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Abstract
This study aims to develop a scale to measure tourists' trust in Gilan
province as one of the most attractive tourist destinations in the country
using a mixed approach. Qualitative data were collected using semistructured interviews with twelve academic experts, policymakers and
tourism planners. Data analysis using grounded theory, in two stages of
basic and theoretical coding, lead to the extraction of 48 concepts, 19
sub-categories and finally 6 main categories of trust in tourism
destination management, travel agencies, tourism service providers,
tourist destination residents, other Tourists and cyberspace content; it
became a dimension of trust in the tourism industry. In a quantitative
stage, a questionnaire was prepared based on the extracted components
and provided to 389 tourists visiting different cities of Gilan province.
The validity of the model was reaffirmed using exploratory and
confirmatory factor analysis.
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Introduction
The tourism industry has significantly strengthened local economies
in the last two decades. Considering the importance of tourism and its
competitive market in the world, tourism destinations to attract
tourists are in close competition with each other, and each tries to
increase its share of the industry's revenues. However, with the recent
events, such as unfair or fraudulent behavior and failure to provide
services as promised, the crisis of trust in tourism has increased and
become an important issue. Trust is a prerequisite for improving many
marketing variables, including loyalty, travel intent, destination
attachment, and repeat visits. To date, a comprehensive scale for
constructing tourist trust in a tourist destination has not been provided.
Most researchers in tourism studies have borrowed trust measurement
tools from other sectors such as social sciences, branding, and ecommerce. Some have developed this scale in a specific area of
tourism, for example, medical tourism and shopping, and some have
made the scale acceptable using a qualitative approach without
credibility. Therefore, to fill the gap in the tourism literature, develop
a more comprehensive and multidimensional scale for tourist trust that
considers different stakeholders. A systematic review of the research
literature showed that a comprehensive scale for constructing tourist
trust in a tourist destination had not been provided. Therefore, to fill
the gap in the tourism literature, it is essential to develop a more
comprehensive scale for tourist trust.
Materials and Methods
The present research has been conducted with a hybrid approach
(qualitative-quantitative). Data analysis and design of the trust
measurement scale were based on the grounded theory. The statistical
population in the qualitative section includes academic experts,
policymakers, and planners in the field of tourism in Gilan and
tourists. Samples were selected using the purposive sampling method
(12 people). In this study, a combination of validity, transferability,
reliability, and verification criteria was used to assess the reliability of
the interview interpretation. Quantitatively, the statistical population
includes tourists visiting different cities in Gilan province. The non-
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probability sampling method is available. The statistical population
includes 389 tourists visiting different cities in Gilan province were
analyzed. Exploratory and confirmatory factor analysis was used to
ensure the validity of the structures and identify the main dimensions
and factors that build the trust of tourists extracted from the
interviews.
Discussion and Results
In the quality section, in the combination of selected codes, trust in
tourism destination management, trust in travel service agencies, trust
in the staff of tourism service providers, trust in residents of tourist
destinations, trust in other tourists, and trust in cyberspace content;
forms the dimension of trust in the tourism industry. In the quantitative
part of the research, 389 incoming tourists to Gilan province were
analyzed. The results of exploratory and confirmatory factor analysis
that were used to ensure the validity of the structures and identify the
dimensions and underlying factors of the six main variables of tourist
trust showed that the six research structures have the necessary
accuracy in measuring their structures.
Conclusion
The comparison of previous studies with the research results reveals
its differences with the existing literature and the innovation of the
research. The proposed research scale for measuring tourist trust is
relatively comprehensive. It covers the different perspectives of
destination stakeholders (management, travel agencies, staff,
residents, other tourists, and cyberspace content) at both institutional
and interpersonal levels. On the other hand, tourism research relies
solely on trust by focusing on one or more groups of organizational
stakeholders, such as the government, studied by tourism institutions
and travel agencies or among tourists, residents, and travel guides.
Measurement indices for each dimension also cover more components
than similar previous studies. In addition, the proposed scale is
presented with an overview. Unlike some previous studies, it has not
been done with an emphasis on a specific type of tourism such as etourism, medical tourism, or shopping tourism. Thus, it is a more
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reliable scale for measuring various dimensions of trust.
Keywords: Tourism, Trust, Tourists' Trust, Guilan Province, Mixed
Approach.
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دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی،

سمیه اسماعیلزاده
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علی قلی پور سليمانی

نصراهلل مواليی هشچين

استادیار گروه گردشگری ،مرکز تحقیقاتی گردشگری ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،رشت ،ایران
استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت،
ایران
استاد گروه گردشگری ،مرکز تحقیقاتی گردشگری ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،رشت ،ایران

چكیده

پرسشنامه تنظيم و در اختيار 389نفر از گردشگران بازديدکننده از شهرهای مختل
و اعتبار مدل با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي و تأييدی بار ديگر تائيد شد.

استان گيالن قرار گرفت

 مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت است.نويسنده مسئولdelafrooz.n@gmail.com :
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کلیدواژهها :گردشگری ،اعتماد ،اعتماد گردشگران ،استان گیالن ،رویکرد آمیخته.

ISSN: 4444-4490

هد اين پژوهش ،توسعه مقياسي برای اندازهگيری اعتماد گردشگران به استان گيالن بهعنوان يکي از
جذابترين مقاصد گردشگری کشور با استفاده از روش تحقيق آميخته است .دادههای بخش کيفي ،با
استفاده از مصاحبههای نيمه ساختاريافته از دوازده نفر از خبرگان دانشگاهي ،سياستگذاران و برنامهريزان
حوزه گردشگری جمعآوری شد .تحليل دادهها به کمک نظريه داده بنياد کالسيک ،در دو مرحله
کدگذاری بنيادی و نظری منجر به استخراج  48مفهوم 19 ،مقوله فرعي و درنهايت  6مقوله اصلي اعتماد
به مديريت مقصد گردشگری ،آژانسهای خدمات مسافرتي ،کارکنان مراکز ارائهدهنده خدمات
گردشگری ،ساکنان مقصد گردشگری ،ساير گردشگران و محتوای فضای مجازی؛ بهعنوان ابعاد
تشکيلدهنده اعتماد در صنعت گردشگری شد .در مرحله کمي نيز ،بر مبنای مؤلفههای استخراجشده

تاریخ دریافت 0011/5/06:تاریخ بازنگری 0011/1/47 :تاریخ پذیرش0011/9/7 :

توسعه مقیاس اندازهگیری اعتماد گردشگران به یک مقصد
گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته
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مقدمه
در دو دهه گذشته ،صنعت گردشگری اقتصادهای محلي را به ميزان قابلتوجهي تقويت
نموده است ) .(Wang et al., 2020با توجه به اهميت گردشگری و رقابتي شدن بازار
آن در جهان ،مقاصد گردشگری برای جذب گردشگران رقابت نزديکي با يکديگر دارند و
هر يک تالش ميکنند تا سهم خود را از درآمدهای اين صنعت افزايش دهند (غفاری و مام
رمضاني ، )1823 ،اما با وقوع حوادث اخير ،مانند رفتارهای ناعادالنه يا تقلب گونه و عدم
ارائه خدمات طبق وعدهها ،بحران اعتماد در گردشگری فزوني يافته و به يک موضوع مهم
تبديلشده است ).(Liu et al., 2019
مقياس عمومي شناختهشدهای برای سنجش اعتماد گردشگر به يک مقصد گردشگری
ارائه نشده و ادبيات گردشگری مرتبط با مطالعات اعتماد به دودسته اصلي :)1اعتماد سازماني،
شامل اعتماد به دولت و نهادهای گردشگری و اعتماد به آژانسهای مسافرتي و  :)1اعتماد
بين فردی ،بهعنوانمثال ،اعتماد بين گردشگران ،ساکنين و راهنمايان سفر تقسيمشده است.

بيترديد  ،بدون شناخت کافي از اين مفهوم ،امکان افزايش آن ميان گردشگران يک مقصد
گردشگری مشخص ميسر نيست .اعتماد سازهای است که از حوزههای ديگر همچون
مديريت و بازاريابي به گردشگری واردشده و بخشهای ساختاری آن همچنان ناشناخته
باقيماندهاند .ازاينرو ،مسئله مغفول مانده در برنامههای بازاريابي ،شناخت اعتماد و ساختار
آن از ديدگاه گردشگران است .(Liu et al., 2019) .
اعتماد پيشنياز ضروری برای بهبود بسياری از متغيرهای بازاريابي ازجمله وفاداری ،قصد
سفر ،دلبستگي به مقصد و تکرار بازديد است ( Artigas et al., 2017; Abubakar et
;al., 2017; Wu et al., 2018; Liu et al., 2019; Amr Al- Ansi & Han, 2019

 .)Su et al., 2020با توجه به اينکه گزينههای انتخاب مقصد برای گردشگران در حال
افزايش است ،استفاده از اعتماد بهعنوان راهبرد جلب نظر گردشگران بسيار تعيينکننده است
(درزيان عزيزی و همکاران.)182۱ ،
هد نهايي بازاريابي مقصد ،ايجاد پيوندی قوی ميان گردشگر و برند است و مؤلفه
اصلي اين پيوند اعتماد است ) .(Abubakar & Ilkan, 2016اعتماد ،روابط بلندمدت را
تقويت و احتمال رفتار فرصتطلبانه را کاهش ميدهد ( .)Wu et al., 2018اعتماد ،به
گردشگراني که مقصد خاصي را انتخاب ميکنند ،اين اطمينان را ميدهد که ارائه خدمات
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بهصورت شفا  ،مطمئن و عاری از ريسک و خشونت /مشاجره خواهد بود (محمديان
محمودجيق و سلطانيهوراند .)1823،صداقت و شفافيت در ارائه خدمات ،اعتماد گردشگر
را به چنين مقاصدی توسعه ميدهد ( .)Abubakar et al., 2017هرچه ميزان اعتماد به يک
مقصد بيشتر باشد ،تمايل به سفر به آن نيز بيشتر خواهد بود (.)Su et al., 2020
مرور نظاممند ادبيات تحقيق نشان داد که تاکنون ،مقياس جامعي برای سازه اعتماد
گردشگر به يک مقصد گردشگری ارائه نشده است .غالب محققان در مطالعات گردشگری،
ابزار اندازهگيری اعتماد را از ساير بخشها مانند علوم اجتماعي ،بندسازی و تجارت
الکترونيک وام گرفتهاند .برخي اين مقياس را در يک بخش خاص گردشگری بهعنوانمثال،
گردشگری پزشکي و خريد توسعه دادهاند و برخي ،مقياسي را با استفاده از رويکرد کيفي
و بدون اعتبار قابلقبول ساختهاند؛ بنابراين ،برای پر کردن شکا موجود در ادبيات
گردشگری ،توسعه مقياسي جامعتر و چندبعدی برای اعتماد گردشگر که ذينفعان مختل
را در نظر بگيرد و بتواند به ادبيات گردشگری و تئوریهای اعتماد در اين بخش کمک
کند ،بسيار مهم است؛ زيرا توسعه مقاصد گردشگری تا حد زيادی نتيجه فعاليتهای جمعي
کليه ذينفعان ،ازجمله دولت ،ساکنان محلي ،کسبوکارهای گردشگری و غيره است.

از ديگر سو ،گردشگری در گيالن نيز يک اولويت اساسي است .استان گيالن با دارا
بودن جاذبههای طبيعي فراوان و آبوهوای منحصربهفرد ،ازجمله مفرشترين مناطق
گردشگری کشور و دارای قابليتهای فراوان از اين منظر است .مراجعه ساليانه ميليونها
گردشگر به اين استان ،خود گويای جايگاه رفيع گيالن در نظام گردشگری کشور و ميزان
توجه گردشگران داخلي و خارجي به استان است .زمان آن فرارسيده که با راهبردهای
واقعبينانه ،تالش شود تا سهولت بيشتری برای سفر گردشگران فراهم گردد .ازاينرو ميتوان،
با برنامهريزی دقيق و اعتمادسازی در ابعاد مختل  ،زمينه استفاده از تمامي ظرفيتها و
گونههای مختل گردشگری را در استان فراهم نمود .با توجه به آنچه ازنظر گذشت ،پرسش
اصلي تحقيق حاضر آن است که چه ابعاد و مؤلفههايي اعتماد گردشگران را به گيالن بهعنوان
يک مقصد گردشگری شکل ميدهند؟

پیشینه پژوهش
از اعتماد تعاري متنوعي در رشتههای گوناگون ارائهشده ،بهطوریکه اقتصاددانان اعتماد
را بهعنوان سازوکار انتخابهای اقتصادی ،جامعهشناسان آن را بهعنوان يک ساخت
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اجتماعي ،روانشناسان اجتماعي آن را بهعنوان تمايل به آسيبپذيری و نظريهپردازان
شخصيت از اعتماد بهعنوان تفاوت فردی ياد ميکنند ) . (Banerjee & Chua, 2019در
جدول  ،1خالصهای از تعاري

اعتماد ارائهشده است.

جدول  .0تعاريف اعتماد از ديدگاه پژوهشگران مختلف
محققان
سینگ و سینها ()7373

تعریف
حالت عاطفی است که فرد را به اطمینان به دیگری تشویق میکند که این امر
مبتنی بر رفتار رضایتبخش طرف مقابل است.

تران و استراتن ()7373

به این معنا که فرد میتواند روی وعدههای دادهشده توسط دیگری حساب کند.

ال انسی و هان

بهعنوان اطمینان و یقین حاصلشده توسط یک گردشگر نسبت به یک محصول

()7389
یی و همکاران ()7389
ریتا و همکاران
()7389
پاپارودامیس و همکاران
()7389
شن ()7387

یا ارائهدهندگان خدمات در سایتها و مکانهای گردشگری تعریف میشود.
به نگرش کلی خوشبینانه در مورد حسن نیت و توانایی شریک مبادله برای
تحقق تعهدات ادعاشده اشاره دارد.
میتوان به آن بهعنوان یک باور ،اطمینان ،احساس ،یا انتظار در مورد قصد خریدار
یا رفتار احتمالی نگریست.
نتایج مورد انتظاری است که فرد میتواند بر اساس اقدامات مورد انتظار همتای
خود در تعامالتی که با عدم اطمینان انجام میشود دریافت کند.
به سطح اطمینان متقابل ذینفعان نسبت به شریک یا گروه دیگر اشاره دارد.

منبع )پژوهشگران)

از ديدگاه مورمن و همکاران ( ،)1221اعتماد عبارت است از « :تمايل به اتکا به شريک
يا شرکتي که شخص به آن اطمينان دارد» .تعريفي که توسط اين محققان ارائهشده ،بيشتر در
گردشگری مورداستفاده قرار ميگيرد ( .)Brun et al., 2020اعتماد برای اولين بار توسط
روانشناسان ازجمله دوچ ( )12۱3در دهه  12۱0و بهطور گسترده در جامعهشناسي توسط
جانسون-جورج و سوآپ ( ،)1231در مديريت توسط هوسمر ( )122۱و بازاريابي توسط
مورمن و همکاران ( )1228موردمطالعه قرار گرفت .در اواخر دهه  ،1220پژوهشگران
صنعت گردشگری و مهماننوازی ازجمله بوون و شومايکر ( )1223و کروتز و همکاران
( ،)1223شروع به مطالعه اعتماد در اين صنعت نمودند .بااينحال ،غالب اين مطالعات
بهصورت ميان رشتهای و با استفاده از نظريههای اعتماد درزمينهی روانشناسي و
جامعهشناسي انجام ميپذيرفت ).(Brun et al., 2020
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لوريرو و گونزالز ( )1003برای اندازهگيری اعتماد گردشگر ،مقياسي سه مؤلفهای را از
تحقيقات مورمن و همکاران ( )1228و مورگان و هانت ( )122۷اقتباس نمودند (Liu et

 .)al., 2019چو و همکاران ( )101۱نيز گردشگری خريد را معرفي و از طريق يک رويکرد
چندمرحلهای مقياس اعتماد به مقصد گردشگری خريد را با شاخصهای خيرخواهي ،صداقت،
صالحيت ،قابليت پيشبيني ،توانايي ،امنيت معامله و محتوای اطالعات توسعه دادند ( Choi

 .)et al., 2016عالوه بر اين ،سو و همکاران ( )101۷بر اساس مطالعات مورگان و هانت
( )122۷و کيم و همکاران ( ، )1002مقياسي سه مؤلفهای را برای اعتماد به مقصد شهری
توسعه دادند (.)Su et al., 2014
مارينائو و همکاران ( )1011و همينطور آرتيگاس و همکاران ( )101۴با استفاده از يک
روش کيفي ،مقياسي سهبعدی شامل اعتماد به ساکنان محلي ،مؤسسات دولتي و مؤسسات
خصوصي پيشنهاد نمودند  .)(Sannassee & Seetanah, 2015مطالعات متعددی نيز
توانايي ،صداقت و خيرخواهي را برای پيشبيني اعتماد کلي تلفيق نمودهاند (Hallikainen

) .& Laukkanen, 2018وانگ و همکاران ( ،)101۷اعتماد به مقصد گردشگری را
بهعنوان سازهای چندبعدی معرفي ميکنند (.)Artigas et al., 2017
در برخي پژوهشها مانند بهاتاچرجي ( )1001و گيفن ( ، )1001صالحيت ،صداقت و
خيرخواهي به عنوان سه مؤلفه اعتماد در ادبيات گردشگری در نظر گرفتهشده است.
پژوهشگران حوزه گردشگری و مهماننوازی تمايل دارند تا اعتماد را بهعنوان يک سازه
دوبعدی (قابليت اطمينان و صداقت) در نظر بگيرند .بااينحال ،برخي معتقدند که بعد
خيرخواهي عليرغم نقش محوری که در القاء روابط توأم با اعتماد دارد ،کمتر در
پژوهشهای گردشگری بکار گرفتهشده و درنتيجه آن را در تحقيق خود مورداستفاده قرار
دادهاند .برخي نويسندگان ،اين سه مؤلفه را بهعنوان ابعاد اعتماد ميشناسند و اين در حالي
است که اگرچه ديگران اعتماد را شامل اين سه وجه ذاتي ميدانند اما آن را سازهای بدون
بعد در نظر ميگيرند (.)Brun et al., 2020

روش
به دليل اينکه پژوهشگر مؤلفههای مشخصي در مورد اعتماد گردشگران در اختيار ندارد،
ابتدا به بررسي و اکتشا عناصر ،اجزا و ابعاد اعتماد از طريق گردآوری و تحليل دادههای
کيفي و سپس طراحي ابزار سنجش ميپردازد .بر اين اساس ،رويکرد مورداستفاده در اين
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تحقيق ،رويکرد آميخته است .در ابتدا ،بهمنظور تحليل دادهها و طراحي مقياس اندازهگيری
اعتماد از نظرية داده بنياد استفاده شد ،چراکه اعتقاد بر اين است که نظرية داده بنياد به دليل
مفهومسازیهايي که از الگوهای اجتماعي دارد ،فراتر از همة روشهای تشريحي است.
نظرية داده بنياد ،با رويکردهای متعددی انجام ميپذيرد .اين پژوهش رويکرد کالسيک
گليزر را اتخاذ نموده ،زيرا مدلسازیهای حاصل از آن در فضايي بسيار گسترده صورت
ميگيرد و اين مسئله افق ديد محقق را بهمنظور تحليل دادهها ،بسط ميدهد (ساغرواني و
همکاران )1828،بر اساس اين رويکرد ،کدگذاریها در دو مرحله متوالي کدگذاری حقيقي
(شامل کدگذاری باز و کدگذاری انتخابي) و کدگذاری نظری بهمنظور شناسايي ساختار
ابعاد تشکيلدهنده اعتماد گردشگران پيادهسازی ميشوند.

ابزار اصلي در مرحله کيفي ،مصاحبه نيمه ساختاريافته است .فرم مصاحبه بامطالعه ادبيات
و يادداشتبرداری از نحوه نگارش پروتکلهای مصاحبه در پژوهشهای پيشين با  ۴سؤال
شامل «چه عواملي بر اعتماد گردشگران به يک مقصد گردشگری ا رگذارند؟ ساکنان يک
مقصد گردشگری چه نقشي در شکلگيری اعتماد به آن مقصد دارند؟ نقش مديريت يک
مقصد گردشگری را در شکلگيری اعتماد به آن چگونه ارزيابي ميکنيد؟ آژانسهای
ارائه دهنده خدمات مسافرتي ،چه نقشي در ايجاد اعتماد به مقصد دارند؟ کارکنان مراکز
ارائهدهنده خدمات گردشگری چه نقشي در شکلگيری اعتماد به يک مقصد دارند؟ ساير
گردشگران چه نقشي در ايجاد اعتماد به يک مقصد دارند؟ چه تجربه بازديد بهيادماندني در
مورد اعتماد به مقصد داشتهايد؟» طراحي شد.
جامعهی آماری بخش کيفي ،خبرگان دانشگاهي ،سياستگذاران و برنامهريزان حوزه
گردشگری گيالن و گردشگران هستند .انتخاب مشارکتکنندگان در بخش کيفي تحقيق و
باهد دستيابي به حداکثر اطالعات در خصوص اعتماد گردشگر ،با در نظر گرفتن دو معيار
حداقل 8سال سابقه کار در فعاليتهای اجرايي درزمينهی مديريت و گردشگری و برخورداری
از تحصيالت کارشناسي ارشد به باال (رشتههای مديريت) انجام پذيرفت .عالوه بر اين ،انتخاب
گردشگران نيز با تأکيد بر حضور چندباره در استان و تحصيالت کارشناسي ارشد به باال در
رشتههای مختل مديريت صورت گرفت تا بهواسطه آشنايي بيشتر آنان با فعاليتهای پژوهشي
و همينطور گردشگری ،اطالعات غنيتری از آنان دريافت شود .نمونهها با استفاده از روش
نمونهگيری هدفمند (11نفر) انتخابشدهاند .اين کار تا جايي ادامه مييابد که طبقهبندی مربو
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به دادهها و اطالعات اشباع شود .در دهه1230گوبا و لينکلن ،مفهوم قابليت اعتماد را بهعنوان
معياری برای جايگزيني روايي و پايايي مطرش کردند تا به کمک آن دقت علمي را در پژوهش
کيفي مورد ارزيابي قرار دهند (شاهحسيني و همکاران .)188 ،1۷00 ،در اين تحقيق نيز بهمنظور
سنجش اعتمادپذيری تفسير مصاحبهها ،ترکيبي از معيارهای اعتبار پذيری ،انتقالپذيری،
اتکاپذيری و تائيد پذيری مورداستفاده قرار گرفت .در اين خصوص نيز استراتژیهای متعددی
نظير بازبيني در زمان کدگذاری ،طبقهبندی يا تأييد نتايج با مراجعه به آزمودنيها ،تأييد
همکاران پژوهشي و روش باز آزمون بکار گرفته شد.

در بخش دوم ،ابعاد و شاخصهای شناساييشده اعتماد در مرحله کيفي ،مبنای طراحي
پرسشنامه قرار گرفت .برای اعتبار يابي پرسشنامه ،ابتدا از اعتبار محتوا و صوری و سپس از
تحليل عاملي اکتشافي و تأييدی و برای سنجش سازگاری دروني پرسشنامه ،از ضريب آلفای
کرونباخ بهره برده شد .در مرحله کمي ،جامعه آماری شامل گردشگران بازديدکننده از
شهرهای مختل

استان گيالن ميباشند .به جهت آنکه سطح منطقه موردمطالعه وسيع و

پراکندگي جغرافيايي نمونههای آماری بسيار زياد است ،روش نمونهگيری غير احتمالي و از
نوع در دسترس است .به جهت اينکه در تحقيق حاضر جامعه آماری (تعداد دقيق
گردشگران) نامشخص هستند از فرمول زير برای تعيين حجم نمونه استفاده شد:

Zα2 . sx2
2

=n

ε2

در اين تحقيق(  εدقّت برآورد ) )0/0۱و  zنيز از جدول توزيع نرمال انتخابشده (= α
 ،)0/0۱برابر  1/2۱و با توزيع اوليه  ۷0پرسشنامه ،مقدار انحرا
در نظر گرفتن مفروضات باال ،حجم نمونه تحقيق برابر است با:
1

=8۱۷

معيار  0/۷3محاسبه شد .با

1

)(1.2۱) ×(0.۷3
1

)(0.0۱

تعداد نمونهها با استفاده از فرمول نمونهگيری از جامعه نامحدود 8۱۷ ،نفر تعيين گرديد
که با توزيع مازاد 10درصدی پرسشنامه ،درنهايت  832مورد مبنای تحليل قرار گرفت.
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يافتهها
يافتههاي بخش کیفي تحقیق
در بخش کيفي ،جمعآوری و تحليل دادهها بهصورت همزمان انجام گرفت .جمعآوری
دادهها تا مصاحبه دوازدهم به مرز اشباع رسيد و مفاهيم مرتبط با ابعاد و شاخصهای اعتماد
در صنعت گردشگری که توسط مصاحبهشوندگان مختل

مطرششدهاند تکراری شده و

مطلب جديدی اضافه نگرديد .تحقق اشباع ،با تکرار کدها تعيين شد .درمجموع 12۴ ،دقيقه
مصاحبه انجام و مطالب مطرششده باهد

آغاز و تداوم کدگذاریها به متن تبديل شد.

در مرحله کدگذاری بنيادی ،کدگذاری باز و انتخابي انجام شد .پژوهشگر کدگذاری باز
را با خواندن چندباره مصاحبهها آغاز کرد تا از اين طريق به فهمي کلي از آنها دست يابد.
در ادامه ،محقق کار را با تحليل جمالت دنبال کرد .درنهايت ،مفاهيم مهم در متن انتخاب
و کدهای اوليه مجزا مشخص شد .برای مثال ،از نشانهی گفتاری« :روزی برای کوهنوردی
رفته بودم .در مسير کوه ،با گروهي از کوهنوردان مالقات کردم که مثل من گردشگر بودند
و از شيراز آمده بودند .وقتي کمي باهم ،هم مسير شديم آنها با مهرباني به من يادآوری
ميکردند که در اين مسير بايد به چه چيزهايي توجه کنم و باحوصله به سؤاالتم جواب
ميدادند» ،رفتار دوستانه گردشگران استخراج شد .در اين مرحله ۷3 ،کد اوليه احصاء شد.

گام بعدی ،کدگذاری انتخابي است .در اين گام ،کدهای اوليهای که در کدگذاری باز
ايجادشده بودند ،با يکديگر مقايسه و آنهايي که ازنظر مفهومي با يکديگر مشابه بودند ،در
يک دسته قرار گرفتند که درنهايت  12کد انتخابي ايجاد شد .برای مثال ،سه کد اوليه احساس
امنيت اجتماعي ،فرهنگي و رواني ،تداعيکنندهی مقوله فرعي مديريت امنيت است.
در مرحله کدگذاری نظری نيز پژوهشگر به تفکر درباره مقولهها که ممکن است به
حوزه وسيعي از احتماالت ذهني بيانجامد ميپردازد و بهصورت تحليلي به دنبال پيوند
ممکن بين مقولهها است .گليزر در کتابي که در سال  12۱۴منتشر ساخت ،برای تلفيق
کدهای حقيقي 13 ،خانواده از کدهای نظری را بهعنوان الگو معرفي کرد .نمونهای از
خانوادههای کدگذاری نظری ،خانواده نوع است .خانوادۀ نوع ،مجموعهای از واژههايي
است که به انواع مانند اشکال ،سبکها و طبقات اشاره دارد .ازآنجاکه شناسايي ابعاد و
مؤلفههای اعتماد گردشگران چارچوب اصلي فرآيند کدگذاری را شکل ميدهد ،بنابراين
خانواده نوع بيشترين تناسب را با اهدا تحقيق دارد.
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بهنظر ميرسد از تلفيق کدهای انتخابي ،اعتماد به مديريت مقصد گردشگری ،اعتماد
به آژانسهای ارائهدهنده خدمات مسافرتي ،اعتماد به کارکنان مراکز ارائهدهنده خدمات
گردشگری ،اعتماد به ساکنان مقصد گردشگری ،اعتماد به ساير گردشگران و اعتماد به
محتوای فضای مجازی؛ ابعاد تشکيلدهنده اعتماد در صنعت گردشگری باشند که شرش
آنها در جدول  1ارائهشده است.
جدول  .2نتايج حاصل از کدگذاري نظري با استفاده از رهیافت کالسیک
کدگذاری بنیادی
کدگذاری باز

کدگذاری انتخابی

کدگذاری نظری

احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت فرهنگی

مدیریت امنیت

احساس امنیت روانی
توسعه فضای پارکینگ
وجود بوستانها و فضاهای سبز
دسترسی به اینترنت
دسترسی به وسایل ارتباطی
پاکیزگی محیطهای عمومی
وجود سرویس بهداشتی
وجود سطلهای زباله

کیفیت محوطهسازی
مدیریت ارتباطات
مدیریت شرایط و تسهیالت
بهداشتی

اعتماد به
مدیریت مقصد
گردشگری

دسترسی به سیستم حملونقل
کیفیت جادهها

مدیریت سیستم حملونقل

مدیریت مناسب ترافیک
جذابیت بازارها و بازارچههای محلی
وجود تابلوهای راهنما

سیاستهای توسعه

ایجاد پیادهروی فرهنگی

گردشگری

زیباسازی شهرها با استفاده از دیوارنگاری
اعتماد به

ارائه خدمات وعده دادهشده
برخورداری از اخالق حرفهای
برخورد صادقانه

پایبندی به تعهدات

آژانسهای
ارائهدهنده خدمات
مسافرتی
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ادامه جدول .2
کدگذاری بنیادی
کدگذاری باز
ارائه بستههای گردشگری باقیمت مناسب

کدگذاری انتخابی
قیمتگذاری مناسب
بستههای گردشگری

باارزش بودن بستههای گردشگری
راهنمای تور قوی
ارائه بستههای گردشگری باقیمت مناسب
گمراه کردن گردشگران
سوءاستفاده از گردشگران
رفتار محترمانه کارکنان
خوش برخوردی کارکنان

کیفیت خدمات آژانس
گردشگری
قیمتگذاری مناسب

اعتماد به
آژانسهای
ارائهدهنده خدمات
مسافرتی

بستههای گردشگری
رفتار صادقانه کارکنان
اعتماد به
رفتار دوستانه کارکنان

کارکنان مراکز
ارائهدهنده خدمات

راهنماییهای کارکنان
اهمیت دادن به حضور گردشگران

کدگذاری نظری

رفتار حرفهای کارکنان

گردشگری

وظیفهشناسی کارکنان
رفتار صادقانه ساکنان
درستکاری ساکنان

قابلاطمینان بودن ساکنان
اعتماد به ساکنان

مهربانی و شوخطبعی ساکنان
فرهنگ مهماننوازی مردم محلی

فرهنگ گردشگر پذیری

مقصد گردشگری

کمک ساکنان به گردشگران
توجه سایر گردشگران

رفتار دوستانه سایر

تعامل بین فردی مناسب

گردشگران

کمک سایر گردشگران

راهنمایی و کمک سایر

اعتماد به سایر

توصیه سایر گردشگران

گردشگران

گردشگران

رعایت هنجارهای اجتماعی

فرهنگ رفتاری سایر

رعایت ارزشهای اجتماعی

گردشگران
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ادامه جدول 2
کدگذاری بنیادی
کدگذاری باز

کدگذاری انتخابی

کدگذاری نظری

صحت اطالعات ارائهشده در مورد رستورانها
صحت اطالعات ارائهشده در مورد مهماننوازی
گیالنیها
صحت اطالعات ارائهشده در مورد طبیعت و

اعتماد به محتوای ایجادشده
از سوی گردشگران

جاذبههای گردشگری گیالن

اعتماد به محتوای

صحت اطالعات ارائهشده از سوی رستورانها

فضای مجازی

و عمل به وعدهها
صحت اطالعات ارائهشده از سوی مراکز

اعتماد به محتوای ایجادشده

برمگردی و عمل به وعدهها

از سوی کسبوکارها

صحت اطالعات ارائهشده از سوی هتلها و
عمل به وعدهها
منبع (محققان)

معيار نخست ،اعتماد گردشگران به مديريت مقصد گردشگری است .اين معيار
نشاندهنده توانايي دولت و سازمانهای مسئول در اجرای سياستهای ا ربخش برای عموم
مردم و بازديدکنندگان مقصد است .اگر دولت در رفع نيازهای عمومي مانند ارتقای امنيت،
کيفيت محوطهسازی ،بهبود دسترسي به وسايل ارتباطي ،مديريت شرايط و تسهيالت
بهداشتي ،مديريت سيستم حملونقل و بهطورکلي اجرای سياستهای مناسب گردشگری
همچون زيباسازی شهرها و يا ايجاد جذابيت بازارها و بازارچههای محلي موفق عمل کند،
اعتماد بسيار زيادی نزد گردشگران بددست ميآورد.
معيار دوم ،اعتماد به آژانسهای خدمات گردشگری است .جنبههای برجسته مربو به
بحران اعتماد به آژانسهای مسافرتي ممکن است شامل تبليغات فريبنده ،قيمت ناعادالنه
خدمات و عدم عمل به وعدهها باشد .طبق نتايج تجزيهوتحليل ،اعتماد به آژانسهای
مسافرتي به اين معناست که آژانس ميتواند به تعهدات خود عمل کند ،خدمات جامع و
سفارشي را برای گردشگران فراهم نمايد و از کيفيت خدمات آن اطمينان يابد.
سومين معيار ،اعتماد به کارکنان مراکز ارائهدهنده خدمات است .گردشگران تمايل
دارند تا تعامالت مستمر و نزديک با کارکنان مقصد داشته باشند و بنابراين ،اعتماد به
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کارکنان ميتواند به مقدار قابلتوجهي درک ناامن بودن مقصد نزد گردشگران و
نگرانيهای کلي آنها از سفر را کاهش دهد .اين يافته با نظريههای روانشناسي اجتماعي
که خاطرنشان ميکند افراد عموماً تمايل دارند به کساني که دارای فضايل اخالقي ،ازجمله
صداقت ،صميميت ،دانش و مهارت هستند اعتماد نمايند ،هماهنگ است.

معيار چهارم ،اعتماد به ساکنان مقصد است .طبق اظهارات مصاحبهشوندگان،
قابلاطمينان بودن ساکنان و فرهنگ گردشگر پذيری آنان ،بهعنوان عناصر تأ يرگذار در
اعتماد گردشگران به ساکنان مقصد شناساييشدهاند .بدون ترديد ،رفتار صادقانه ساکنان،
درستکاری ساکنان و همينطور فرهنگ مهماننوازی مردم محلي ،گردشگران را به بازديد
مجدد ترغيب و عالقهمندی به مقصد را در آنان افزايش ميدهد.

معيار پنجم ،اعتماد به ساير گردشگران است .گردشگران بهطور حتم در طول سفر با
تور با ساير گردشگران ارتبا برقرار ميکنند .تعامل شخصي عامل مهمي است زيرا ارزيابي
ريسک را کاهش ميدهد .وقتي گردشگران تعامالت بين فردی خوبي با ساير گردشگران
داشته باشند ،احتمال جلب اعتماد آنها بيشتر است .بدون شک ،از نتايج تجزيهوتحليل
کيفي فوق ،رفتار دوستانه ،راهنمايي و کمک و بهطورکلي فرهنگ رفتاری ساير
گردشگران در مقصد به عوامل مهم تأ يرگذار بر اعتماد گردشگران تبديل ميشوند.

معيار ششم ،اعتماد گردشگران به محتوای توليدشده در فضای مجازی است .با توسعه
فناوریهای اطالعاتي ،گردشگران بخش قابلتوجهي از اطالعات سفر خود را در فضای
اينترنت و با دنبال کردن اطالعاتي که کسبوکارها و ساير گردشگران از جذابيتها و
تجربيات سفر خود به يک مقصد ،هتل يا رستوران خاص قرار ميدهند کسب ميکنند.
بسياری از گردشگران ،بهويژه آنهايي که قصد دارند نخستين سفر خود را به مقصد خاصي
تجربه کنند ،تصميمات خود را بر مبنای همين اطالعات اتخاذ ميکنند .حال اگر اطالعات
به اشتراک گذاشتهشده با آنچه گردشگران در عمل لمس ميکنند تطابق بيشتری داشته
باشد ،اعتماد آنان به محتوای ايجادشده فزوني مييابد.

يافتههاي بخش کمي تحقیق
در بخش کمي تحقيق ،از مجموع  832گردشگر ورودی به استان گيالن ۱8 ،درصد مرد
و  8۴درصد زن بودهاند .غالب آنها بين  80تا  ۱0سال سن داشتهاند و  ۱1درصدشان ،بيش
از  10دفعه از استان بازديد نمودهاند .فراواني دادههای تحليلي در مورد شهرهايي که
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گردشگران حداقل يکبار از آنها ديدن کردهاند نشان ميدهد که مرکز استان گيالن ،شهر
رشت بيش از ساير شهرها کانون توجه گردشگران قرارگرفته و بعدازآن ،شهرهای ماسوله،
انزلي و الهيجان ازجمله شهرهای پربازديد گيالن بودهاند.

برای حصول اطمينان از اعتبار سازهها و شناسايي ابعاد و عاملهای زيربنايي  ۱متغير
اصلي سازنده اعتماد گردشگران که از دل مصاحبهها استخراجشدهاند ،از تحليل عاملي
اکتشافي و تأييدی استفاده شد .در تحليل عاملي اکتشافي برای استخراج عاملها از روش
مؤلفههای اصلي و برای چرخش عاملها از روش واريماکس با نرمالسازی کيسر بهلره بلرده
شد .مالک تصميمگيری برای حذ

سؤالها ،مقدار بارهای عاملي آنهاست .حداقل مقدار

موردقبول برای بارهای عاملي 0/۱ ،است .بدين ترتيب اگر مقدار اشتراک استخراجي هر
يک از صفات کمتر از  0/۱باشد ،آن صفت از تحليل عاملي حذ
بار ديگر روش تحليل عاملي به اجرا درميآيد.

ميشود و پس از حذ ،

در انجام تحليل عاملي ،ابتدا بايد از اين مسئله اطمينان حاصل شود که آيا ميتوان
دادههای موجود را برای تحليل مورداستفاده قرارداد يا نه؟ درصورتيکه مقدار شاخص
 KMOبزرگتر از  0/۱باشد ،همبستگيهای موجود در بين دادهها برای تحليل عاملي
مناسب خواهد بود (برزگرخاندوزی و همکاران .)182۱ ،از سوی ديگر برای اطمينان از
مناسب بودن دادهها مبني بر اينکه ماتريس همبستگيهايي که پايه تحليل قرار ميگيرد ،در
جامعه برابر با صفر نيست از آزمون بارتلت استفاده شد .با اين آزمون ميتوان از کفايت
نمونهگيری اطمينان حاصل کرد .بهاينترتيب ،اين دو شاخص بايد در تحليل عاملي اکتشافي
هر يک از مقياسهای ششگانه موردتوجه قرار بگيرند .با توجه به گستردگي تحليلها ،در
جدول  ،8نمونهای از نتايج تحليل عاملي اکتشافي مربو به مقياس اعتماد به آژانسهای
ارائهدهنده خدمات مسافرتي مطرششده است.
بر اساس دادههای جدول  8و خروجي نرمافزار ، SPSS 22شاخص آزمون KMO

برای سه عامل زيربنايي اعتماد به آژانسهای ارائهدهنده خدمات مسافرتي 0/۱8 ،محاسبه شد
که باالتر از مقدار قابلقبول  0/۱بوده و نشانگر کفايت مقدار نمونهگيری است .عالوه براين،
با توجه اينکه مقدار معناداری بارتلت ( )0/000کوچکتر از  0/0۱است ،نشان ميدهد تحليل
عاملي برای شناسايي ساختار مناسب است .نتايج تحليل عاملي اکتشافي اعتماد به آژانسهای
ارائهدهنده خدمات مسافرتي منجر به شناسايي  8بعد فرعي برای  ۴مؤلفه شد .اين  8بعد که
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تحت عنوان «پايبندی به تعهدات ،قيمتگذاری مناسب بستههای گردشگری و کيفيت
خدمات آژانس گردشگری» شناختهشدهاند2۱ ،درصد از تغييرپذيری اعتماد به آژانسهای
ارائهدهنده خدمات مسافرتي را توضيح ميدهند.
جدول  .3تحلیل عاملي اکتشافي مقیاس اعتماد به آژانسهاي ارائهدهنده خدمات مسافرتي
ابعاد

KMO

بارتلت

عاملها

بار

مقدار

عاملی

ویژه

18

97/0

19

97/0

20

98/0

21

98/0

بستههای گردشگری

22

98/0

کیفیت خدمات

23

97/0

آژانسهای گردشگری

24

97/0

پایبندی به تعهدات
قیمتگذاری مناسب

63/0

000/0

86/2

%
واریانس

98/40

%
واریانس
تجمعی
98/40

98/1

87/27

86/68

92/1

49/27

35/96

پس از تحليل عاملي اکتشافي ،تحليل عاملي تأييدی مورداستفاده قرار ميگيرد .تحليل
عاملي تأييدی درصدد تعيين اين مسئله است که آيا تعداد عاملها و بارهای متغيرهايي که
روی اين عاملها اندازهگيری شدهاند با آنچه بر اساس مدل نظری انتظار ميرفت انطباق
دارد .ازآنجاکه اعتماد به مديريت مقصد گردشگری ،آژانسهای ارائهدهنده خدمات
مسافرتي ،کارکنان مراکز ارائهدهنده خدمات گردشگری ،ساکنان مقصد گردشگری ،ساير
گردشگران و محتوای فضای مجازی خود از ابعاد مختل تشکيلشدهاند ،بنابراين در
روايي سنجي عاملي تأييدی ،از تحليل عاملي مرتبه دوم استفاده شد .نتايج تحليل عاملي
تأييدی دوم آشکار ساخت که بارهای عاملي کليه ابعاد تشکيلدهنده سازههای اصلي از 0/۱و
ميزان قدر مطلق  tمحاسبهشده برای همه آنها از  1/2۱بزرگتر است؛ بنابراين ،تمامي بارهای
عاملي مرتبط با سازههای ششگانه پژوهش ،در سطح اطمينان  2۱درصد معنادار و ابعاد
شناساييشده از دقت الزم برای اندازهگيری سازههای خود برخوردارند.
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جدول  .4تحلیل عاملي تأيیدي (مرتبه دوم)
مؤلفهها (ابعاد فرعی)

بار عاملی

معناداری

ابعاد اصلی

مدیریت امنیت

85/0

72/21

کیفیت محوطهسازی

89/0

46/28

اعتماد به مدیریت

مدیریت ارتباطات

88/0

53/25

مقصد گردشگری

مدیریت شرایط و تسهیالت بهداشتی

88/0

04/21

مدیریت سیستم حملونقل

89/0

35/22

سیاستهای توسعه گردشگری

88/0

80/22

اعتماد به آژانسهای

پایبندی به تعهدات

91/0

15/13

ارائهدهنده خدمات

قیمتگذاری مناسب بستههای گردشگری

84/0

51/12

مسافرتی

کیفیت خدمات آژانس گردشگری

90/0

33/27

اعتماد به کارکنان

رفتار صادقانه کارکنان

89/0

76/6

مراکز ارائهدهنده

رفتار دوستانه کارکنان

73/0

48/4

خدمات گردشگری

رفتار حرفهای کارکنان

87/0

اعتماد به ساکنان

قابلاطمینان بودن ساکنان

94/0

مقصد گردشگری

فرهنگ گردشگر پذیری

93/0

08/19

رفتار دوستانه سایر گردشگران

92/0

67/30

راهنمایی و کمک سایر گردشگران

93/0

04/12

فرهنگ رفتاری سایر گردشگران

92/0

62/32

اعتماد به محتوای

اعتماد به محتوای ایجادشده از سوی گردشگران

86/0

78/7

فضای مجازی

اعتماد به محتوای ایجادشده از سوی کسبوکارها

71/0

84/2

اعتماد به سایر
گردشگران

24/5
79/25

بحث و نتیجهگیري
مقايسه مطالعات پيشين با نتايج تحقيق ،وجوه تمايز آن را با ادبيات موجود آشکار و
نوآوری تحقيق را نمايان ميسازد .مقياس پيشنهادی تحقيق برای اندازهگيری اعتماد
گردشگران نسبتاً جامع است ،زيرا ديدگاههای مختل ذينفعان مقصد (مديريت،
آژانسهای ارائهدهنده خدمات مسافرتي ،کارکنان ،ساکنان ،ساير گردشگران و محتوای
فضای مجازی) را در هر دو سطح نهادی و بين فردی پوشش ميدهد .اين در حالي است
که پژوهشهای گردشگری صرفاً اعتماد را با تمرکز بر يک يا چند گروه از ذينفعان
سازماني همچون دولت )(Nunkoo et al., 2012؛ نهادهای گردشگری (Han et al.,
)2015و آژانسهای مسافرتي ) (Razak et al., 2014و يا ميان گردشگران (Kim et
) ،al., 2009ساکنين  ) (Ouyang et al., 2017و راهنمايان سفر )(Chang, 2014
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موردمطالعه قرار دادهاند .شاخصهای اندازهگيری برای هر بعد نيز در مقايسه با
پژوهشهای مشابه پيشين ) ، (Artigas et al., 2017; Liu et al., 2019مؤلفههای
بيشتری را پوشش ميدهد .از سوی ديگر ،مقياس پيشنهادی با چشمانداز کلي ارائهشده
و برخال

برخي مطالعات گذشته با تأکيد بر نوع خاصي از گردشگری همچون

گردشگری الکترونيک ( ، )Sánchez et al., 2019; Brun et al., 2020پزشکي
) (Abubakar & Ilkan, 2016; Abubakar et al., 2017يا خريد (Choi et al.,

)2016; Chang, 2014انجام نپذيرفته است .بهاينترتيب ،مقياس قابلاتکاتری برای
اندازهگيری ابعاد متنوع اعتماد است.

اين تحقيق ،عالوه بر دستاوردهای نظری قابلمالحظه ،دستاوردهای کاربردی نيز
برای مديريت مقصد به همراه داشته است .برای مديران ،مقياس توسعهيافته اعتماد
ميتواند معيار مناسبي برای اندازهگيری ميزان قابلاعتماد بودن مقصد از ديد
بازديدکنندگان باشد .مطالعات قبلي نشان دادهاند که اگر گردشگران به مکان اعتماد
کنند ،بهاحتمالزياد از مقصد بازديد ميکنند؛ بنابراين ،ايجاد و حفظ اعتماد يک الزامي
اساسي است .مديران مقصد قادرند تا با بهکارگيری اين مقياس ،اعتماد گردشگران را
کنترل نمايند.
بر اساس نتايج تحقيق ،اعتماد به مقصد گردشگری مستلزم توجه به ابعاد مختلفي است
و مديران مقصد برای دستيابي به اعتماد طوالنيمدت بايد تمام جنبههای اعتماد گردشگران
را حفظ و تقويت کنند .مقياس شش بعدی اعتماد ،برای تقويت اعتماد بازديدکنندگان،
يک ليست مرجع به مديران مقصد ارائه ميدهد .بهعنوان مثال ،الزم است تا سياستهای
گردشگری به نفع گردشگران تدوين شود .هر مقدار احساس امنيت گردشگران افزايش
يابد به همان اندازه تمايل آنان به اقامت در گيالن و حتي سفرهای مجدد ،بيشتر ميشود.
به اين منظور پيشنهاد ميشود تا تأسيس پليس گردشگری با نقش و وظيفهای تعري شده
در دستور کار قرار گيرد .هرچند که نيروی انت ظامي نهايت تالش و کوشش را جهت تأمين
امنيت گردشگران داشته ،بهطوریکه درصد باالی رضايتمندی گردشگران از وضعيت
امنيت در شهرهای استان گيالن نشان از عملکرد مناسب نيروی انتظامي دارد.
همچنين ،توسعه اينترنت پرسرعت در مناطق گردشگری و روستايي بايد از اولويتهای
ادا ره کل ميراث فرهنگي ،گردشگری و صنايعدستي استان گيالن در پيوند با سازمانهای
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متولي اين امر قرار گيرد .با توجه به نقش اينترنت و فضای مجازی در بخش گردشگری،
با رايزني و مشارکت اداره کل ميراث فرهنگي ،گردشگری و صنايعدستي استان گيالن
ميبايست مسيرهای گردشگری به اينترنت پرسرعت تجهيز شوند.
همچنين ،با ورود گردشگر بهتدريج نياز به تغييرات ،ايجاد امکانات و تأسيسات بيشتر
از هر زمان به چشم ميآيد .توجه به پاکيزگي محيط عمومي ،سرويسهای بهداشتي و
وجود سطلهای زباله در محيطهای عمومي ،پارکها و مکانهای گردشگری به پاکيزگي
محيط کمک زيادی ميکند .مضا

بر آن ،تسهيل دسترسي به جاذبهها و مکانهای

گردشگری يکي از مهمترين اقدامات مديريت سيستم حمل ونقل تلقي ميشود .به اين
منظور پيشنهاد ميشود تا مسئوالن استان ،ضمن فراهم ساختن زيرساختهای جادهای،
اجرای طرش ويژه ترافيکي را برای گرد شگران پيرامون آ ار ديدني و تاريخي در شهرهای
مختل استان در نظر بگيرند.
رفتارهای کارکنان مقصد ،مانند عکاسان ،کارکنان هتل و ديگران ،احتماالً بر اعتماد
گردشگران تأ ير ميگذارد .اين موضوع ،اهميت نگرشها و رفتارهای پرسنل را در ايجاد
اعتماد مثبت بيان ميکند .شکلگيری يک تجربه بد توسط يک کارمند ميتواند به
اعتماد گردشگران آسيب بزند .برای افزايش اعتماد ،به مديران مراکز ارائهدهنده خدمات
گردشگری (هتلها ،رستورانها و  )...پيشنهاد ميشود تا با بهبود فرآيند انتخاب نيروی
جديد در واحد منابع انساني ،دقت در رفتار و روحيات کارکنان در زمان انتخاب نيرو،
وضع قوانين سختگيرانه در خصوص احترام به گردشگر و رعايت آن برای کارکنان و
آموزشهای مداوم از ارائه خدمات مناسب به گردشگران مطمئن شوند.
در بسياری از موارد ،آنچه موجب افزايش تداوم نارضايتي گردشگر ميشود ،شکايت
اوليه نيست ،بلکه عدم توانايي يا تعلل کارکنان در برطر کردن اين وضعيت است.
چنانچه پرسنل قادر باشد ،نگرش پاسخگو بودن خود را نشان دهد و برای گردشگر
ارزش قائل شود ،شکايت منفي ميتواند به تقويت مثبت و اعتماد تبديل شود؛ بنابراين،
پيشنهاد ميشود تا کارکنان رويه رفتار دوستانه و درعينحال حرفهای را در پيشگرفته
و به مشتری خود نزديک شوند ،به آنچه مشتری ميخواهد گوش دهند تا بهاينترتيب
بتوانند اعتماد او را جلب کنند .عالوه بر اين ،پيشنهاد ميشود تا اين مراکز با راهاندازی
واحد مديريت ارتبا با مشتری از برآورده شدن انتظارات مشتريان اطمينان حاصل کنند.
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حرفهای بودن آژانس مسافرتي در ارائه بستههای متنوع ،قيمتهای رقابتي ،کيفيت
خدمات و موارد ديگر ،ميتواند اعتماد گردشگران را افزايش دهد .با توجه به اينکه غالباً
گردشگران آشنايي کافي با شرايط و خصوصيات بستههای سفر ندارند ،وجود نيروی
آموزشديده و متخصص ميتواند بسيار کمککننده باشد .درنتيجه پيشنهاد ميشود تا
در جذب نيروی انساني در اين بخشها با حساسيت بيشتری انجام پذيرد و تخصص
مداری با جديت دنبال شود؛ زيرا راهنمايي نامناسب منجر به سلب اعتماد گردشگر
خواهد شد .عالوه بر اين ،پيشنهاد ميشود تا به تعهداتي که از راه تبليغات و ترويج به
ذهن مشتريان منتقل کردهاند عمل کنند؛ در غير اين صورت ،اعتبار پيامهای تبليغشده و
همچنين ،اعتماد گردشگران به خدمات آژانسها کاهش خواهد يافت.

نگرش و رفتار ساکنان محلي نيز نسبت به گردشگران مانند صداقت و مهماننوازی
باعث ميشود گردشگران احساس امنيت و اعتماد بيشتری داشته باشند .گردشگری
بهعنوان صنعتي خدماتي و انسانمحور ،نبايد از نقش سازنده مردم محلي برای توسعه
غافل بماند .نگاه به مردم در اين صنعت نبايد صر

نگاه به مصر کننده باشد و اينکه

تنها گروه خاصي از جامعه عهدهدار توليد و عرضه هستند .بايد مردم را در توسعه اين
صنعت و تصميمسازیها و سياستگذاریها وارد کرد تا در اجرای برنامهها مشارکت
داشته و با مشکالت ،موانع و مزايای حاصل از اين صنعت بهخوبي آشنا شوند .در اين
خصوص پيشنهاد ميشود تا تقويت فرهنگ پذيرش هم نوع بهطورکلي و پذيرش
گردشگران بهطور خاص از طريق مدارس و دانشگاههای کشور و استان در دستور کار
قرار بگيرد.
در تعامل با ديگر گردشگران در مقصد ،اگر ساير گردشگران رفتاری دوستانه و
حمايتي داشته باشند ،درک گردشگران از احساس ناامني يا غريبه بودن کاهش مييابد
که به افزايش اعتماد گردشگران کمک ميکند .اعتماد گردشگران به يکديگر با توجه
به تفاوتهای فرهنگي موجود ميان آنها امری پيچيده و ناشناخته است .پذيرش
تفاوتهای فرهنگي موجود از طريق ترويج فرهنگ مليگرايي ميسر ميشود؛ بنابراين
پيشنهاد ميشود تا با ساخت ويدئوها و برنامههای مستند کوتاه ،همزيستي مسالمتآميز
و اعتماد ميان اقوام مختل

بهويژه هنگام مسافرت و تفريح ترويج گردد.
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رسانههای اجتماعي و فضای مجازی نيز عالوه بر انعکاس ديدگاههای مثبت و منفي
گردشگران که ميتواند مبنای مهمي برای اتخاذ تصميم به سفر يا عدم سفر به يک مقصد
باشد ،به مديران مقصد در اتخاذ راهبردهای توسعه مقصد و رفع کمبودها کمک ميکند.
در اين خصوص به کسبوکارهای استان پيشنهاد ميشود با انتشار نظرات گردشگراني
که تجربه حضور در آن مکان هتل ،رستوران ،خانه بومگردی و غيره را داشتهاند و يا از
خدمات آن استفاده کردهاند ،در راستای جلب اعتماد گردشگران بالقوه گام بردارند.
يکي ديگر از راههای جلب اعتماد گردشگران به مکانهای مختل  ،استفاده از تجربيات
و تصاوير افراد شناختهشده جامعه مانند هنرمندان است که از خدمات رستوران ،هتل و
غيره استفاده نمودهاند .حتي استفاده از تصاوير خود مشتريان در حين استفاده از خدمات
کسبوکار نيز ميتواند در جلب اعتماد گردشگران تأ يرگذار باشد.

اين پژوهش نيز همچون بسياری از پژوهشها ،خالي از محدوديت نيست .نخست
آنکه ،اين پژوهش صرفاً در حوزه صنعت گردشگری و برای مقصد گردشگری گيالن
انجامشده است؛ لذا ،نتايج حاصل از آن را نميتوان به ساير شهرها و مقاصد گردشگری
کشور تعميم داد؛ بنابراين ،به پژوهشگران پيشنهاد ميشود تا مقياس اندازهگيری اعتماد
را در ساير مقاصد گردشگری بررسي و نتايج آن را با نتايج اين پژوهش مقايسه کنند.
دوم آنکه ،جامعه آماری تحقيق کليه گردشگران ورودی به استان گيالن در نظر
گرفتهشدهاند که بدون ترديد تفاوتهای ديدگاههای آنها که ناشي از تفاوتهای
فرهنگي است ،نتايج تحقيق را تحتت ا ير قرار خواهد داد .به پژوهشگران پيشنهاد ميشود
تا در پژوهشهای آتي ،تفاوتهای موجود ميان گردشگران ورودی از استانهای مختل
را در مقياس اعتماد لحاظ نمايند .سوم آنکه ،در اين تحقيق ،صرفاً مقياس اندازهگيری
اعتماد موردتوجه قرارگرفته و پيشنيازها و پيامدهای وجود اعتماد در گردشگران نسبت
به يک مقصد در قالب يک مدل علي ارائه نشده است.
به اين منظور پيشنهاد ميشود تا با انجام تحقيقي تحت عنوان«ارائه مدل اعتماد
گردشگران به يک مقصد گردشگری» ،متغيرهای تأ يرگذار و تأ يرپذير از اعتماد را در
مدل فوق مورد ارزيابي قرار دهند.
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