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چکیده
هستة اصلی خدمات صنعت گردشگری ،خصوصاً طبیعتگردی ،خلق تجربه است و افراد با سفر به
طبیعت و درگیرشدن در فرایند طبیعتگردی تجربه میاندوزند .در این پژوهش ،به طراحی مدل
گردیاستانکردستانپرداختهشدهاست.بدینمنظور


پارادایمیبازاریابیمبتنیبرتجربهدرطبیعت
ابتدا ،با روش اسنادی و کتابخانهای ،مبانی نظری و پیشینة پژوهش گردآوری شده ،سپس با
گردهاوخبرگانحوزةطبیعتگردیمصاحبه شدهونظرهایآنانگردآوریشدهاست.در


طبیعت
ادامه،بابهکارگیرینظریة دادهبنیاد،عوامل علّی،زمینهای ،مداخلهگر،راهبردهاوپیامدهادرشش

مقولة اصلی 46 ،مقولة فرعی و  113مفهوم طبقهبندی شده است .نتایج نشان میدهد که مدل
بازاریابیمبتنیبرتجربةمشتریدرطبیعتگردیازاینعواملتشکیلشدهاست:مقولههایعلّی
(عواملفردیواجتماعی)کهدرپدیدةمحورییعنیبازاریابیمبتنیبرتجربهتلثیرمیگذارند؛پدیدة
محوری ،یعنی بازاریابی مبتنی بر تجربه؛ عوامل زمینهای (شرکتهای خدمات گردشگری ،جامعة
محلی ،ایمنی و امنیت)؛ عوامل مداخلهگر (سیاسی و قانونی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فنّاورانه و
زیست محیطی) که بر راهبردها اثرگذارند؛ راهبردها (محصول ،قیمت ،ترفیع ،مکان ،افراد ،شواهد

گرد،شرکتهایخدمات


سازیومشارکت)؛پیامدها(برایطبیعت

ها،شخصی
فی یکی،فرایندوبرنامه
کارگیریراهبردهایبازاریابیمبتنیبرتجربهاند .


گردشگریوجامعةمحلی)کهناشیازبه

دهبنیاد،استانکردستان .
:بازاریابیمبتنیبرتجربةمشتری،طبیعتگردی،نظریةدا 

واژههای کلیدی

1ـدانشجویدکترایمدیریتگرایشبازاریابیدانشگاهآزادواحدسنندج
2ـنویسندهمسئول:استادیار،دانشکدهمدیریتدانشگاهآزاداسالمیواحدسنندج()nwmi2005@gmail.com
3ـاستادیار،دانشکدهمدیریتدانشگاهآزاداسالمیواحدسنندج
4ـدانشیار،دانشکدهمدیریتدانشگاهکردستان
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مقدمه
امروزه،رشدوتوسعةصنعتگردشگریبهمن لةیکراهبردازسویاغلبکشورهایجهانبراینیلبه

هدفهای توسعة اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است (.)Peng and Tzeng, 2017

درحالرشد حوزة گردشگری ( World

طبیعتگردی نی  ،بهعنوان یکی از گونههای منحصربهفرد و 

تبدیلشده

مهمترین بخشهایاقتصادی در اینحوزه 
،)Tourism Organization, 2009بهیکیاز  
استکهاگربه طورجدیموردتوجهقرارگیرد،نقشمهمیدرتوسعةپایدارمحلیوکسبدرآمد

باوجودروندروبهرشد

درحالتوسعهایفاخواهدکرد ( .)Nirwandar, 2014

برایبسیاری از کشورهای 
هایاخیردرجهان،کشوریمانندایران،باداشتنپتانسیلهایفراواندراین


گردیدرسال

طبیعت
زمینه،هنوزنتوانستهجایگاهواقعیخود را دراین صنعتبهدستآورد (سرخوش سرا و همکاران،
 .)1397با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از نفت و ل وم تجدیدنظر در آن و
بهکارگیری منابع
سیاستها درجهت  

نوسانهای قیمتی ،ل وم تغییر در 

پایانپذیربودن این منبع و 
میشود .با توجه به
بیشازپیش در کشور احساس  
تکمحصولی  ،
بهمنظور رهایی از اقتصاد  
جایگ ین  ،
طبیعتگردی،

بهویژه در بخش 
شرایط و پتانسیل بالقوة مناطق مختلف ایران درزمینة گردشگری  ،
طبیعتگردی را یکی از بهترین گ ینهها برای جایگ ینی درآمدهای حاصل از نفت نام برد

میتوان 

(اشتری مهرجردی1383 ،؛ امانپور و همکاران .)1391 ،آمارها نشان میدهد که طبیعتگردی در
بینیها،
باالترینسهمدرصنعتگردشگریاست.براساسپیش 

جهان،بارشدساالنة40درصد،دارای
درصدازگردشگرانمربوطبهطبیعتگردیورقابتدرجذبگردشگردراینبخش

درآینده 50
خواهد بود .اما از مجمو گردشگرانی که وارد ایران میشوند ،فقط  2/5درصد از آنها به قصد
ترینجاذبههای

طبیعتگردیسفرمیکنند .ایندرحالیاستکهایرانج وپنجکشوردارایبیش

ظرفیتهای

فرهنگیوطبیعیاست(موحدوهمکاران.)1393،دراینشرایط،استان کردستاننی از
بینالمللی برخوردار است ،اما
طبیعتگردیدرسطح ملی و  

شناختهشده و ناشناختة فراوانی در حوزة 

شایستهایدراینبخشدستیابد .

تاکنوننتوانستهبهجایگاه
یکی از دالیلی که طبیعتگردی در ایران و بهخصوص در استان کردستان از رشد مناسبی
برخوردار نیست ،ناشی از این است که بازاریابان این حوزه نتوانستهاند تجربة سفری لذتبخش و
همبهعلتناآشناییبازاریابانبامفهوم


نندوآن
مندانبهطبیعتگردیخلقک


خوشایندرابرایعالقه
تجربهواستفادهازآندراینحوزهاست.شایانذکراستکهتجربهدرحوزةبازاریابیمفهومجدیدی
استکهطیچنددهةاخیربهتدریجاز مفاهیم تولید،فروش ،بازاریابی،بازاریابی اجتماعی و بازاریابی
رابطهمند به مفهوم بازاریابی مبتنی بر تجربه تکامل پیداکرده است ( .)McNickel, 2004تجربه در

زمینهای را برای تحریک احساسات
میافتد که سازمان ارا هدهندة خدمات  
خدمات خاص زمانی اتفاق  
و اف ایش دانش مشتری فراهم آورد.منافع این روش باعث شده است که در الگوهای نوین مدیریت،
برنامهری یها و ارا ة خدمات قرار گیرد
خدمات به سمتی سوق یابد که تجربة مشتری در مرک  
(موحدیوهمکاران .)1396،مفهومتجربهیکیازمباحثیاستکهدرجهتحلمسئلةرشدنیافتگی
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هاییازجهانکهگردشگریوطبیعتگردیتوسعه


.دربخش
گردیکمکمی 
کند


درحوزةطبیعت
پیداکردهاست ،فعاالناینحوزهدرارا ةخدماتخودتالشمیکنندکهبرایطبیعتگردهاتجربة
آنها برای توجهبهخلق تجربة
خوشایندولذتبخشیخلقنمایند(.)Kumar, 2008یکی از دالیل  

طبیعتگردی و گسترش حوزة انتخاب

عرضهکنندگان خدمات 
بهیادماندنی،تشدید رقابت و اف ایش  

است.فعاالنحوزةخدماتگردشگریمیتوانندبااستفادهازنوآوری درخدمات،

طبیعتگردها 

برای 
بهجلبنظرطبیعتگردهابرایانجامسفربپردازند.اما ازهمةاینعوامل

قیمتگذاری،ارتباطاتو...
میتوانندازآنتقلید
گردهااستکهدیگرانبهراحتین 

بهیادماندنیبرایطبیعت
تجربهای 
مهمتر،ایجاد 

کنندیاجایگ ینیبرایآندرنظربگیرند؛زیراتجربهدریکلحظهوموقعیتخلقمیشودوازطریق
مصاحبهباگردشگرمی توانازتجاربیکهکسبکردهآگاهشدوامکانخلقمجددآنازسویدیگران

نمیتوان دو نفر گردشگر را یافت که تجربة یکسانی داشته
و در جایی دیگر دشوار است .بنابراین  ،
باشند ( .)Pine and Gilmore, 1998; Tsaur et al., 2007; Vargo and Lush, 2008براساس
نظرسنجیبیگام 1درسال، 2008موضو خلقتجربةخوشایندبرایگردشگرانوبازاریابیمبتنیبر
تجربه ،مورد استقبال متخصصان حوزة بازاریابی قرار گرفته است و عالقه و توجه به آن روند
روبهرشدیدارد(.)Pine and Gilmore, 1998

میدهد کهتجربه برای صنعت
انجامگرفته درزمینة بازاریابی مبتنی بر تجربهنشان  
پژوهشهای  

گردشگریوتماماج ایفرایندسفرامریحیاتیاست؛زیراخلقتجربهبرایگردشگرانهستةاصلی
خدمات این صنعت است ( ;Kirezli, 2011; Chih Yu & Chien Hung, 2010; Chi & Qu, 2008
روشهایی
شرکتها و فعاالندر حوزة خدماتگردشگریبا  

 .)Williams, 2006همچنین،برخی از 
انجامشدهدرحوزةبازاریابی
پژوهشهای 

داشتهاند،امابیشتر

سعیدراجرایبازاریابیمبتنیبرتجربه
همچونپژوهشهایسوروهمکاران ()2007بابررسیاثربازاریابیمبتنیبرتجربه

مبتنی بر تجربه ،
بر روی بازدیدکنندگان باغوحش ،لین و همکاران ( )2009با بررسی بهکارگیری بازاریابی مبتنی بر
تجربهدرجذبوحفظمشتریانهتل،کانوپیت()2015بابررسیاثراستفادهازبازاریابیمبتنیبر
تجربهدرادراكورضایتمشتریانرستوران،وپراستیوو موالنی()2017درزمینةبازاریابیمبتنیبر
زمینهای خاص مثل
مقصدگردشگریمطالعاتیداشتهاندکهمعموالً در  

تجربهازدیدگردشگردربارة 
باغوحشویکمقصدگردشگریبودهاست.درحالیکهدرفرایندگردشگری،ازشرو 
هتل،رستوران ،
حملونقل ،رستوران ،محل اقامت،
پیوستهای از ارکان یک گردش مانند  

به 
هم
تا پایان آن ،تجارب  
درهمةپژوهشهاییکه

میشود.
بهصورت یکپارچه دیده  
ذخیرةجا(رزرواسیون)،راهنما و...باهم و  
درگذشتهانجام  گرفته،مناطقیخارجازمنطقةموردمطالعهدراینپژوهشبررسیشدهوتاکنون
مطالعه ایدراینزمینهودرمحدودةاستانکردستانانجامنشدهاست.استانکردستانبامساحتی

حدود 28200کیلومترمربعوحدود 1/7درصدازمساحتکشور،درغربایرانودرمجاورتکشور
عراق قرار دارد .با توجه به موقعیت جغرافیایی ،استان کردستان یکی از مهمترین استانهای کشور
1.Bigham
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رود.ایناستان،باداشتنموقعیتمحیطیومنابعسرشارطبیعیوجاذبههایفرهنگی،


شمارمی

به
طوریکهبراساس


گردیدارد،به

ویژهطبیعت

هایگردشگریوبه

ایرادرزمینةفعالیت

پتانسیلبالقوه
موردمرتبطباجاذبههایطبیعی

طرحجامعگردشگریاستان،ازمجمو  842جاذبةاستان 298،
است(موحدوهمکاران.)1393،ازنظرپهنةجغرافیایینی  80،درصداستانظرفیتالزمرابرای
توسعة انوا فعالیتهای طبیعتگردی دارد (فرجزاده و رفیق پناه .)1387 ،باوجوداین و بهرغم
پتانسیل هایفراواندراینزمینه،درجهتجذبگردشگراناقدامیجدیصورتنگرفتهاست.سهم

کمتر از  2درصدی استان از صنعت گردشگری کشور نشاندهندة این موضو است که استان
کنندهایدرزمینةجذبگردشگرو


هایطبیعی،هنوزنتوانستهنقشتعیین

کردستان،باوجودقابلیت
گردی،بهمن لةیکیازعواملتوسعةاقتصادیباتوجهبهم یت استان دراین

درنهایترونقطبیعت
زمینه ،ایفا کند .بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای طبیعتگردی استان ،نیازمند مطالعه و بررسیهای
دقیق است و هدف از انجام این پژوهش ارا ة رویکردی جدید در حوزة فعالیتهای طبیعتگردی با
استفادهازمدلبازاریابیمبتنیبرتجربهاست.زیرادرپژوهشهاییکهتاکنونانجام گرفته معموالً با

عیکهبتواندفعاالنوذینفعانحوزة

تمرک ج ییوبخشیبهموضو گردشگریپرداختهشدهوموضو
گردشگریراحولمحورخلقتجربةخوشایندبرایطبیعتگردهاگردهمآورد،موردغفلتقرارگرفته
طبیعتگردی مدلی از بازاریابی مبتنی بر تجربة مشتری طراحی و

است .ازطرف دیگر ،تاکنون در حوزة 
عواملزمینهای و

فعالیتها ارا ه شده به پیشایندها ،

ارا ه نشده و همچنین در مدلهایی که در سایر 
گراشارهای نشده است .درخصوص پیامدهای ناشی از بازاریابی مبتنی بر تجربه نی هنوز


عواملمداخله
بهوجود نیامده است .درنتیجه ،پژوهش حاضر به دنبال طراحی
هیچ توافق مشترکی در بین محققان  
شرایطزمینهایومداخلهگر،راهبردهاو

مدلی است که به پیشایندها،ابعاد بازاریابی مبتنی بر تجربه ،
حوزةطبیعتگردیبپردازد .

پیامدهایحاصلازاجرایبازاریابیمبتنیبرتجربهدر

مبانی نظری و پیشینة پژوهش
اولینبار مفهوم تجربه ازطریق مقالة هولبروك و هیرچمن 1وارد حوزة بازاریابی
در سال ،1982برای  
شد و به عنصر اصلی در درك رفتار مشتریان تبدیل گردید( .)Carù and Cova, 2003واژة «تجربه»
به شکلروزمره دو تعریف دارد.یکی ،فرایند مشاهده که همراه با ادراك،احساس و درگیرشدن با
هایاندوختهشدهدرطیسفرهایگذشتهاست( Zarantonllo et


دانشوتجربه
فرایندسفر،ودیگری
میآید.به این حالت از
بهدست  
روبهروشدن فرد با رویدادهای گوناگون  
 .)al,2013این دانش براساس  
میشود،
تداعیهای حافظه که در گردشگری برای گردشگر ایجاد  

احساس ،شناخت،پاسخ عاطفی و 
تجربة گردشگری گویند (رنجبریان و همکاران .)1393 ،همچنین تجربة گردشگری فعالیت اوقات
اینکه
فراغتباچندینکارکرداست کههمنقشسرگرمیبرای فردداردوهمجنبة یادگیری .دیگر 
برایناساس،
تجربه احساس یا دانشی است که حاصل شرکتکردن فرد در فعالیتی خاص است  .
1.Holbrook and Hirschman
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فعالیتهایگردشگریواوقاتفراغتتجربةمصرفاورا

شرکتکردندر

احساسیادانشگردشگراز
مصرفکننده،آنچه گردشگرکسب میکند،تجربه

میدهد (.)Schmitt ,2003از دیدگاه رفتار 
شکل  
است.این تجربه ابعاد گوناگونی دارد.یکی از عناصر تجربة گردشگری ساخت معانی در ذهن توسط
گردشگریاست که در محیط یا موقعیت سفر قرار دارد.دیگر جنبة تجربه ناشی از تعامالت اجتماعی
میان گردشگر و جامعة محلی است (رنجبریان و همکاران .)1393 ،تجارب همانند محصوالت و
نمیشوند،
آنها در فضای سازمانی ایجاد  
خدمات نیستند که در دنیای خارجی تولید و توزیع شوند .
فعلوانفعالبامحیط
بهصورتنتیجة  
آیندوهمزماندراعماقذهنما 

بهوجود 
می
بهصورت فردی 
بلکه 
بهغیراز گردشگر
.تجربههای گردشگر خریدنینیستند .هیچکس  

میشوند ()Van Doorn, 2006
ایجاد  
نمونههاحتیخودگردشگرنی توانایی
تجربهها راندارد.البته دراکثر 
تواناییدخلوتصرفوکنترل 
کاملدخلوتصرفدرتجاربخودراندارد( .)Andersson, 2007
سالهای اخیر،همزمان با ظهور مفهوم اقتصاد تجربه،توسعة
مفهوم بازاریابی مبتنیبرتجربه در  
بیشتری یافته است.براساس گفتة ویلیام ( ،)2006بازاریابی مبتنیبرتجربه پایه و اساس بسیاری از
بااینحال،
خردهفروشی ،برندینگ و بازاریابی رویداد  .
بخشهایی نظیر  
بخشهای دیگر شده است  .

بسیاریازراهبردهادرصنعتگردشگریهنوزبراساسمفاهیمسنتیبازاریابیاست( Liljenvall and
اصطالحبازاریابیمبتنیبرتجربهرابهجایبازاریابی

.)Dziewiecka , 2010اشمیتدرسال 1999
سنتیابدا کردوچارچوبیراهبردیبرایآنارا هداد.تجربةمشتریازخدمتیمنحصربهفردموجب
ایجادم یترقابتیمیشود کهتقلیدیاجایگ ینکردنآنازسویرقبامشکلاست( Kanopaite,
میخواهند خود محصول و کاال نیست ،بلکه
 .)2015در بازاریابی مبتنیبر تجربه ،آنچه مردم واقعاً  
رضایتبخشاست.همچنینهدفبازاریابیمبتنیبرتجربهغفلتازنیازهایمنطقیدرباب

تجربهای

واکنشها و پاسخهای حسی و عاطفی مبتنی بر پایة این

کیفیت و خدمت نیست ،بلکه هدف تقویت 
نیازهای منطقی است (گرونروس .)1394 ،دیدگاه بازاریابی سنتی مشتریان را تصمیمگیرندگانی
منطقی درنظر میگیرد که به منافع ویژگیهای عملکردی اهمیت میدهند و در مقابل ،بازاریابان
مبتنی بر تجربه مشتریان را افرادی احساسی و عقالیی میدانند که در پی دستیابی به تجربهای
بخشاند( .)Kumar, 2008
لذت 

بازاریابیمبتنیبرتجربهرویکردینویندربازاریابیاست وبرایشرکتهام یترقابتیایجاد
میکند؛ زیرا به شرکت قدرت میدهد تا به ایجاد تجربهای بهیادماندنی ،کسب بازدهی خوب

سرمایه گذاری بلندمدت ،اف ایش وفاداری مشتری ،کسب اعتبار در مقابل مشتریان هدف ،ایجاد

بهدهان و اف ایش فروش بپردازد .ازاینرو ،توجه به بازاریابی مبتنی بر
تبلیغات مؤثر و ماندگار دهان 
هایخدماتگردشگریضرورتمییابد(.)Smilansky, 2009اینمفهوم


تجربهدرراهبردهایشرکت
همچنین شرکت های بیشتری را به تفکر خالقانه دربارة اقدامات بازاریابی برای جذب گردشگران
بهمنظوراستفادهازخدماتآنووفاداریمشتریانتشویقمیکند(.)Prasetyo and Maulani, 2017

تجربهها
مدلهای تجربی راهبردی که بر معنادارکردن و بیان  
اشمیت در سال  ،1999با استفاده از  
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برایمشتریانتمرک دارد،پنجبعدتجربةحسی،تجربةاحساسی،تجربةفکری،تجربةعملیوتعاملی
پیامهای
رابرایبازاریابیمبتنیبرتجربهمشخصکردهاست.تجربةحسیبهنحوةادراكمشتریاناز 
حواسپنجگانهاشارهدارد .تجربةاحساسی احساساتوهیجاناتدرونیمشتریرا

دریافتی ازطریق 
برمیانگی اند .تجربة فکری تشویق مشتریان برای شرکت در تفکر خالق است که ممکن است به

بهمعنی ایجاد تجارب مشترك با مشتریان و
ارزیابیمجددشرکتوخدمات منجرشود.تجربة عملی  
گروهها
الگوهای بلندمدت رفتاری (شیوة زندگی)استوتجربهتعاملی اشاره به ارتباط فرد با دیگران  ،
وجامعهدارد( .)Karadeniz et al, 2013
پژوهشهایاندکیانجامشدهاستکهازنو 

درزمینةبازاریابیمبتنیبرتجربهدرایرانمتلسفانه
بهصورت بخشی مورد بررسی قرار گرفته،ثانیاً بیشتر
بودهاست.درپژوهشهای خارجینی اوالً  

کمّی 
بهکارگیری بازاریابی مبتنی بر تجربه بوده است و به عوامل
تمرک این پژوهشگران بر رضایت ناشی از  
ای،مداخلهگر،راهبردهاوپیامدهای دیگرناشیازبازاریابیمبتنیبرتجربهکمترپرداخته

علّی ،
زمینه
شدهاست .
بیدختی و همکاران ( ) 1389در پژوهشی به بررسی نقش عناصر آمیختة بازاریابی در صنعت
گردشگریوخلقتجربةگردشگرانپرداختند.بنابرنتایجپژوهشآنان،عواملیکهمیتواندصنعت

گردشگری را توسعه و بهبود بخشد،بهکارگیریاب ارهاوپارامترهایاثرگذاربازاریابیاست.ترکیب
مناسبی از عناصر آمیختة بازاریابی در صنعت گردشگری ،عالوهبر اف ایش تعداد گردشگران ،نقشی
اساسیوارزندهدرایجادجایگاهمثبتدرذهنگردشگراندارد.همچنینیافتههانشانمیدهدکه

نتیجة گردشگری خاطرهسازی در ذهن گردشگران است که خود حاصل تجربة گردشگران از
به کارگیریمناسبعناصرآمیختةبازاریابیگردشگریاستکهازطرففعاالنحوزةگردشگریارا ه

شدهاست .
رحیمیباغملکوهمکاران()1398درپژوهشیبهطراحیوتببینمدلوفاداریبرمبنایتجربة
دادههادر
جمعآوری 
دادهبنیادپرداختند.مبنایاصلی 
هتلداریبااستفادهازنظریة 
مشتریدرصنعت 
هتلهای شیراز،مشتریان و خبرگان دانشگاهی
مصاحبههای عمیق با مدیران  

پژوهشآنان استفاده از 
ناشیازیافتههایپژوهشاز6مقولة کلی14،

دستیابیبهاشبا نظریبودهاست.مدلنهایی
برای 
مقولههای کیفیت
مقولة فرعی و  54مفهوم اصلی تشکیل شده است.نتایج این پژوهش نشان داد که  
کارکنان هتل ،کیفیت محیط و فضای فی یکی ،کیفیت کارکردهای خدماتی ،عوامل علّی تلثیرگذار بر
ارزشآفرینی
درك و انتظارات مشتری از خدمات و ارا هدهندة آن است که برای مشتری راهبردهای  
آفرینیبرایجامعه،سازمانومشتریتعیینکنندة

چندگانه ایجاد خواهد کرد و پیامدهای این  
ارزش
می انوفاداریخواهدبود .
کیرزلی ()2011در پژوهشی به تغییر رویکرد از بازاریابی سنتی به بازاریابی تجربی در بازاریابی
مطالعهای کیفی و موردی بود و در موزة توپکاپی استانبول انجام شد.

موزه پرداخت .این پژوهش 
پژوهشگر ،با استفاده از مشاهده ومصاحبة عمیق با کارکنان موزه ،مدل جامع چهاربعدی برای تبدیل

 50

سال هشتم ،شمارة سوم ،پائیز 98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

خدمات موزه به تجربة موزه ارا هکرد و نتایج حاصل ازآنبه شناسایی چهار بعد حسی ،شناختی،
اجتماعیوارتباطیبرایبازاریابیتجربیمنجرشد .
کانویولیگتون()2011بهبررسیبازاریابیتجربیدرحوزةهنرهاینمایشیومیراثپرداختند.
انجام گرفته ،بازاریابی تجربی را
آنان در این پژوهش کیفی که با استفاده از مصاحبه و مشاهده  
کردهاند.دراینبررسیبهاهمیت
جاذبههایفرهنگیدربازاربسیاررقابتیمطرح 
راهبردیبالقوهبرای 
پرداختهشدهاست.همچنینبیانشدهکه

سازمانهایهنریومیراث

بهکارگیریبازاریابیتجربیدر

میدهد .کمپوس(،)2012
خواستههاوانتظاراتمشتریانراتشخیص 

بهوسیلةبازاریابیتجربی
سازمان 
،بهشناساییوبررسیویژگیهایمحیطبازاریابی

درپژوهشیکیفیباعنوان«بازاریابیتجربةمقصد»
تجربة مقصد پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد که عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و
فنّاورانه،بهمن لةمحیطکالنبازاریابیجدید،بهسرعتدرحالتغییراست.همچنیندراینپژوهشبه
نقش فنّاوریهای ارتباطی بهمث ابة اب اری قدرتمند اشاره شده که برای برقراری و حفظ ارتباط با
گردشگران و کمک به بهبود کانال ارتباطی و زنجیرههای توزیع دارای اهمیت است و کانالهای
ارتباطیوتوزیعاب اریبرایدستیابیبهم یترقابتیدربرابررقبااست .
پراستیو و موالنی ( )2017در پژوهشی به بررسی مطالعات بازاریابی مبتنی بر تجربه از منظر
گردشگر پرداختند .آنان در این پژوهش کیفی ،با استفاده از اب ار مشاهده و مصاحبه با گردشگران
دادههای را گردآوری کردند.نتایج این پژوهش
داخلی و خارجی که به باندونگ اندون ی آمده بودند  ،
کیفیحاکیازآناستکهاف ایشسالیانةگردشگرانناشیازاثربازاریابیمبتنیبرتجربهاستوهر
گروههای
نمیتوانآنراتعمیمدادوتجربةگردشگراندر 
مقصدبرایگردشگرتجربةخاصیداردکه 
مختلفمتفاوتاست .
نوازیبهیادماندنیگردشگران


هایمهمان

)درپژوهشیبهشناساییتجربه
استاپتوجیمن (2018
پرداختند .آنان در این مطالعة کیفی ،با استفاده از نظریة دادهبنیاد و با مصاحبه با  20نفر از
یادماندنیگردشگرانپرداختند.نتایجاینپژوهشبهطورکلیتجارب


گردشگران،بهشناساییتجارببه
گردشگران از «ایر بی ان بی» 1را مثبت نشان داده است .این تجارب بهیادماندنی بیشتر مربوط به
تعامالتاجتماعیبامی بان،نگرشمی بانومحلاقامتبودهاست.نکاتقابلتوجهمدیریتیدراین
پژوهشایناستکهمی بانبایدباگردشگرارتباطفعاالنهداشتهباشدودرطیدوراناقامتروابط
دوستانه ایبرقرارکند.همچنینمی بانبایداطالعاتمربوطبهمحلاقامتوجاذبههایگردشگری

ن دیکبهمحلاقامترامشخصوارا هنماید.
دفریتس کو لو و همکاران ( ،)2018در پژوهشی با عنوان «تجارب گردشگری :فرایندهای اصلی
سفرهایبهیادماندنی» ،چارچوبینظریباهدفشناساییفرایندهایاصلیومعناداردریکتجربة

گردشگری بهیادماندنی را پیشنهاد میکند .این پژوهش کیفی ،با رویکرد اکتشافی و مصاحبه با
گردشگران برزیلی که تجارب فراوانی داشتهاند ،با بهکارگیری نظریة دادهبنیاد و براساس مراحل
1ـ:Airbnbوبسایتیبرایاجارهمکانهایاقامتیگردشگراندرسراسردنیا .
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محوریوانتخابیانجامگرفتهاست.نتایجنشانمیدهدکهبرایتجارببهیادماندنی

کدگذاریباز،
ها،درجةتازگیادراكشده)،


سهبعدعواملشخصی(اهدافسفر،احساسزندگی،آرزوهاوخواسته
عوامل ارتباطی (برنامهری ی سفر ،همراهی سفر ،تعامل بینفردی) ،عوامل زیستمحیطی و فرهنگی
هایگردشگریومحلی،تبادلفرهنگی)بسیارمهماستکهبهخلقنظریهایاساسی


تجاذبه
(شناخ
کمک میکند .عالوهبراین ،یک گردشگر که تجربهای بهیادماندنی دارد ،باید مراحلی چون محیط،
اجتماعیشدن ،احساسات و عکسالعمل را طی کند .یافتههای دیگر حاکی از آن است که اهمیت

هایتجربةگردشگریبهیادماندنیبیشترازشناساییعواملمؤثربرتجربة


بیشترمؤلفه

یهرچه
بررس
یادماندنیتراست .


خاصوبه

روششناسی پژوهش
اینپژوهشکهبهدنبالطراحیوارا ةمدلبازاریابیمبتنیبرتجربةمشتریدرطبیعتگردیاست،
میرود .از نظر نحوة گردآوری دادهها نی در گروه پژوهشهای
پژوهشی بنیادی ـ کاربردی بهشمار  
توصیفی(غیرآزمایشی)قرارمیگیرد .برایحلمسئلةپژوهشوتدوینمدلیبرایبازاریابیمبتنیبر
گردی،ازروشپژوهشکیفیوبهطورخاصدرساختنظریهازروشنظریة


تجربةمشتریدرطبیعت
داده بنیاد استفاده شده است .هدف نهایی نظریة داده بنیاد ارا ة تبیینهای جامع نظری دربارة
مجموعهایاز

دادههایحاصلازمنابعاطالعاتیرابه
ایخاصاست.بهطورکلی،اینراهبرد  


پدیده
کند.برایناساس،نظریةبرآمدهاز


هارابهنظریهتبدیلمی

هاومقوله

کدها،کدهایمشتركرابهمقوله
نینفرایندیمحصولرویکرداستقراییاستکهازمطالعةیکپدیدهبهدستآمدهاست.درواقعدر

چ
نظریة داده بنیاد ،بهجای آنکه پژوهشگر از همان ابتدای پژوهش با دراختیارداشتن یک نظریه به
دنبالتلییدآنباشد،اجازهمیدهدتانظریةحاکمبررفتارپدیدةموردبررسی،درحینگردآوریو

ها،خودازدروندادههانمایانشود( .)Strauss and Corbin, 1998


تحلیلداده
مندوکیفیاستکهمفهومیکعمل،فرایندیاعکسالعملرادربارة


روشینظام
دادهبنیاد 
نظریة 
کنندگاندرپژوهشتوسعهمییابد


کند.اینتشریحازدیدگاهمشارکت
یکموضو واقعیتشریحمی
دقیقونظاممندطراحیشدهاست

بنیادبهمثابةرویکردی 


).نظریةداده
(Creswell and Clark,2007
هارادربارةمسئلهایاجتماعیبررسیکند.اینروشتحقیقخطوطراهنماییرا


تاافرادوتجاربآن
دادهها ،شامل رویههای تحلیل خاص و راهبردهای پژوهش ،فراهم
نظاممند  
برای اجرای تحلیل  
کند.بااینروش،پژوهشگرانقادرخواهندبودکهازچگونگیانجامپژوهشودستیابیبهنتایج


می
آندفا وآنراتشریحکنند.اینروشپژوهشراگلیسرواشتراوس()1965نظریةدادهبنیادنام
توسعهیافتهدراینروشدررفتارها،کلماتواعمالمشارکتکنندگاندرمطالعه

نهادند،چوننظریة
ریشه دارد .روش تحقیق کیفی ،بهترین روش برای کشف ادراکات و فهم افراد از تجربههایشان
،کمکبهدانشازطریقنظریههایموجودنیست،

دادهبنیاد
است(داناییفردوامامی.)1386،درنظریة 
بنیاد،بهعنوانیک


مطالعةموردیاست.درنظریةداده
یشدهازیکیاچند 
جمعآور 
بلکهازدادههای 
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روش کیفی ،پژوهشگر نقشی حیاتی در فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها ایفا میکند .اشتراوس و
بینپژوهشگرودادههاستـ کههمعلموهمهنر

فعلوانفعال
کوربینبرایننظرندکهتج یهوتحلیل 
است.هرچهتجربةشخصیپژوهشگردرزمینةموردمطالعهبیشترباشدوتواناییتفکرخالقوانتقادی
بنیادیترخواهدبود

هااطالعاتبیشتریاستخراجخواهدکردومطالعه 


بیشتریداشتهباشد،ازداده
(داناییفردوکاظمی.)1390،
نظورطبیعتگردی

بهم
جامعةآماریشاملتورگردانان،کارشناسانگردشگریوگردشگرانیاستکه 
پژوهشهایکیفی،مشخصنمودن حجمنمونه

دراستانکردستانبهمناطقمختلفسفرمیکنند.در
به تصمیمگیری و قضاوت پژوهشگر بستگی داردو برای آن قواعد مشخصی وجود ندارد.همچنین در
یشود.دراینپژوهش
روشهایتعییننمونة متداولاستفادهنم 
روشهای کیفی،برایاهدافآماریاز  

نمونهگیریبرمبنای مفاهیم
نمونهگیرینظریاستفادهشدهاست.نمونهگیرینظری عبارتاز 
ازروش 
مقولههابه اشبا 
دادههاست.شایان ذکر است که نمونهگیری نظری تا رسیدن  
درحالظهور برگرفته از  
دادههایجدیدیدرارتباطبامقوله
مرحلهایاستکهدرآن 

ییابد.منظورازاشبا نظری
نظریادامهم 
مقولههابرقراروتلییدشدهباشد( .)Strauss & Corbin ,1998
پدیدنیایدوروابطبین 

روش تجزیهوتحلیل دادهها
هادرروشنظریةدادهبنیادازسهنو کدگذاریاستفادهمیشود:کدگذاری


وتحلیلداده
برایتج یه
باز،محوریوانتخابی.کدگذاریبازفرایندیتحلیلیاستکهباآنمفاهیمشناساییوویژگیهاو

ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند .در این فرایند ویژگیهای کلی پدیدة موردمطالعه و ابعاد و
بندیمیشوند.درکدگذاریمحوریسطح


گذاریوطبقه

متغیرهایمربوطبهپدیدهشناساییونام
هایدیگرموردبررسیقرارمیگیرد.کدگذاریانتخابی

رودومقولههایمرک ومقوله

انت ا باالترمی
پارچهکردنوپاالیشنظریهاستکهازطریقکشفمقولةمحوریامکانپذیراست.مقولة
معناییک 


به
محوری نمایانگر مضمون اصلی پژوهش است (اشتراوس و کوربین .)1990 ،کدگذاری مطرحشده
دادهها
مشخصهها و ابعاد  

مقولهها ،
نظاممند است که برای کشف  
رویهای  
توسط استراوس و کوربین  
کارگرفتهشده است.در این پژوهش ،براساس این کدگذاری ،طراحیمدلیازبازاریابیمبتنیبر


به
دادهها
جمعآوری و تج یهوتحلیل  
گردیتبیینمیشود .گفتنی است فرایند  


تجربةمشتریدرطبیعت
مییابدکهپژوهشگردر
دادههاتاجاییادامه 
جمعآوری 
میگیرد .
همزمانانجام 
بهصورت 
دراینروش 
مدلبازاریابیمبتنیبرتجربةمشتریدرطبیعتگردی

دادههابهمرزاشبا برسدومفاهیممرتبطبا

میشوندتکراریشدهومطلبجدیدیبهمدلاضافهنشود .
مصاحبهشوندگانمطرح 

کهتوسط
ندینبارمتنپیادهشدهومصاحبههابراییافتن

درطیتحلیل،برایبررسیرواییپژوهش،چ
منظوربررسیروایی،مدلپارادایمیکاملشده


هبازنگریشدهاست.به
مدلیجدیدیااصالحمدلاولی
هایقبلیمقایسهووجوهتغییرآندرمفاهیمومقولههاروشنودوبارهتنظیمشده


هاومدل

باداده
است.همچنین،براساسمعیارهایارا هشده توسطکرسول،برایحصولاطمینانازرواییپژوهش،
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اقداماتزیرانجامشدهاست )Creswell and Miller, 2000(:
تطبیقتوسطاعضا  :چهارنفرازکارشناسانگردشگریگ ارشنهاییمرحلةنخستفرایندتحلیل
آمدهرابازبینیکرده اند .پیشنهادهایآناندرپارادایمکدگذاریمحوریاعمال

به 
دست
مقولههای 
و 
شدهاست .
صاحبنظرانگردشگریودونفراز

بررسیهمکار:دونفرازاستادانمدیریتبازرگانیودونفراز
دانشجویان دکترای مدیریت بازاریابی پارادایم کدگذاری محوری را بررسی کردهاند و نظر آنان در
تدوینمدلبهکاررفتهاست.

ردادههاکمکگرفتهشده

مشارکتیبودنپژوهش :همزمانازمشارکتکنندگان درتحلیلوتفسی

است .
کثرتگراییدراینپژوهششاملتکثرمکانیوکثرتمشارکتکنندگاندرپژوهش
کثرتگرایی :

است.تکثرمکانیبهاینمعنیاستکهمصاحبهباگردشگراندرسفرهایمتفاوتانجامشدهاست.
تکثر مشارکتکنندگان نی به این معنی است که مصاحبه با افراد گوناگون از قبیل طبیعتگرد،
تورگردانوکارشناسانگردشگریصورتگرفتهاست .
یافتههای پژوهش
گردآوریشده ،سه مرحله

دادههای کیفی 
همانطورکه اشاره شد ،در این پژوهش ،برای تحلیل  

خلقشدهارا هشود .
کدگذاریهایبازومحوریوانتخابیانجامگرفتهتادرنهایتتصویریعینیازنظریة 

شدهاند و به هریک عنوانی
مصاحبهها استخراج  

کدگذاری باز :در این مرحله تمام نکات کلیدی 
بهعلت تعداد زیادشان به کدهای ثانویه تبدیل
اختصاص یافته است .در مرحلة بعد ،کدهای اولیه  
شدهاند .در این مرحله چند کد ثانویه تبدیل به یک کد مفهومی شده است .نتیجة کدگذاری باز

مقولهها،مرحلةساختابعادکلینظریه
مقولههاوابعادپژوهشاست.پسازتعیین 
کدهایمفهومیو 
است .در این مرحله از پژوهش 424 ،کد اولیه به  113مفهوم تبدیلشدهاست.پس از آن مفاهیم
اصلیاستخراجشدهکهدر

مقولهها 6مقولة 
همگرا به  46مقولة فرعیتبدیلشدهو در نهایت ازاین  

نشاندادهشدهاست .

جدول1
مقولهها
زیرمقولهها و پیونددادن  

کدگذاری محوری :کدگذاری محوری فرایند ربطدهی مقوله به 
ویژگیهاوابعاداست.اینکدگذاری،بهاینعلت«محوری»نامیده شدهاست که کدگذاری

درسطح
مییابد (.)Strauss and Corbin, 1990; Lee, 2001در این مرحله،
حول «محور»یک مقوله تحقق  
دستآمده از کدگذاری باز تدوین شده و سرجای خود قرار گرفتهاستتا
به 
ویژگیها و ابعاد  

مقولهها 

شناساییشدهدرمرحلةاول

برایناساس،مفاهیم
دانشفرایندیدربارةروابطایجادشود( .)Lee, 2001
کلیترقرارگرفتهاست .
درجشدهدرجداولزیرمرتبطشدهودرچارچوب 
مقولههای 
به 
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جدول  :1مقولههای فرعی و اصلی پژوهش
ردیف

اصلی

ردیف

مقولههای فرعی

مقولههای

مقولههای فرعی

6

انگی ش 

 30

7

ادراك 

 31

مکان/توزیع 

8

شخصیت 

 32

مردم/کارکنان 

9

نگرش 

 33

شواهدفی یکی 

 10

یادگیری 

 34

فرایندها/برنامهها 


 11

سن 

 35

شخصیسازی/مشارکت 


 12

جنسیت 

 36

رضایتطبیعتگرد 


 13

تحصیالت 

 37

سفرطبیعتگرد 

تکرار

 14

اندازةخانواده 

 38

اعتمادطبیعتگرد 


 15

درآمد 

 39

تعهدطبیعتگرد 


 16

شغل 

 40

سالمتیطبیعتگرد 


 17

فرهنگوخردهفرهنگ 


 41

شرکتهایخدماتگردشگری 

درآمد

 18

طبقةاجتماعی 

 42

رقابتشرکتهایخدماتگردشگری 

 43

اشتغالزاییجامعةمحلی 


 44

درآمدزاییجامعةمحلی 

 45

حفظوپایداریجامعةمحلی 

 46

بهبودسطحرفاهجامعةمحلی 

بازاریابیمبتنی 
برتجربه 

5

تجربةتعاملی 

شرایطعلّی 

 22

اجتماعی 

 23

فنّاورانه 

 24

محیطی 

مداخلهگر

شرایط

 21

 29

قیمت 
ترفیع 

نهای
زمی 

4

تجربةعملی 

اقتصادی 

 28

محصول 

شرایط

3

تجربةتفکر 

 20

 27

نقشایمنیوامنیت 

راهبردها 

2

تجربةاحساسی 

سیاسیقانونی 

 26

نقشجامعةمحلی 

اصلی

پیامدها 

1

تجربةحسی 

خانوادهوگروههایمرجع 

 19

 25

شرکتهایخدماتگردشگری 

نقش

مقولههای


هابرمحورآنایجادمیشوندو


مفاهیمومقوله
بهمعنایایده،رویدادوواقعةاصلیاستکه
پدیده 
کنشها نی به آن مربوط است .به این علت که هیچکدام از مقولههای این پژوهش
مجموعهای از  

ترازسایرمقوله هانیست،پدیدةمحوریناممتناسبباموضو پژوهشانتخابو«بازاریابی

انت اعی
عنوانپدیدةمحوریدردلسایرمقولههادرقالبالگویپارادایمقرار

مبتنیبرتجربةمشتری»  
به
گرفتهاست.اینمقولهدارای پنجمقولةفرعیتجربةحسی،تجربةاحساسی،تجربةتفکر،تجربةعملی
نمایشدادهشدهاست 

وتجربةتعاملیوچهاردهمفهوماستکهدرجدول2
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جدول  :2مفاهیم و مقولههای مرتبط با پدیدة محوری
مقولة اصلی

مقولههای فرعی

مفهوم

تجربةحسی 

حسبینایی 
حسشنوایی 
حسبویایی 
حسبویایی 
حسبویایی 

تجربةاحساسی 

احساسدرونی 
هیجاندرونی 

تجربةتفکر 

غافلگیری
کنجکاوی
تعجب 

تجربةعملی 

تغییرروشزندگی
تها 
تغییرفعالی 

تجربةتعاملی 

روابطاجتماعی
فعالیتاجتماعی 

بازاریابیمبتنیبرتجربةمشتری 



شرایطعلّیدراینمدلبهحوادثووقایعیاشارهداردکهبهوقو یاتوسعهیاتلثیربریکپدیده
شناختیوجمعیتشناختی)وعواملاجتماعیمقولةاصلیشرایط


عواملفردی(روان
میشود .
منجر  
علّیتشخیصدادهشدهاستکهشاملچهاردهمقولةفرعیو 36مفهوماست.عواملروانشناختی
فردی ،انگی ش ،ادراك ،شخصیت ،نگرش ،یادگیری و عوامل فردی جمعیتشناختی ،سن ،جنس،
واده،درآمد،شغلوهمچنینعواملاجتماعیکهشاملفرهنگوخردهفرهنگ،

تحصیالت،اندازةخان
طبقةاجتماعی،خانوادهوگروههایمرجعاستشناساییودرجدول3ارا هشدهاست .


جدول  .3مفاهیم و مقولههای مرتبط با شرایط علّی

مقولة اصلی

شرایطعلّی 







مقولههای فرعی

مفهوم

انگی ش 

انگی ةفی یکی 
انگی ةعاطفی 
انگی ةتوسعةفردی 
انگی ةشلنومن لت 
انگی ههایفردی 

ادراك 

برداشتها 

شداوریذهنی 
پی 
تصورات 
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عواملفردی 
روانشناختیوجمعیت
( 
شناختی) 














عواملاجتماعی 
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شخصیت 

برونگرایی 

بیثباتیرفتاری 

سازگاریوطبعمالیم 
عالقهبهکسبتجاربجدید 
فهشناسی 
وظی 

نگرش 

ج ءشناختی 
ج ءعاطفی 
ج ءرفتاری 

یادگیری 

یادگیریمستقیم 
یادگیریغیرمستقیم 

سن 

تناسبسفرباسن 
ترکیبسنافراد 

جنسیت 

خانمها 
خواستة 
خواستةآقایان 

تحصیالت 

بهکارگیریرسانةارتباطی 

آموزشویادگیری 

اندازةخانواده 

فردی 
جمعی 

درآمد 

منبعدرآمد 

شغل 

شاغلبودن 
نقش 

خردهفرهنگ 
فرهنگو 

خردهفرهنگ 
یهایفرهنگیو 
ویژگ 

طبقةاجتماعی 

نقشطبقةاجتماعی 

گروههایمرجع 
خانوادهو 

خانواده 
گروهدوستی 
گروهخرید 
گروهکاری 
گروهمجازی 
گروهنامونشانتجاری 



ویژگیهایمربوطبهپدیدهاستکهبهشکلعمومیبه

شرایطزمینهایبیانگرمجموعةخاصیاز

دراینپژوهش،سهمقولةفرعینقششرکتهایخدمات

مکان رویدادهاو وقایع مربوط اشاره دارد .
عنوانشرایطزمینهایاثرگذار


گردشگری،نقشجامعةمحلیونقشایمنیوامنیتباهفتمفهومبه
تشخیصدادهشدهاست .

برراهبردهابهشرحجدول4
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جدول  :4مفاهیم و مقولههای مرتبط با شرایط زمینهای
مقولة اصلی

نهای 
شرایطزمی 

مقولههای فرعی

مفهوم

شرکتهایخدماتگردشگری 

نقش

کمیتخدمات 
کیفیتخدمات 
تعاملوهمراهی 

نقشجامعةمحلی 

خدماتجامعةمحلی 
تعاملجامعةمحلی 

نقشایمنیوامنیت 

امنیتمقصد 
ایمنیسفر 


میگذارد و بهعنوان
زمینهای عمومی است که در راهبردها تلثیر  
شرایط مداخلهگر شرایط  
تسهیلگر یا محدودکنندة راهبردها عمل میکند  .در این پژوهش ،پنج مقولة فرعی عوامل قانونی

سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فنّاورانهومحیطیباهشتمفهوم،بهعنوانعواملمداخلهگر،بهشرح
جدول5شناساییشدهاست .

جدول  :5مفاهیم و مقولههای مرتبط با شرایط مداخلهگر
مقولة اصلی

مقولههای فرعی

مفهوم

عاملسیاسیقانونی 

قوانینومقررات
استهایدولت 
سی 

عاملاقتصادی 

نقشقیمت 
نقشدرآمد 

عاملاجتماعی 

کنندهها


شرکت
نقش
نقشجامعةمی بان 

عاملفنّاورانه 

یهایارتباطی 
تلثیرفنّاور 

عاملمحیطی 

عواملمحیطیمقصد 

مداخلهگر 

شرایط


راهبردها مجموعه تدابیری است که برای مدیریت ،اداره یا پاسخ به پدیدة تحت بررسی اتخاذ
میشود .در این پژوهش ،مقولههای فرعی که همگی تحت عنوان آمیختههای بازاریابی شناخته

می شوند با هشت مقولة محصول ،قیمت ،ترفیع ،مکان /توزیع ،مردم /کارکنان ،شواهد فی یکی،

سازی/مشارکتهاوبا  22مفهومراهبردهایمؤثردربازاریابیمبتنیبر


ها،شخصی

فرایندها/برنامه
تجربه،بهشرحجدول،6شناساییشدهاست .
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جدول  :6مفاهیم و مقولههای مرتبط با راهبردها
مقولة اصلی

عواملراهبردی 

مقولههای فرعی

مفهوم

محصول 

جذابیتطبیعت 
یها 
جذابیتخوردن 
جذابیتفرهنگی 

قیمت 

مطلوبیتقیمت 
نقشجامعةمحلی 

ترفیع 

نقشرسانةدولتی 
رسانههایجمعی 

برگ اریسمینارومسابقات 
سازمانهایمردمی 

فعالیت

مکان/توزیع 

زمانبندی 
برنامهری یو 

وجودمجریانباتجربه
تهایموجود 
استفادهازظرفی 


مردم/کارکنان 

جامعةمحلی 
تورگردانان 
همراهانسفر 

شواهدفی یکی 

ایجادجذابیت 

برنامهها 
فرایندها /

برنامههایتورگردان 

برنامههایدولتی 


مشارکتها 

یسازی/
شخص 

مشارکتجامعةمحلی 
عتگرد 
مشارکتطبی 
مشارکتتورگردان 
مشارکتدولتی 


دراینپژوهش،مقولههایفرعیکهبه

وواکنشهااست.

کنشها
بروندادهایانتایج 
پیامدهاهمان 
سه دستة پیامد برای طبیعتگرد ،پیامد برای شرکتهای خدمات گردشگری و پیامد برای جامعة
مفهوماستکهدرمقولههایفرعیرضایت،

محلیتقسیمشدهاستشاملیازدهمقولةفرعیو 26
تکرار سفر ،اعتماد ،تعهد و سالمتی طبیعتگرد ،ایجاد درآمد و رقابت برای شرکتهای خدمات
گردشگری،اشتغال،حفظوپایداری،بهبودرفاهودرآمدزاییبرایجامعةمحلی،بهشرحجدول،7
شناساییشدهاست .
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جدول  :7مفاهیم و مقولههای مرتبط با پیامدها
مقولة اصلی

پیامدها 

مقولههای فرعی

مفهوم

عتگرد 
رضایتطبی 

رضایتازمقصد 
رضایتازقیمت 
رضایتازهمراهان 
رضایتازخدماتتورگردان 
رضایتازامنیت 

عتگرد 
تکرارسفرطبی 

کسبرضایت 
دوستداشتن 

عتگرد 
اعتمادطبی 

برنامهها 
اعتمادبه 
اعتمادبهاجرا 

عتگرد 
تعهدطبی 

تعهدمستقیم 
تعهدغیرمستقیم 

عتگرد 
سالمتیطبی 

سالمتجسم 
سالمتروان 

شرکتهایخدمات

ایجاددرآمدبرای
گردشگری 

تنو تورها 
تنو مشتریان 

شرکتهایخدمات

ایجادرقابتبین
گردشگری 

رقابتدرخدمات 
رقابتتبلیغاتی 

اشتغالجامعةمحلی 

عدستی 
اشتغالبهصنای 
اشتغالبهخدماتتور 

حفظوپایداریجامعةمحلی 

طزیست 
حفظمحی 
حفظبافتمعماری 
ماندگاریوعدممهاجرت 

بهبودرفاهجامعةمحلی 

ارتقایدانشومهارت 
توجهبهسالمتوبهداشت 

درآمدزاییجامعةمحلی 

فروشمحصوالتبومی 
فروشخدماتدرمحل 


شکلگیرینظریهاست.گامهای
مقولههابرای 
پارچهسازیوبهبود 
کدگذاری انتخابی :فرایندیک 
کدگذاری انتخابی به شکل واضحی از یکدیگر مج ا نیستند و کدگذاری انتخابی ازطریق فرایندی
طورخالصه،رویةتحلیلدادههاکهبهخلق


شود.به

تعاملیهمراهباکدگذاریبازومحوریانجاممی
مدلنظریمنجرمیشودشاملشرایطعلّی،شرایطزمینهای،شرایطمداخلهگر،راهبردهاواقداماتو

راتشریحمیکند.مدلنظری

پیامدهااستکهپدیدةاصلییعنی«بازاریابیمبتنیبرتجربةمشتری»
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«بازاریابی مبتنی بر تجربة مشتری در طبیعتگردی»  مطابق با ابعاد مدل پارادایمی در نمودار 1
مشاهدهمیشود.

پسازتهیةمدلپارادایمی،برایاف ایشاعت بارآن،مدلپارادایمیدراختیارخبرگانیقرارگرفته
که هم درزمینة بازاریابی مبتنی بر تجربة مشتری و هم درزمینة گردشگری و طبیعتگردی
صاحبنظرندونی استادانیکهباروشنظریةدادهبنیادآشناییدارند.ازاینخبرگانخواستهشدهکه

هامدلراتلییدکردهاندوبرخی

نظرخودرادربارةفرایندتدوینومدلنهاییارا هدهند.بیشترآن
نظرهای اصالحی داشتهاند که در طی فرایندی رفتوبرگشت ،اصالحات اعمال و نظر نهایی آنها
دریافتشدهاست.همچنین،در طیفرایندپژوهش،باخبرگانروشپژوهشارتباطبرقراربودهو
دستآمده ،شناخت مقولة
تلییدیة اجرای مراحل فرایند دریافت شده است .در مدل پارادایمی به 
کانونی ،مقولهای که سایر مفاهیم با آن مرتبطاند و در مرک مدل قرار دارد ،از اهمیت بسیاری
یرسدآنچهدرکانونمدل
آمده،بهنظرم 

هایبه 
دست


بارةمقوله

برخورداراست.پسازبازنگریچندین
بازاریابیمبتنیبرتجربةمشتریدرطبیعتگردیوجوددارد،ابعادبازاریابیمبتنیبرتجربهاست.
بهمنظور بهکارگیری بازاریابی مبتنی بر تجربه در طبیعتگردی ،باید به اجرای راهبردهای آمیختة

بازاریابیاقدامکرد .
گرحاکمبرطبیعتگردیاستان


ایومداخله

متلثرازشرایطزمینه
راهبردهایآمیختةبازاریابی
کردستاناست.عواملزمینه ایدراثربخشیراهبردهایآمیختةبازاریابیتلثیرگذارخواهدبود.ایفای

کردنایمنیوامنیتبهاجرایموفقیتآمی راهبردهاکمک

نقشتورگردانوجامعةمحلیوفراهم
صورتیکه شرایط سیاسی و قانونی

میکند .عوامل مداخلهگر هم در اثربخشی راهبردها مؤثرند .در

هموار باشد ،وضعیت اقتصادی باثباتی داشته باشیم ،شرایط اجتماعی جامعة می بان و بازار هدف
مساعد باشد و امکانات و فنّاوری های روز برای استفاده از آن و سایر شرایط محیطی فراهم باشد،
هبردهاموفقیتآمی خواهدبود.پیامداجرایراهبردهایآمیختةبازاریابیبهسهگروهتقسیم

اجرایرا
میشود :پیامد برای طبیعتگردها ،پیامد برای شرکتهای خدمات گردشگری و پیامد برای جامعة

می بان .درصورتیکه راهبردها اثربخش باشند ،شاهد بهبود شاخصهای شناساییشده برای این سه
گروهخواهیمبود.
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عوامل زمینهای :شرایطخاص
نقششرکتهایخدماتگردشگری
نقشجامعةمحلی
نقشایمنیوامنیت


بر 
تجربه در طبیعتگردی:

شرایط علّی مؤثر بر بازاریابی مبتنی

پیامدهای ناشی از بازاریابی
مبتنی بر تجربه در طبیعتگردی:

برایطبیعتگرد:
عوامل فردی:

راهبردهای بازاریابی مبتنی بر

روانشناختیجمعیتشناختیانگی ش-سنادراك-جنسشخصیت-تحصیالتنگرش-اندازةخانواده-یادگیری-درآمد-شغل

رضایت-تکرارسفر-اعتماد-تعهد-سالمتی

تجربه در طبیعتگردی:

مقولة محوری بازاریابی

 محصول قیمت ترفیع مکان(توزیع) مردم/پرسنل شواهدفی یکی فرایندها/برنامهها -شخصیسازی/مشارکت

مبتنی بر تجربه در
طبیعتگردی:

تجربةحسی
تجربةاحساسی
تجربةتفکر
تجربةعملی
تجربةعاملی

برایشرکتهایخدماتگردشگری:
-ایجاددرآمد

-ایجادرقابت

برایجامعةمحلی:

عوامل اجتماعی:

 فرهنگوخردهفرهنگطبقةاجتماعی-خانوادهوگروههایمرجع

عوامل مداخلهگر :شرایطعمومی
سیاسیقانونی-تکنولوژیکیاقتصادی-محیطی-اجتماعی

نمودار  :1مدل بازاریابی مبتنی بر تجربة مشتری در طبیعتگردی (یافتههای پژوهش)
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تحلیل و تفسیر یافتهها
شده،متوجهمیشویمکهشرایطعلّیبرمقولة

براساسیافتههایاینپژوهشوباتوجهبهمدلارا ه

ایومداخلهگربرراهبردهاوراهبردهابرپیامدها


گذارند.مقولةمحوری،شرایطزمینه
محوریتلثیرمی
اثرگذاراست.مقولةمحوریاینمدل،یعنیبازاریابیمبتنیبرتجربهدرطبیعتگردی،شاملابعاد
تجربة حسی ،احساسی ،فکری ،عملی و تعاملی است که همان مقولههای فرعی مقولة محوریاند.
تجربةحسیجنبههایحساسوملموسخدماتارا هشدهبهطبیعتگردوتجاربیهستندکهپنج

کنند.تجربههایحسیبرایتمای بین

حسبینایی،شنوایی،بویایی،چشاییو المسهراتحریکمی
خدمات ارا هشده ،انگی هدادن به عالقهمندان طبیعتگردی و ایجاد حس ارزشمندبودن در ذهن
طبیعت گردها سودمند است .تجربة احساسی باعث تحریک حاالت احساسی و هیجانی طبیعتگرد

میشود و سبب میشود وی به خدمات و می ان استفاده از این خدمات در تورهای طبیعتگردی

دهد.تجربةتفکرطبیعتگردهارابهدرگیریفکریخالقانههمچونکنجکاوی،

عکسالعملنشانمی

غافلگیریوتعجبتشویقمی کند.تجربةعملی،خلقتجربهازطریقرفتاراستکهبهتغییرروش
د.تجربةتعاملیشاملبرقراریارتباطبینطبیعتگردها

گردمنجرمیشو

زندگیوفعالیتهایطبیعت

هایفرهنگیواجتماعیوانجامفعالیتاجتماعیدریکسفرطبیعتگردیاست.


وزمینه
شناختیوجمعیتشناختی)وعواملاجتماعیشناساییشده

برایشرایطعلّی،عواملفردی(روان
شناختیبهطورمستقیم


عواملروان
عتگردیمؤثراست.
استکهدربازاریابیمبتنیبرتجربهدرطبی 
رفتار طبیعتگرد را تحتتلثیر قرار میدهد .انگی ش یکی از عوامل روانشناختی است و اشاره به
عواملی دارد که طبیعتگرد را برمیانگی اند تا به سفر طبیعتگردی برود .انگی هها ممکن است
هایفردیباشد.ادراكطبیعتگرد

فی یکی،عاطفی،ارتقایفردی،ارتقایشلنومن لتوسایرانگی ه
داوریهای ذهنی و تصورات اوست .شخصیت نی ،

از یک سفر طبیعتگردی شامل برداشتها ،پیش
هاوخصوصیاتمنحصربهفرداست،در

شناختیکهمجموعهایازویژگی

بهمن لةیکیازعواملروان

گرایی،بیثباتیرفتاری،سازگاریوطبعمالیم،

گذاردوبهصورت  
برون

رفتارطبیعتگردهاتلثی 
رمی
عالقه به کسب تجارب جدید و وظیفهشناسی نمایان است .نگرش طبیعتگردها ارزیابی آنها از
ونقل،پذیراییومحلاقامتاستکهبهطورکلیبهسهج ء


هاییهمچونمقصد،وسیلةحمل

پدیده
ورفتاریتقسیممیشود.یادگیریطبیعتگردنی یکیازعواملروانشناختیاست

شناختی،عاطفی
گرددانشالزمرادربارةسفرومقصدطبیعتگردیکسبمیکندودوصورت


کهبراساسآنطبیعت
مستقیموغیرمستقیمانجاممیشود.

شرایط زمینهای در این پژوهش نقش شرکتهای خدمات گردشگری ،جامعة محلی و ایمنی و
ایمجموعهشرایطخاصیاستکهراهبردهادرآنصورتمیپذیرد.نقش


امنیتاست.شرایطزمینه
هایخدماتگردشگریدراجرایراهبردهایبازاریابیمبتنیبرتجربةطبیعتگردمهماست.


شرکت
ایننقشمی تواندباتوجهبهکمّیتوکیفیتخدماتیباشدکهبهطبیعتگردارا همیشود.نحوةارا ة

رسانی،زمانحرکت،وسیلةحملونقل،پذیرایی،محلاقامت،بازدیداز

اینخدماتکهشاملاطال 
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مکان هایگوناگونو...است،همراهباتعاملوهمراهیوبرقراریروابطخوبوصمیمیافرادفعالدر

هایخدماتگردشگریباطبیعتگردهااززمانمراجعهتاپایانسفراستکهدرجهتاجرای


شرکت
راهبردهایبازاریابیمبتنیبرتجربهمفیدخواهدبود.نقشجامعةمحلی،بهعنوانبخشیازفعاالندر

حوزةارا ةخدماتطبیعت گردی،نی دراجرایراهبردهامهماست.جامعةمحلی،بادرگیرشدندر
فرایند سفر و ارا ه و عرضة خدماتی همچون میراث ناملموس جامعة محلی که ارا ة آن توسط
شرکتهای خدمات گردشگری مشکل است و همچنین تعامل با طبیعتگردها و مهماننوازی و

برخوردمناسب،دراجرایراهبردهامؤثراست.
نقشامنیتوایمنیسفرهایطبیعتگردیحا اهمیتاست،چونسفرهایطبیعتگردیمانند

ستواطمینانالزمراازلحاظامنیتوایمنیسفربهگردشگرنمیدهد،درنتیجه

گردشگریشهرینی
وجود مسیر و مکان و مقصدی امن برای طبیعتگردها و همچنین پشتیبانی سفر از لحاظ مسا ل
ایمنیضروریاست.
وضعیت سیاسی /قانونی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فنّاورانه و محیطی شرایط مداخلهگر درنظر گرفته
هایفرعیتسهیلگریامحدودکنندةراهبردهایبازاریابیمبتنیبرتجربهدر


شدهاست.اینمقوله
هایدولت،باتوجهبهتغییردولتهاوتغییراتمکررقوانینومقرراتو


سیاست
طبیعتگردیاست.

شرایط حاکم بر گردشگری و نگاه سیاسی و قانونی به صنعت گردشگری خصوصاً طبیعتگردی،
همچنین حمایتهای دولت ،ازجمله معافیتهای مالیاتی ،برگ اری سمینارها و همایشهای ملی و
تهیةبرنامه هایتلوی یونی،در معرفیمناطق گوناگونوتشویقجامعهبهطبیعتگردی مؤثراست.

نقشقیمت هاودرآمددرجامعه،باتوجهبهتورم،نوساناتنرخارز،نرختسهیالتوبهره،همچنین

کنندههاوجامعةمحلیووضعیتبستر

نقشفعالیتهایاجتماعیدرقالبنقشجامعةهدف،شرکت

و زیرساخت های فنّاوری ارتباطی در جامعه و عوامل و شرایط محیطی مقصد بر روی راهبردهای
بازاریابیمبتنیبرتجربهتلثیرگذاراست .
راهبردها دراین پژوهشمحصول،قیمت ،ترفیع،مکان (توزیع)،افراد،شواهد فی یکی ،فرایندو
برنامهها و شخصیسازی است که همان عناصر آمیختة بازاریابی گردشگری است .در یک برنامة

طبیعت گردی،محصولهمان فرایندسفراستکهاین فرایندشاملاج ایمتعددیازجملهوسیلة

حملونقل ،محل اقامت ،پذیرایی ،بازدید از مکانهای جذاب و دیدنی است که یکی از راهبردهای

رود.فعاالنحوزةخدماتطبیعتگردی،باارا ةمحصولیخوبکهبراساسخواستة


شمارمی

اصلیبه
گردهاباشدوبتواندانتظاراتآنهارابرآوردهکند،پیامدهایمثبتیخواهندداشت.قیمتنی 


طبیعت
از نظر بسیاری از طبیعتگردها عامل مهمی است .قیمتگذاری مناسب ،براساس بستههای
طبیعتگردی و محصوالتی که در جامعة محلی به فروش میرسد ،راهبردی تلثیرگذار است.

گردانوتکرارسفرآنهاستکه


درنظرگرفتنترفیعاتبازاریابیاجرایراهبرددیگریدرجذبطبیعت
سازمانهای متولی ،شرکتهای خدمات طبیعتگردی و جامعة محلی میتوانند آن را بهکارگیرند.

صورتبرنامهری یوزمانبندیمناسبسفرهایطبیعتگردیوبهکارگیری


راهبردمکانیاتوزیعبه
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هایموجودبراییکسفرطبیعتگردیاست.


مجریانتوانمندوباتجربهواستفادهازتمامظرفیت
راهبرد دیگر افرادی هستند که در کسوت جامعة محلی ،تورگردان و همراهان سفر میتوانند نقش
گردها،مجرببودنو

مهمیایفاکنند.مهماننوازیورویخوشنشاندادنجامعةمحلیبهطبیعت

هاوهمچنینهمکاریوهمراهیطبیعتگردهاعاملمهمیدرخلقتجربة


برخوردمناسبتورگردان
بهیادماندنیوپیامدهایمثبت دیگراست.شواهدفی یکیراهبرددیگریاستکهباعثایجادجذابیت

و بهتر نمایاندن فرایند سفر طبیعتگردی می شود .انتخاب فصل مناسب برای هر مقصد ،انتخاب
هایحرکتطبیعتگردهاوهمچنینتوضیحاتضمنسفرتورگردانازجملةاین


مسیرهاوجهت
گردیکهزیرمجموعةصنعتگردشگریاست،بهصورت


هایطبیعت
جذابیتهااست.فرایندهاوبرن 
امه

کالن با سیاستگذاری و نظارتهای دولت انجام میشود؛ همچون آموزش جامعة محلی توسط
برنامههایتلوی یونی.درسطح
هایملیوتهیةویژه 

سازمانهایمتولی،برگ اریسمینارهاوهمایش

خرد نی  ،فرایندها و برنامههای طبیعتگردی میتواند تحت نظارت و کنترل شرکتهای خدمات
هایطبیعتگردی


هایخردشاملتدوینواجرایبرنامه

گردشگریوفعاالندراینحوزهباشد.برنامه
براساس خواستة طبیعتگردها ،بهرهگیری از اطالعات تورهای قبلی ،پیشنهاد اجرای تورهایی برای
گردوشرکتهای


سازیومشارکتجامعةمحلی،طبیعت

راهبردپایانیشخصی
مدارسواداراتاست.
خدماتگردشگریاست.یعنیمی توان،درکنارمدیریتوبرگ اریتورتوسطشرکتهایخدمات

گردیکردوآنهاراازنتایجحاصل


گردهارادرگیرفرایندطبیعت

گردشگری،جامعةمحلیوطبیعت
ازاینفعالیتبهرهمندساخت.

پیامدها در این مدل دربرگیرندة پیامدهایی برای طبیعتگرد ،شرکتهای خدمات گردشگری و
جامعةمحلیاست.رضایت،تکرارسفر،اعتماد،تعهدوسالمتیطبیعتگردپیامدهایناشیازاجرای

راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه برای طبیعتگرد است .رضایت طبیعتگرد شامل رضایت از
مقصد،قیمت،همراهانسفر،خدماتتورگردانوامنیتسفراستوزمانیرضایتحاصلمیشودکه
هاوانتظاراتمشتریانتشخیصداده وبرآوردهشود .تکراریکسفرطبیعتگردینی نتیجة


خواسته
برنامهها و اجرای
کسب رضایت و دوستداشتن این نو سفرهاست .اعتماد طبیعتگرد اعتماد به  
گردیاست.تعهدطبیعتگردنی مستقیم،بادرگیرکردنخوددرجهتحفظوضع

برنامههایطبیعت

کردنبهدیگرانوراهنماییکردنآناناست.پیامدسالمتی


موجوددرطبیعت،یاغیرمستقیمباتوصیه
براییکطبیعتگردهمسالمتجسمیوهمسالمتروحیاست.پیامدناشیازاجرایراهبردهای

هایخدماتگردشگریایجاددرآمدورقابتاست.شرکتهای


بازاریابیمبتنیبرتجربهبرایشرکت
خدمات گردشگری با تنو در برگ اری تورها و همچنین تنو مشتریان میتوانند بر درآمد خود
توانندباسایرشرکتهای


لیغاتمی
بیف ایند؛همچنینباتمای درارا ةخدمات،اطال رسانیوشیوةتب
خدماتگردشگریبهرقابتبپردازند .پیامدهایناشیازبازاریابیمبتنیبرتجربهبرایجامعةمحلی
اشتغال،درآمدزایی،بهبودرفاهوحفظوپایداریجامعهاست.بادرگیرشدنجامعةمحلیدرفرایند
ارا ة خدمات به طبیعتگردها ،صنایع بومی رونق مییابد و اشتغال ایجاد میشود و در پی آن به
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درآمدزایی جامعة محلی میانجامد .تعامل و ارتباط طبیعتگردها با جامعة محلی ارتقای دانش و
مهارتوتوجهبیشتربهسالمتوبهداشترابرایجوامعبومیبهدنبالخواهدداشت.درنهایت،
پیامدهایمثبتطبیعتگردیپایداربهحفظمحیطزیست،حفظبافتمعماریوماندگاریوعدم
مهاجرتجامعةمحلیمنجرمیشود.

نتیجهگیری
بازاریابیمبتنیبرتجربه،همدرحوزةبازاریابیوهمدرحوزةتجربةگردشگران،تغییروپدیدهای

ایازاقداماتورویدادهاست.بامروریبرپژوهشهاییکهدرگذشته


پویاستکهدربرگیرندةمجموعه
شودکهدرهیچیکازاین


شده،مشخصمی
دربارةبازاریابیمبتنیبرتجربهدرحوزةگردشگریانجام
پژوهش هاتصویریکاملوجامعازبازاریابیمبتنیبرتجربهدرگردشگریوخصوصاًطبیعتگردی

ارا هنشدهاست.مقولةمحوریاینمدل،یعنیبازاریابیمبتنیبرتجربهدرطبیعتگردی،شاملابعاد
تجربةحسی،احساسی،تفکر،عملیوتعاملیاستکههمانمقولههایفرعیمقولةمحوریاستوبر

)منطبقاستکهدرحوزههاییغیرازحوزة

نظریاتاشمیت ()1999وجنتایل و همکاران (2007
گردشگری پژوهش کردهاند .در حوزة گردشگری ،بازاریابی مبتنی بر تجربه با ابعاد مورداشاره در
پژوهشهای کان وی و لیگتون ( ،)2011پراستیو و موالنی ( )2017و رحیمی باغملک و همکاران

()1398منعکسشدهاست.بخشیازشرایطعلّیمؤثربربازاریابیمبتنیبرتجربهدراینمدل،یعنی
شناختیوجمعیتشناختی)وعواملاجتماعیکهشناساییشدهاست،برنظریات


عواملفردی(روان
دفریتسکو لوو همکاران ()2018در قالبعواملشخصی،ارتباطیوزیستمحیطیمنطبقاست.
ایمؤثربرراهبردهادراینپژوهشنقششرکتهایخدماتگردشگری،جامعةمحلیو


ایطزمینه
شر
ایمنیوامنیتاستکهایننتایجبرنظریاتاستاپتوجیمن (،)2018مبنیبراهمیتنقشجامعة
محلی ،منطبق است .وضعیت سیاسی /قانونی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فنّاورانه و محیطی  شرایط
خله گردراینپژوهششناساییشدهاستوبرنتایجپژوهشکمپوس()2012منطبقاستکهدر
مدا 
هایخودبهمواردیازاینشرایطبهعنوانعواملتلثیرگذاربرمحیطبازاریابیتجربةمقصد


بررسی
اشاره کرده است .راهبردهای شناساییشده در این پژوهش محصول ،قیمت ،ترفیع ،مکان (توزیع)،
افراد ،شواهد فی یکی ،فرایند و برنامهها و شخصیسازی است و همان عناصر آمیختة بازاریابی
ها،بهعنوانعوامل


)بههفتموردازآن
گردشگریاستکهدرپژوهشبیدختیوهمکاران(1389
شدهاست.سرانجامپیامدهایشناساییشدهدراینمدلدربرگیرندةپیامدهاییبرای

راهبردی،اشاره 

طبیعتگرد ،شرکت های خدمات گردشگری و جامعة محلی است .این پیامدها در قالب کلی در

پژوهش رحیمی باغملک و همکاران ( )1398شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته است .در
پژوهشهایدیگرینی به صورتموردیوج یبهپیامدهایناشیازبازاریابیمبتنیبرتجربهاشاره

توانبهپژوهشهایکانویولیگتون(،)2011کمپوس()2012وپراستیووموالنی


شدهاستکهمی
()2017دراینزمینهاشارهکرد.
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