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شهرستان سرعیندرتوسعهاقتصادیآبگرممعدنیچشمه هایتاثیربازاریابیگردشگری

  

  1و ١حمیدرضا یعقوبی آوینی

  گرایشمدیریتبازاریابیازدانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزيMBAکارشناسارشدمدیریت - 1

خالصه

اهمیتروزافزونصنعتگردشگریومنافعآن،بسیاریازکشورهادستبهاقداماتشایانتوجهیدرجهتجذبگردشگرانزدهاندکهنباتوجهبه

. شاندهندهاهمیتبازاریابیدراینصنعتاست

که یکی از نمونه  باشد میبازاریابیگردشگریچشمههایآبگرممعدنیدرتوسعهاقتصادیشهرستانسرعینهدفپژوهشحاضربررسیتاثیر

. استتحلیلی–اینتحقیق،ازلحاظهدفکاربردي،ازحیثماهیتوروشتوصیفی. اکو توریستی ایران استهاي سفرهاي گردشگري و 

. باشد در استان اردبیلمی نسرعیشهرستانمعدنی گرمهاي  آبمراکز جامعهآماریپژوهشحاضرشاملگردشگرانمراجعهکنندهبه

. گردیدندانتخابنفربهروشنمونهگیریتصادفیساده165برایبدستآوردنحجمنمونهازجدولمورگانتعداد

محصول، قیمت، مکان توزیع، تبلیغات، (هفت گانه  بر اساس عناصر آمیخته بازاریابی دراینپژوهشازپرسشنامهمحققساخته

به .استفادهشدهاست)865/0 کرونباخضریبآلفای( مطلوب و پایاییمناسب با روایی )، فرایندفیزیکینیروي انسانی، شواهد 

 Tبراي تعیین نرمال بودن یا نبودن متغیرها و آزمون  اسمیرنوف-کولموگروفآزمونازو تحلیل داده ها  منظور تجزیه

. مستقل براي تعیین تاثیر گذاري یا عدم تاثیر گذاري عوامل مربوط به تفکیک هر یک از فرضیه ها، استفاده شده است

کلیه فرضیه ها لذا. ه شده استآزمون فریدمن جهت اولویت بندي عوامل مربوط به هر یک از فرضیه ها استفادهمچنین از 

 هایآمیختهبازاریابی مولفه،گردیدمشخصمورد تایید قرار گرفت و 

اولویت همچنینعاملشواهدفیزیکی.تاثیرمعناداریداردبازاریابیگردشگریچشمههایآبگرممعدنیدرتوسعهاقتصادیشهرستانسرعیندر

پس مسئوالن گردشگري و شهري شهرستان سرعین  .شناخته شدندصرآمیختهبازاریابیاعنآخر در بیناولویت تبلیغاتو  اول

عالوه بر باید بررسی هاي الزم را در زمینه تناسب بین عناصر آمیخته بازاریابی با استانداردهاي جهانی را به عمل آورده تا 

  .شاهد توسعه اقتصادي این شهرستان از طریق بازاریابی گردشگري باشندرضایت گردشگران 

  ، چشمه هاي آب گرم معدنی توسعه اقتصاديگردشگري، ، 7P، آمیخته بازاریابی ،بازاریابی: کلمات کلیدي
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  مقدمه .1

  

صنعت گردشگري به عنوان صادرات نامرئی چنانچه خوب برنامه ریزي و هدایت شود، درآمدزاترین و ارزآورین صنعت 

گسترده بیکاري، توزیع ثروت، رفع بی تعادلی هاي منطقه است و سهم بشزایی در ایجاد فرصت هاي شغلی با توجه به ابعاد 

بسیاري از کشورها این . کند اي، کاهش فقر، ارتقا سطح طندگی و معیشت افراد جامعه و تعامالت مثبت فرهنگی ایفا می

ت صنع. دانند صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیر ساخت ها می

گردشگري در سراسر دنیا به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، که منابع دیگر اقتصادي مانند تولید و یا استخراج منابع 

  ] 1.[طبیعی ندارند، بسیار حائز اهمیت است

. بازاریابیدرصنعتگردشگرییکروندمدیریتی،شاملپیشبینینیازهاوجلبرضایتگردشگرانفعلیوآتیاست

. گردد محصولگردشگریمیاز شگرانموجبشکلگیریقابلیتبهرهبرداریشناختانگیزههاوتقاضایگرد

یاینصنعتب گیرد،بلکهافرادبومینیزازبسیاریازمحصوالتعرضهشده بهطوریکهاینمحصوالتفقطمورداستفادهگردشگرانغیربومیقرارنمی

  ]2[.هرهمندمیشوندکهمنجربهتوسعهاقتصادیشهرهاخواهدشد

 ٣در راهبرد خود به چرخه حیات توریسم در منطقه گردشگري ٢سدر زمینه آمیخته بازاریابی گردشگري، بوهالی

نکته مورد توجه در دیدگاه او، برنامه ریزي صحیح و اصولی توسط سیاستگذاران و فعالیت حوزه هاي مختلف . پرداخته است

تایج مثبتی براي گردشگري و استفاده از ترکیب مناسبی از مولفه هاي آمیخته بازاریابی گردشگري می باشد که می تواند ن

  ]7[مقاصد گردشگري به همراه داشته باشد 

زیرا ترکیبی از . دهد در واقع آمیخته بازاریابی گردشگري شالوده اساسی سیستم بازاریابی گردشگري را تشکیل می

تاکنون محققان و صاحب نظران گردشگري ترکب هاي  .عناصر الزم براي برنامه ریزي و اجراي کل عملیات بازاریابی است

چگونگی تقسیم بندي دو محقق معروف به نام  1در جدول . اند متفاوتی از عوامل آمیخته بازاریابی گردشگري را ارائه داده

یابی را در دهد که تعداد عوامل آمیخته بازار نشان می )4P(٦درکنار آمیخته بازاریابی بوردن را ٥و موریسون ٤هاي میدلتون

  ]3. [گردشگري هفت و هست مورد در نظر گرفته اند

  

  ترکیبمولفههایآمیختهبازاریابی: 1جدول 

  عناصر   نوع آمیخته بازاریابی

  محصول، قیمت، مکان توزیع، تبلیغات4Pبوردن

7Pمیدلتون 
محصول، قیمت، مکان توزیع، تبلیغات، نیروي انسانی، شواهد فیزیکی 

  )برنامه ریزي( ، فرایند)عینی(

8Pموریسون
محصول، قیمت، مکان توزیع، تبلیغات، نیروي انسانی، شواهد فیزیکی 

  ، مردم )برنامه ریزي( ، فرایند)عینی(

  

                                                            
2 - Buhalis

  اکو توریسم -3

4- Middleton
5-Morrison
6 - Borden
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محصول،  شامل٧عامآلمیختهبازاریابیترکیب هفتازستان سرعین هایجغرافیاییشهر دراینتحقیقباتوجهبهلحاظکردنویژگی

، )عینی(قیمت، مکان توزیع، تبلیغات، نیروي انسانی، شواهد فیزیکی 

ستان سرعین هاییدرارتباطبااثرآندرتوسعهاقتصادیشهر استفادهشدهاستودرموردهرعاملسؤالفرایند

این شاخص ها و میزان تاثیر گذاري بر روند توسعه گردشگري شهر سرعین طراحیگردید،کهازطریقآنوضعموجود

دوامکانبرنامهریزیصحیحجهترسیدنبهوضعمطلوبوجذبگردشگربیشترفراهمگرددوهمچنیناولویتبندیعناصرآمیختهبازاررابررسیکر

  .انجامشدهاستدرتوسعهاقتصادیشهرستانسرعیندرارتباطباهایگرمومعدنی آبیابیگردشگری

نماید که هر یک از با توجه به مطالب مطرح شده همترین ترین سوالی که این پژوهش به دنبال آن بوده است، تعیین 

تا چه اندازه بر توسعه اقتصادي شهرستان گرممعدنی آبچشمه هاي عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی در گردشگري 

  سرعین اثر گذار است؟

  

  پژوهشادبیات  .2

  

تهایمبازاریابیدرصنعتگردشگرییکروندمدیریتیشاملپیشبینینیازهاوجلبرضایتگردشگرانفعلیوآتیاست،بهطوریکهاساساًشرک

مدیریتمبادلهتوسطمنفعتشخصی،سوداجتماعیویاهردوحمایتمیشودوموفق.سافرتیوعرضهکنندگانرادررقابتبایکدیگرقراردادهاست

. یتیکروشبلندمدت،بهرضایتمتقابلعرضهکنندهومصرفکنندهبستگیدارد

پس .  بهعبارتی،میتوانگفتکهبرآوردنخواستهایمحیطیواجتماعیگردشگربههماناندازهاهمیتداردکهجلبرضایتاو

. بازاریابیبررابطهبینفروشندهوخریدارتمرکزدارد

. لذادربرنامهریزیگردشگري،مشتریمحوربودنبهمعنیدرکنیازها،خواستهها،ادراکهایگردشگراناست

موفقیتبازاریابی،مستلزمآگاهیازتوانمندیهایبالقوهگردشگران،خدماتموردنیازآنهادرسفروهمینطوراطالعازهمهانتظاراتیاستکهآنها

  ]4[ .لسفرخودبهآندستیابندمایالنددرطو

باتوجهبهویژگیهایخاصمحصولگردشگري،تاثیربازاریابیدراینصنعتبهدیگرصنایعازاهمیتویژهایبرخورداراستوبکارگیریمؤثرابزا

رهایبازاریابیگردشگریبراییککشوریایکمنطقهامریضروریاست،زیرابابازاریابیمیتوانبهگردشگرانبالقوهاطالعاتیدربارهآنچهکهمنطقه

  .آنهارانسبتبهبازدیدازآنترغیبکردو  ئهدهد،عرضهنمودمیتواندارا

.  عالیتهـایعرضهکنندگانبهوجودآمدهاستفاصخشخصاتمردشگرانوگبازاریابیگردشگریبهدلیلماهیتتـقاضای

  ]8. [می کندراداردوآنرانسبتبهسایرصنایعمتمایز خود عرضهوتقاضادراینصنعتویژگیهایخاص

هایمعدنیوگرمکهجهانگردانبرایاستراحتودر دارد،بهصورتنامعمومیبرایمناطقدارایآبکهریشهبلغاری8درزبانبینالمللیکلمهاسپا

عوامل اساسی توسعه گردشگري در مناطق داراي چشمههاي آب معدنی و آبهاي گرم، . برند، آمده است می مانبهآنپناه

باتوجهبهکمهزینهبودنوپر.اشندخواصدرمانیآبها،سهولتدسترسیمنطقه،کیفیتخدماتپذیراییوبرنامههایسرگرمکنندهجانبیمیبشامل

درآمدبودنگردشگریچشمههایمعدنی،توسعهتفریحگاههاییازایندست،درمناطقیکهدارایچشمههایآبگرممعدنیهستند،یکضرورتبرای

. نومتولیانامرگردشگریمیباشدالمسئو

،بهجهتتعددسازمامابایدبهایننکتهتوجهداشتکهتوسعهگردشگریچشمههایآبگرممعدنیدرایران،درمناطقدارایچشمههایآبگرممعدنی

انهایسیاسی،اقتصادیوفرهنگیدستاندرکارتصمیمگیریبرایاینتوسعهونبودمدیریتواحدمسلطوکارآمد،بسیارپیچیدهشدهوپیشرفتآنب

  ] 5. [اوجوداستعدادبالقوه،بسیارکُندونامحسوساست

                                                            
7-7P

8-SPA
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،بهعنوانیکمقصدارمتودرمانیدانستهاندومعتقدندکهاینچشمههاالهایگردشگریس هایآبمعدنیرااززیرمجموعه آزمانوچان،چشمه

  ]٩[ .ائهدهندهخدماتگردشگري،بهخصوصبرایصنعتهتلداري،دردهههایگذشته،بهطورپیوستهایدرحالرشدوتوسعهسریعبودهاند

 فراوانمعدنی هایآبگرم کیلومتریغرباردبیلبهعلتچشمه30درو نفري  6000با جمعیت حدود  ٩از این رو شهرستان سرعین

به لحاظ برخورداري  ورود  به شمار میگردشگریدراستاناردبیلقطب ها و محورهایازیکیگیرند، که از کوه سبالن سرچشمه می

از تنوع اقلیمی، ذخایر طبیعی، زیست محیطی و گیاهی، جاذیه هاي طبیعی و حیات 

و توانمندي هاي بالقوه اي براي توسعه فعالیت هاي گردشگري این  همهسالهپذیراییایرانگردانوجهانگردانفراوانیاستوحش

  .تان وجود دارد که سرعین را در زمره جاذبه هاي ایرانگردي محسوب می شودشهرس

  

  
  نقشه استان اردبیل و موقعیت شهرستان سرعین: 1شکل 

  

  پیشینه پژوهش.3

  

. وتاثیرآندرتوسعهاقتصادیشهرهامیباشدهایگرممعدنی آبگردشگریدر بازاریابیعناصر آمیخته تأکیداصلیاینتحقیقبر

به عنوان یک منبع گردشگري هایگرممعدنی آبمختلفمعلومگردیددرزمینهموضوعتاثیربازاریابیبامراجعهبهمنابع

درتوسعهاقتصادیتحقیقیصورتنگرفتهوپایاننامهدانشگاهینوشتهنشدهاستوفقطدربرخیازمنابعمکتوبچندموردبازاریابیگردشگریمو

  )2جدول ( .استجودبود

  

  نه پژوهشیپیش: 2جدول 

سا

ل 

پژو

ه

پژوه

اشگر

  ن

  نتایج  پژوهشعنوان 

                                                            
  در لغت به معناي سرچشمه -9
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  ش

139

5  

صالحی 

  زارعو 

تاثیربازاریابیگردشگریباغفیندرتو

  سعهاقتصادیشهرکاشان

عناصرتشکیلدهندهبازاریابیگردشگرینهتنهاوسیلهاي 

  الزمومهمبرایافزایشتعدادگردشگرانبهشمارمیروند

139

3  

فیروزي، 

ادیبیسد

  هوآبرین

نقشچشمههایآبگرمومعدنیبرجذبگ

  ردشگر
  جذبگردشگربهمنطقهمیشودچشمههایآبگرمومعدنیموجب

139

3  

عربشاه

 وی

  آریانفر

بررسیجایگاهچشمههایآبگرمومعد

  نیدرتوسعهتوریسمدرمانیدرایران

چشمههایآبگرموآبهایمعدنیدرایراننیازمندتوجهبیشتروسرمایهگذاریهدفمندمیباش

  .دکهدراینصورتمیتواندنقشمهمیرادرتوسعهصنعتگردشگریایفانماید

139

2  

کیاکجو

و  ري

میرتقیا

ن 

رودسر

  ي

راهبردهایگردشگریپیشگیرانهچش

  مههایآبگرمومعدنیرامسر

هرچهبستربرایگسترشتجارتخارجیمناسبگردد،موجبگسترشمراوداتفرهنگیواجتما

  .عیباخارجیانوافزایشتعدادگردشگرورودیبهایرانبرایامورتجاریوبازرگانیخواهدشد

139

0  

برقی، 

کاظمی 

  و سوري

  مدل سازي بازاریابی توریسم
جامعه آمیخته بازاریابی در گستره مدیریت و بازاریابی توریسم  به ارائه مدل

  .روستایی پرداخته که موجب افزایش جذب گردشگران می شود

138

9  

امین 

بیدختی

، زرگر، 

  و نظري

آمیخته بازاریابی راهبردي در 

  صنعت گردشگري

عناصر آمیخته بازاریابی بر ارتقاي جایگاه و توسعه صنعت گردشگري تاثیر گذار 

  .می باشند

138

6  

پورخلی

لیو 

همکارا

  ن

بررسی عوامل آمیخته بازاریابی 

  در گردشگري استان اصفهان

توسط سازمان هاي ذیربط گردشگري عوامل آمیخته بازاریابی که توسط  

  استان انجام می شود با نیاز و خواسته گردشگران انطباق ندارد

  

  روش تحقیق.4

  

پرداخته چشمههایآبگرممعدنیدرتوسعهاقتصادیشهرستانسرعینتاثیربازاریابیگردشگریباتوجهبهاینکهدراینتحقیقبهبررسی

وبهکمکابزارپرسشنامهونظرسنجیازپاسخگویاننتایجبدستآمدهرابدوندخلوتصرفبیانمیکنیم،اینتحقیق،ازلحاظهدفکاربردي،ازحاست

  . تحلیلیمیباشدکهبهروشپیمایشیانجاممیپذیرد–یثماهیتوروش،توصیفی

مدل مفهومی پژوهش حاضر که بیانگر تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارتقاي جایگاه و وضعیت صنعت  2در شکل 

.دهد گردشگري و در نتیجه توسعه اقتصادي شهرستان سرعین خواهد شد را نشان می
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مدل مفهومی تحقیق: 2شکل 

  

  :عبارتندازبنابراینفرضیه هایپژوهش.استفادهشد) خیدو(برایبررسیفرضیههایموردنظرپژوهشازآزموناستقاللصفات

  :فرضیه اصلی

گردشگري چشمه هاي آب گرم معدنی ، محصول و شواهد فیزیکی تاثیر بیشتري بر توسعه عوامل آمیخته بازاریابی در میان 

  .اقتصادي شهرستان سرعین دارد

  :فرضیه هاي فرعی

چشمه هاي آب گرم معدنی با توسعه اقتصادي شهرستان بین محصول به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگري  -1

  .سرعین رابطه معناداري وجود دارد

بین قیمت به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگري چشمه هاي آب گرم معدنی با توسعه اقتصادي شهرستان  -2

  .سرعین رابطه معناداري وجود دارد

ه بازاریابی گردشگري چشمه هاي آب گرم معدنی با توسعه اقتصادي شهرستان بین مکان به عنوان یکی از عناصر آمیخت -3

  .سرعین رابطه معناداري وجود دارد

بین تبلیغات به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگري چشمه هاي آب گرم معدنی با توسعه اقتصادي شهرستان  -4

  .سرعین رابطه معناداري وجود دارد

انی به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگري چشمه هاي آب گرم معدنی با توسعه اقتصادي بین نیروي انس -5

  .شهرستان سرعین رابطه معناداري وجود دارد

بین شواهد فیزیکی به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگري چشمه هاي آب گرم معدنی با توسعه اقتصادي  -6

  .معناداري وجود داردشهرستان سرعین رابطه 

ي
اد

ص
قت

ه ا
سع

تو

ارتقاي جایگاه و وضعیت 

صنعت گردشگري

محصول

قیمت

مکان توزیع

تبلیغات

نیروي انسانی

)عینی(شواهد فیزیکی 

)برنامه ریزي( فرایند
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به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگري چشمه هاي آب گرم معدنی با توسعه اقتصادي ) برنامه ریزي(بین فرایند -7

  .شهرستان سرعین رابطه معناداري وجود دارد

در استان  سرعینشهرستانهاي گرم معدنی  مراکزآب جامعهآماریپژوهشحاضرشاملکلیهگردشگرانمراجعهکنندهبه

  .گردیدندنفربهروشنمونهگیریتصادفیسادهانتخاب165برایبدستآوردنحجمنمونهازجدولمورگانتعداد. باشد اردبیلمی

عنصر  7را در  گردشگري که عناصر اثر گذار در بازاریابی ]6[ ه استاستفادهشدصالحی و زارعدراینپژوهشازپرسشنامه

و در هفت سوال35در3طبقجدولدر دو بخش فردي و سواالت طراحی شد و سواالت اینپرسشنامه. مورد مطالعه قرار داده است

به آنها تعلق گرفته  1-5که به ترتیب نمره )خیلی زیاد، زیاد، تا حدودي ، کم و خیلی کم(لیکرت با طیف پنج گزینه اي  بعد

  .تدوینشدهاستاست،

  

  ابعادوسواالتپرسشنامه: 3جدول 

  سواالت شماره  ابعاد  شماره سواالت  ابعاد

  25-21  نیروي انسانی  5-1  محصول

  30-26  ) عینی(شواهد فیزیکی   10- 6  قیمت

  35-31  )برنامه ریزي( فرایند  15-11  مکان توزیع

  20-16  تبلیغات

  

. وخبرگاناینحوزهموردتأییدقرارگرفتهاستاساتید رواییپرسشنامهبامشورتبا

 768/0پرسشنامه ضریب پایایی برابر با  25با توزیع اولیه که  گردیدضریبآلفایکرونباخاستفادهابزارسپسبرایاطمینانازپایاییاز

که از حداقل ضریب  بدست آمده است 865/0نمره کل بازاریابی گردشگري محاسبه گردید و با توزیع تمام پرسشنامه ها

 4طبقجدولزاریابیهر یک از عناصر آمیخته با ضریبآلفاي. باالتر می باشد) 700/0(پایایی براي پرسشنامه هاي پژوهشی 

  .باشد که نشانگر پایایی قابل قبول است می

  

  ضریبآلفایکرونباخ: 4جدول 

  ضریب  ابعاد  ضریب  ابعاد

  733/0  نیروي انسانی  795/0  محصول

  814/0  ) عینی(شواهد فیزیکی   703/0  قیمت

  721/0  )برنامه ریزي( فرایند  762/0  مکان توزیع

  684/0  تبلیغات

  

  نتایج پژوهش.4

  

ها با استفاده از نرم افزار  داده ،ها،به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازجمعآوریپرسشنامههایتوزیعشدهدربیننمونهپس

SPSS 16  نتایجزیرحاصلشدتجزیه و تحلیل شدند که:  

  

  :نتایج شاخص هاي توصیفی مربوط به یافته هاي جمعیت شناختی تحقیق به شرح ذیل می باشد
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.نفر مرد می باشند 89نفر زن و  76دهنده، نفر پاسخ  165از مجموع -

سال  40-30در بازه سنی بین ) نفر 47(درصد  48/28نفر پاسخ دهنده، اکثریت آنها با  165از مجموع -

.باشند می

) مدرك لیسانس به باال(داراي تحصیالت دانشگاهی  )نفر 98(درصد  39/59نفر پاسخ دهنده،  165از مجموع -

.می باشند

  .متاهل می باشند) نفر 95(پاسخ دهندگان  57/57نفر پاسخ دهنده،  165از مجموع -

  

براي  اسمیرنوف-آزمونکولموگروفدر این پژوهش عبارتند از براي پردازش اطالعات روش هاي آماریمورد استفاده 

مستقل براي تعیین تاثیر گذاري یا عدم تاثیر گذاري عوامل مربوط به  Tتعیین نرمال بودن یا نبودن متغیرها و آزمون 

جهت اولویت بندي عوامل مربوط به هر یک از  آزمون فریدمنهمچنین از . تفکیک هر یک از فرضیه ها، استفاده شده است

  .استفاده شده است فرضیه ها

از اطمینان از این امر،  و پس د بررسی قرار گرفت، نرمال بودن داده ها موراسمیرنوف-آزمونکولموگروفبا استفاده از 

لذا . مورد آزمون قرار گرفته تا پذیرفته شوندباید که بر این اساس فرضیات  مستقل صورت پذیرفت Tنسبت به انجام آزمون

  .شوند ، تمامی فرضیه ها معنا دار بوده و پذیرفته می05/0در سطح معنی داري ) 5جدول ( Tبا توجه به مقادیر بدست آمده 

  

  فرضیههاTآزمون: 5جدول

  نتیجه  αsig  درجه آزاديTآماره   فرضیه

  842/29  محصول

125  05/0  000/0  

  معناداري

  معناداري  005/14  قیمت

  معناداري  777/15  مکان توزیع

  معناداري  869/13  تبلیغات

  معناداري  463/23  نیروي انسانی

  معناداري  650/46  ) عینی(شواهد فیزیکی 

  معناداري  357/28  )برنامه ریزي(فرایند 

  

به اولویت یندي عناصر آمیخته بازاریابی گردشگري پرداخته شده است که نتایج آزمون فریدمن  با استفاده ازهمچنین

با توجه به نظرات پاسخگویان، رتبه بندي به دست آمده معنادار بوده و دهد که  نشان می 7حاصل از این آزمون در جدول 

داراي بیشترین اثر بر ارتقاي جایگاه صنعت گردشگري شهرستان سرعین در محصول و شواهد فیزیکی توجه به دو عامل 

  .باشند ولویت میباشد و عناصر قیمت و تبلیغات داراي کمترین ا توسعه اقتصادي این شهر دارا می

  

  

  آزمونفریدمننتایج: 6جدول

  165  تعداد

  195/115  آزمون کاي اسکوئر

  5  درجه آزادي
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  000/0  سطح معناداري

  

  آزمونفریدمناولویتبندیآزمونفرضیههابراساس: 7جدول

  اولویت  میانگین رتبه  عامل

  1  27/4  )عینی(شواهد فیزیکی 

  2  15/4  محصول

  3  05/4  نیروي انسانی

  4  95/3  )برنامه ریزي( فرایند

  5  60/3  مکان توزیع

  6  54/3  قیمت

  7  41/3  تبلیغات

  

  و پیشنهاد نتیجه گیري.5

. کار استاي جاذبه هاي گردشگري بر همگان آشامروزه تاثیر گردشگري در کمک به توسعه اقتصادي نواحی دار

جدید،درآمدزایی،حفظتنوعزیستی،سالمتمحیطزیصنعتگردشگریمیتواندنقشاساسیدرتولیدفرصتهایشغلی،طبقتجربیاتومطالعات

بنابراینبرنامهریزیوتوسعهگردشگریمستلزمشناساییانگیزههاوتقاضاهایگردشگران.داشتهباشد...ست،حفظفرهنگمحلی،ثباتجمعیتو

چشمه هاي آب گرم معدنی با توسعه اقتصادي هدف این پژوهش مطالعه تعیین تاثیر بازاریابی گردشگري حال. است

سرعین بوده که بدین منظور پس از جمع آوري پرسشنامه هاي توزیع شده و تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج زیر شهرستان 

  :حاصل شد

در این پژوهش مشخص گردید که محصول و شواهد فیزیکی به عنوان دو عنصر اصلی آمیخته بازاریابی گردشگري 

رتباط معناداري وجود دارد و لذا آزمون فریدمن مشخص چشمه هاي آب گرم معدنی با توسعه اقتصادي شهرستان سرعین ا

ارتباط بسیار قوي است و ایجاد جاذبه هاي بیشتر در محصول که همان چشمه هاي  از دیدگاه پاسخ گویان دارايکرد که 

آب گرم معدنی و شواهد فیزیکی که نوع ارائه خدمات می باشد، باید توجه بیشتري به آن داشت که در همین خصوص 

لی از اهمیت وزش و مهارت نیروي انسانی به عنوان عامل ارائه کننده خدمات در این بخش و تکمیل کننده دو عامل قبآم

ویژه اي برخوارد است که داراي ارتباط معناداري با بازاریابی گردشگري به عنوان یکی دیگر از عناصر آمیخته بازاریابی  و در 

  .شددیدگان پاسخگویان در اولویت سوم می با

چشمه هاي آب گرم عناصر بازاریابی گردشگري در مورد عامل فرایند یا همان برنامه ریزي که به عنوان یکی دیگر از 

معدنی با توسعه اقتصادي شهرستان سرعین ارتباط معناداري وجود دارد، در تبیین این یافته باید گفت که نقش برنامه 

، امکان انسجام فعالیت هاي توسعه اي برنامه ریزي اثر بخش در امر گردشگريریزي در هر فعالیتی بسیار مهم است و بدون 

  .و موفق در گردشگري وجود ندارد

در خصوص عامل مکان توزیع که موجبات مدت اقامت گردشگران و در نتیجه حفظ و نگه داشت بیشتر آنان را فراهم 

تواند از منافع اقتصادي، فرهنگی و  این عامل می می آرود با توسعه اقتصادي شهر سرعین ارتباط معناداري دارد که

  .اجتماعی گردشگران بهره مند گردد
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چشمه هاي آب گرم معدنی با بازاریابی گردشگري  همچنین ارتباط معناداري بین عامل قیمت به عنوان عامل آمیخته

اال و خدمات باید مورد توجه توسعه اقتصادي شهرستان سرعین وجود دارد که در این خصوص کنترل و تثبیت قیمت نرخ ک

  .مسئولین این شهر قرار بگیرد تا گردشگران احساس بهتري داشته باشند

چشمه هاي آب گرم معدنی با توسعه بازاریابی گردشگري در خصوص عامل تبلیغات به عنوان یکی دیگر از عوامل 

یان دراولویت آخر وجود دارد می توان نتیجه اقتصادي شهرستان سرعینکه ارتباط معناداري وجود دارد اما از دید پاسخ گو

گرفت که این مورد نیازمند اقدامات اساسی همچون برگزاري نمایشگاه ها و سمینارها و همایش هاي تخصصی، اطالع 

، تبلیغات در رسانه هاي مکتوب و سایت هاي خبري و اطالع رسانی، فعال سازي واحد رسانی از طریق رسانه هاي عمومی

از جاذبه هاي گردشگري آن و ایجاد تصویر مثبت از براي معرفی این شهر و ... و عمومی و ارتباط با مشتریانهاي روابط 

  .می باشدجمله عوامل تاثیر گذار 

در راستاي نتایج حاصل از این پژوهش و تحلیل یافته ها، راهکارها و پیشنهادات زیر جهت توسعه هر چه بیشتر 

  :اقتصادي شهرستان سرعین ارائه می گردد صنعت گردشگري در راستاي توسعه

چشمه اي آب گرم معدنی به خصوص تبلیغات که رکن اساسی براي گسترش  توجه به امر بازاریابی گردشگري-

.گردشگري می باشد

توانمند سازي بنگاه هاي فعال در صنعت گردشگري-

ر همایش ها و نمایشگاه هاي د شناساندن جاذبه ها و امکانات گردشگري شهرستان به عنوان مقصد متفاوت-

مختلف داخلی، منطقه اي و بین المللی

ضور فعال تر در سرمایه گذاري در د بخش خصوصی براي حاتخاذ استراتژي حمایت، هدایت و نظارت در مور-

بازارهاي گردشگري شهرستان

توان هاي متفاوت  تنوع بخشی به مراکز اقامتی گردشگران در جهت جوابگویی به نیاز و خواسته گردشگران با-

اقتصادي

قیمت گذاري کاال و خدمات ارائه شده با توجه به کیفیت آنها و ایجاد سیاست هاي تشویقی در فصل هاي کم -

درآمد از سوي مسئوالن ذیربط

  

  منابع.5
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