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  چکیده

انجام )اردبیل شهرمورد مطالعه (نقش استراتژي هاي تجاري سازي فناوري دانشگاهی در توسعه صنعت گردشگرياین پژوهش به منظور بررسی 

مدیران و کارکنان سازمان هاي گردشگري شهر اردبیل تشکیل داده را بود جامعه آماري پژوهش پیمایشیروش تحقیق توصیفی، از نوع . شده است

. نمونه انتخاب و بررسی شده است 50گیري در دسترس به روش اشباع بوده و به تعداد  نه با شیوه نمونهحجم نمو. بود

روایی صوري پرسشنامه ها توسط متخصصان و محققان مورد تایید قرار گرفته .واطالعاتاولیهدراینتحقیقازطریقپرسشنامه محقق ساختهبهدست آمد

استراتژي هاي تجاري بین بر اساس نتایج به دست آمده، . به دست آمد 87/0و   86/0کرونباخ به ترتیب  و ضریب پایایی آنها با استفاده از آلفاي

استراتژي هاي تجاري سازي فناوري پیش بین شهر اردبیل رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و همچنین  صنعت گردشگريبا سازي فناوري 

از بین استراتژي هاي تجاري سازي استراتژي بازار  بیشترین تاثیر را بر صنعت گردشگري  معنادار و در جهت مثبت صنعت گردشگري می باشند و

ي در توسعه صنعت گردشگري می  دارد به طور خالصه نتایج تحلیل داده ها نشان داد که استرتژي هاي تجاري سازي فناوري عوامل تعیین کننده

  .باشد

  

  فناوري، صنعت گردشگري، تجاري سازي، ورياستراتژي هاي تجاري سازي فنا: هاي کلیدي واژه
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Abstract

     This research was conducted to investigate the role of university technology commercialization 

strategies in the development of tourism industry (case study of Ardabil city).The research method was 

descriptive, survey type. The statistical population was the managers and staff of tourism organizations of 

Ardabil city. Sample size was available in saturated sampling method and 50 samples were selected and 

examined.The initial information in this research was obtained through a researcher-made questionnaire. 

Verbal validity of the questionnaires was confirmed by experts and researchers and their reliability 

coefficient was 0.86 and 0.87 using Cronbach's alpha, respectively.Based on the results, there is a positive 

and positive relationship between technology commercialization strategies and the tourism industry in 

Ardabil. Also, commercialization strategies of technology are significant and in the positive direction of the 

tourism industry and are among the strategies of commercialization of strategy The market has the most 

impact on tourism industry. In summary, the results of data analysis showed that commercialization 

strategies of technology are determinant factors in the development of tourism industry.

Keywords:Strategies for commercialization of technology, commercialization, technology, tourism 

industry
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  مقدمه و بیان مساله -1

ــه کارگیریروشهاینوینجذبونگهداریمشتریان  ــگري، بــ فعلیودرمرحلهبعدگســــترش باتوجهبهامکاناتوویژگیهایبسیارغنیکشورماندرزمینهصنعتگردشــ

ــد ــر اساسیگردشگریبهشــمارمی رودوکاراییاینصنعتراافزایشدادهاســت .تعدادآنهاکامالًضــروریبه نظرمیرس ــاري سازییکیازعناص ــور(امروزهتج ــی پ  عل

 تجـــاري ســـازي فناوریوصنعتتوریســـمرامی تواندوعاملیدانستکهدرتشـــکیلوایجاد دهکدهیجهانیبیشـــترینتأثیرراایفاکرده    ). 1394وهمکـــاران،

بازاریابی،ایجادکانالهایتوزیعوهمکــــــاریو همــــــاهنگی هایمیــــــان 	.اندوشایدازاینجهتاســــــتکهبایکدیگر ارتباطجدانشــــــدنیپیداکردهاند

ــت  ــنعت گردشگریبودهاس ــترینکاربردهایتجاري سازیدرص ــت 	.سازمانیازبیش ــنعت گردشگریداشتهاس ــویه ایبرص 	.فناوریدرسالهایاخیرتأثیراتدوس

ترنت،امکان هماهنگی،کنترل،عملیاتبهترواطالعرسانیمناسبرافراهمساختهاســـــــــــــــــتوباعث ازســـــــــــــــــوییقدرتارتباطیقویازطریقاین

ــازار،ورود  ایجادفرصتبرایسازمانهایمتکیبهکســــب وکارالکترونیکیشــــدهوازطرفدیگر تهدیداتیراهمچونایجادبازارهایجهانی،امکانازدستدادنســــهم بــ

ــازمانهاییکهدر ا ــت رقبایجدید،معرفیمحصوالتجانشینمتنوعومانندآنبرایس ــده اند،ایجادکردهاس ــه ي 	.ستفادهازاینتکنولوژیهادچارتعللش درطولدوده

گذشته،استفادهازفناوریدربخشهایخاصیازصنعتخدمات،ازجمله گردشگریکهدرآنقدرتسایبربهطورمداومدرحالمحبوبیتاسـتازاهمیت ویـژه اي برخـوردار    

ي اطالعات توریستی در مطالعات قبلـی بـه رسـمیت شـناخته شـده       منزله یک کانال تجاري براي پیدا کردن و ارائهه اهمیت فناوري ب. شده است

هـاي   این امر حاکی از این است که از مزایایی استفاده از اینترنت و عمال چشم پوشی از آن را در بازاریابی سازمان. )1394آقاجان و همکاران،(است

ینکدراینصـــنعت چهازلحاظتعدادوچهازحیثدرآمدازرتبـــه از اینروالگوبرداریمناسبازکشـــورهاییکههم ا. گردشـــگري غیـــر ممکـــن ســـاخته اســـت

البتهــــــــــــــدر .بندیمناسبیدرســــــــــــــطحجهانبرخوردار هستند،میتواندمسیررسیدنبهموفقیتراتاحدامکانکوتاهوبهینهســــــــــــــازد 

ــدکهاینراهبردهاتأثیرمخرب  ــتیبه گونهایباشـــ ــوروقابلیتهایفعلی استوعملکردتطبیقیبایســـ یدر اینالگوبرداریهاآنچهمهماستتوجهبهشرایطدرونیکشـــ

ــدچرخه ــاران،  (هایاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیکشوربههمراهنداشتهباشـــ ــور و همکـــ ــالبی پـــ ــه  .)1396طـــ صنعتگردشگریهماننددیگرعرصـــ

ــت ــرقابت وحضوررقبایجدیداســـــــــ ــگریبه .هایخدماتی،هرروزهشاهدافزایشـــــــــ ــدقابل توجهفعالیتهایگردشـــــــــ بهطوریکهرشـــــــــ

اسـتراتژي هـاي   بنابراینتحقیقپیشروبهدنبالبررسـی تـاثیر   .قرنگذشتهاسـت اعیوضوحنشانگرایناستکهگردشگرییکیازمهمترینپدیده هایاقتصـادیو اجتم 

ــالزهریک        ــاي مرتبطوحاص ــوال ه ــه درادامهبامرورمنابعومباحثنظري،س ــد ک ــی باش ــگري م ــنعت گردش ــعه ص ــاوري در توس ــازي فن ــاري س تج

  .ی شودونتایجمقالهتوضیحدادهمسپسروش شناسیپژوهش،یافته هایاصلیبحثو بررسی	.بخشهایپژوهشبیانمی شود

  :اهداف تحقیق  -2

  :هدف اصلی تحقیق

 مورد مطالعه شهرستان اردبیل(استراتژي هاي تجاري سازي فناوري در توسعه صنعت گردشگري نقشبررسی(  

  :فرعی هدف

بررسی رابطه بین استراتژي هاي تجاري سازي فناوري با  توسعه صنعت گردشگري  

  :سواالت تحقیق-3

  :سوال اصلی تحقیق

؟نقش دارند) مورد مطالعه شهرستان اردبیل(آیا استراتژي هاي تجاري سازي فناوري در توسعه صنعت گردشگري  

  :فرعی سوال

رابطه معناداري وجود دارد؟) مورد مطالعه شهرستان اردبیل(آیا بین استراتژي هاي تجاري سازي فناوري با توسعه صنعت گردشگري  

  پیشینه تحقیق-4

  تجاري سازي فناوري

لغتنامهکمبریجادونسلرنرزواژهتجاریکردنرابهمعنایسازماندهیچیزیبرایکسبسود وواژهتکنولوژي را 

تجاریسازیتکنولوژي،فرآیندیاستکهطیآنیکتکنولوژي .مطالعهودانشعملیدراستفادهازاکتشافاتعلمیخصوصادرحوزهصنعت تعریفکردهاست

املکلیهفعالیتهایی درقالبمحصول،خدمت،یافرایندیجدیدبهبازارعرضهمی شودواینفرایندش

تجاري ). 1392گودرزي و همکاران،(چونخلقایدهتاطراحینمونهاولیهوآزمایشآن،تولید،بازاریابیوفروشمحصولنهاییاست

عواملیکههرکداممی تواندازیکسوعامل . است...سازیفرایندیپیچیدهومتأثرازعواملمتعددزیرساختی،فناوري،کسبوکاري،اجتماعی،سیاسی،تاریخیو
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طیکردنمسیرایدهتامحصولوبهبازاررسانیدنآن،دغدغهاکثرکا.بودهوازسویدیگربابروزاشتباهاتمعمولدرفرایندتجاریسازیمانعموفقیتآنباشدموفقیتتجاریسازی

واقعیتایناستکههیچالگویقطعیوبالمنازعیدراینزمینهوجودنداردومی توان گفتکهتجاري .میگذارندرآفرینانیاستکهباایده هاینوآورانهقدمبهعرصهکسبوکار 

 حسینیان پویا و همکاران(یشتر یک هنر است تا علمسازي ب

برخیتجاریسازیرافرایندانتقالدانشوفناوریازیکشخصیاگروهبهشخصیاگروهدیگربهمنظوربهکارگیریآندانشجدیددریکسیستم،فرایند،محصولویایک).1394،

: شیوهانجامکارتعریفکرده اند

وازاینرو،امروزهتجاریسازیبهیکیازحلقههایاصلیفرایندنوآوریتبدیلشدهاس)1396جهرمی،(تتجاریسازیفناوریرامیتوانبهبازاررسانیدنیکایدهیایکنوآوریدانس

موسایی و (سپسدرمرحلهتوسعه،آنرابهفناوریموردنظرتبدیلکندودرنهایتواردمرحلهتجاریسازیفناوریشود.پژوهشگرابتدابایدایدهراخلقکردهوپرورشدهد.ت

  ).1387همکاران،

  استراتژي هاي تجاري سازي فناوري

  استراتژي ها و سیاست هاي مربوط به مشخصات  فنی): 1

  :استراتژي ها و سیاست هاي مربوط یه مشخصات فنی شامل موارد زیر می باشد

امکان پذیري فنی فناوري، تجربه فنی فبلی تجاري سازي، مزیت هاي فنی برجسته فناوري، قابلیت هاي تحقیق و توسعه، سطح تکنولوژیکی 

تنت شفاف، پیچیدگی کم بکارگیري فناوري، قابلیت پذیرش و سازگاري فناوري جدید با روش ها و فرایندهاي مورد فناوري، قابلیت دریافت پ

نی استفاده فعلی، امکان راه اندازي فناوري در مقیاس کوچک، کامال ابتکاري و نوآور بودن فناوري یا محصول قناوري، در دسترس بودن منابع ف

و مواد اولیه براي توسعه فناوري، برخورداري شرکت تجاري کننده فناوري از نیروي انسانی متخصص و با تجربه تجهیزات، امکانات : الزم شامل

سون و مون، (براي تجاري سازي، ایمن بودن فناوري یا محصول فناوري براي استفاده کاربران نهایی، توانایی تیم تجاري سازي براي اجراي طرح

؛ 2010؛ کیمرا، 2006؛ سالتر و موهر، 2002؛ زارا و نیلسون، 2003؛ مارتینگ و همکاران، 2007بندریان،  ؛2011؛ میرغفاري و همکاران،2003

؛ 2010؛ کینک و اسکات، 2006؛ راهول و رابلو،2004؛ آستبرو، 2015؛ شین و همکارن، 2015؛ جانگ وي، 2007گالبرات و همکارن، 

  ).2005همکاران، و شون و 2003؛ موهان و راو،2014؛ روستوك،2013چووي،

  استراتژي ها و سیاست هاي مربوط به مالی و اقتصادي): 2

  :استراتژي ها و سیاست هاي مربوط یه مالی و اقتصادي شامل موارد زیر می باشد

د، عملیات و هزینه هاي تغییر فراین(امکانپذیري اقتصادي توسعه و تجاري سازي فناوري سودآوري مورد انتظار فناوري هزینه هاي توسعه فناوري

سون و مون، (قیمت گذاري مناسب براي فناوري یا محصول فناوري حمایت هاي مالی از سوي دولت و سرمایه گذاران خصوصی ) پشتیبانی

؛ 2010؛ کیمرا، 2006؛ سالتر و موهر، 2002؛ زارا و نیلسون، 2003؛ مارتینگ و همکاران، 2007؛ بندریان، 2011؛ میرغفاري و همکاران،2003

؛ چو و 2010؛ لینک و اسکات، 2006؛ راهول و رابلو،2004؛ آستبرو، 2015؛ شین و همکارن، 2015؛ جانگ وي، 2007برات و همکارن، گال

  ).2005و شون و همکاران، 2003؛ موهان و راو،2014؛ روستوك،2013لی،

  استراتژي ها و سیاست هاي مربوط به بازار): 3

  :ارشامل موارد زیر می باشداستراتژي ها و سیاست هاي مربوط یه باز

پتانسیل فناوري ، سازکاري فناوري با نیاز بازار، داشتن شرکا و پیمان هاي مشترك، )سرعت تجاري سازي(زمان الزم براي رساندن فناوري به بازار

ي رقابتی پایدار براي شرکت تجاري داشتن مزیت ها، استفاده از روش هاي مؤثر براي بازاریابی و فروش محصول فناوري، براي رشد و نقوذ در بازار

در دسترس بودن بازار ، جذابیت فناوري یا محصول فناوري از نظر مشتریان و کاربران نهایی، شناسایی نیازهاي فوري و جاري بازار، کننده فناوري

منافع و اثرات اجتماعی فناوري یا ،داشتن مزیت هاي متمایز از محصوالت رقبا، انجام یک تحلیل رقابتی، در حال رشد بودن بازار هدف، هدف

؛ 2011؛ میرغفاري و همکاران،2003سون و مون، (مشتریان هدف و استفاده کنندگان نهایی براي فناوري یا محصول فناوري، محصول فناوري

؛ جانگ وي، 2007همکارن،  ؛ گالبرات و2010؛ کیمرا، 2006؛ سالتر و موهر، 2002؛ زارا و نیلسون، 2003؛ مارتینگ و همکاران، 2007بندریان، 

؛ موهان و 2014؛ روستوك،2013؛ چو و لی،2010؛ لینک و اسکات، 2006؛ راهول و رابلو،2004؛ آستبرو، 2015؛ شین و همکارن، 2015

  ).2005و شون و همکاران، 2003راو،

  استراتژي ها و سیاست هاي مربوط به قوانین و تأییدیه ها): 4

  :ط یه قوانیبن و تاییدیه ها شامل موارد زیر می باشداستراتژي ها و سیاست هاي مربو

آگاهی از استانداردهایی که فناوري می بایست آن ها را برآورده سازد تا بتواند در این ، فناوري) پروانه دار کردن(آسانی و سهولت مجوزدار کردن

وجود قوانین حمایتی که تجاري سازي و پذیرش ، رمایه فکريحفاظت از س، وجود تناسب فرهنگی براي فناوري یا محصول فناوري، بازار وارد شود

؛ زارا و 2003؛ مارتینگ و همکاران، 2007؛ بندریان، 2011؛ میرغفاري و همکاران،2003سون و مون، (فناوري را در بازار تحت تأثیر قرار می دهند
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؛ 2004؛ آستبرو، 2015؛ شین و همکارن، 2015انگ وي، ؛ ج2007؛ گالبرات و همکارن، 2010؛ کیمرا، 2006؛ سالتر و موهر، 2002نیلسون، 

).2005و شون و همکاران، 2003؛ موهان و راو،2014؛ روستوك،2013؛ چو و لی،2010؛ لینک و اسکات، 2006راهول و رابلو،

  صنعت گردشگري

در تعریــــف دیگــــري، گردشــــگري مجمــــوع پدیــــده هــــا و ارتباطــــات ناشــــی از کــــنش متقابــــل میــــان گردشــــگران،            

منظري و اقـا  (سرمایه،دولتهاوجوامعمیزبان،دانشگاههاوسازمانهایغیردولتی،درفرایندجذب،حملونقل،پذیرایی وکنترلگردشگرانودیگربازدیدکنندگاناست

برنامـه ریزیبـراي   :واینمی تواندشـامل .گردشگریشاملکلیهفعالیتهاییاستکه گردشگراندرهنگامسفرانجاممی دهندوبهایشانمرتبطمی شود. )1394میري،

. هدفگردشگرانازسفربهنقاطگوناگونجهان بهره مندیازجاذبه هاییاستکهدرمقاصدگردشگرینهفتهاسـت 	.سفر،جابهجاییبینمبدأومقصد،اقامتونظایرآنباشد

	Tگردشگریاست،کهافرادرابهسفربهمقاصدمختلف درمرحلهنخست،این	Tمحصولگردشگرینهتنهاباکاالها.بهعبارتیوجودجاذبههادرمقصد جذبمی کند

. بهعبارتـــــــدیگر محصـــــــولدریکدورهزمانیوطیمراحلمختلفتجربهمی شـــــــود	.تفیزیکی،بلکهباســـــــایرخدماتنیزتفاوتهاییداردومحصوال

ــوار ــد وهمینامرارزیابیآنرادشـــــ ــی کنـــــ ــتنهزینههاي .وپیچیده مـــــ درمرحلۀدوماینمحصولبرایگردشگرانپرمخاطرهاست،زیراعالوهبرداشـــــ

زاینمحصــولمبتنیبرامیال شخصیگردشگرانازجملهرهاییازفشارهایزندگی،کســبتجربه درمرحلۀسومبخشیا.فرصت،زمانازدســترفتهرانمی توانبهدســتآورد

ــت ــا   . هاینو،تفریحوخوشگذرانیاســــ ــناختانگیزه هــــ ــه ریزیوتوسعهگردشگریمستلزمشناساییایننوعانگیزههاوتقاضاهاست،شــــ بنابراینبرنامــــ

ــ ــگریدارایقابلیت بهـــــــــــــــــــــــــــــ ره وتقاضایگردشگرانازوظایفبازاریابانگردشگریاستودرنهایتمحصولگردشـــــــــــــــــــــــــــــ

یعنیاینمحصوالتفقطمورداستفادهگردشگرانغیربومیقرارنمیگیرد،بلکه افرادبومینیزازبسیاریازمحصوالتعرضهشدهاینصـنعتبهرهمندمی  .برداریدوگانهاست

  .)1394آقاجان و همکاران،(گردشگري تاریخی، گردشگري طبیعی، مذهبی، ورزشی: در اخر انواع گردشگري عباتنداز. شوند

  :پیشینه عملی تحقیق

ــا میـــري ــاندادکهازمهمتریندالیلعدم توسعهصنعتگردشگریایران،عدمتوسعهمناسبزیرســـاختهاي ) 1397(نتایجمطـــالعهیعقوبی منظـــري و آقـ نشـ

ــد   ــی باشــــــ ــایران مــــــ ــنعتواعمالتحریم هایغربعلیهــــــ ــو واحددراینصــــــ . گردشگري،عدمانسجامقوانین،نبودبرنامهریزیهایمشخصــــــ

ــنعتبه ت ــداز لذاراهکارهایاجراییپیشنهادیجهتتوسعهاینصـــ ــب اولویتعبارتنـــ ــه  :رتیـــ ــگري وبهبودقوانینبـــ بازنگریقوانیندررابطهباصنعتگردشـــ

صورتیکپارچهوشفافدرراســتایحمایتاز صنعتگردشگري،تخصیصمنابعواعتباراتبهســازمانمیراث فرهنگی،گردشگریجهتتأمینمراکزاقامتیمناســب،بهبود   

قشهراهجامعتوسعهصنعتگردشـــــــــــــگري زیرســـــــــــــاخت هایگردشگري،ایجادتســـــــــــــهیالتخدماتی،رفاهیو بهداشتی،تهیهوتدوینن

ــوءتحریم    ــگراندرجهت کاهشتبلیغاتمنفیواثرســ ــبوایجادتدابیرالزمجهت افزایشامنیتدرکشوربرایایجادانگیزهدرگردشــ ایرانوانجامتبلیغاتمؤثرومناســ

  .هایغربعلیهایران می باشد

به این نتیجه دسـت یافتنـد   ه استراتژي مقاصد گردشگرینقش تبلیغات و بازاریابی در توسعدر تحقیق خود با عنوان ) 1396(طالبی زاده و همکاران

شهرستان کرمان به دلیل تاریخ غنی و توانمندي هاي باالیی که در زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی دارا می باشـد نیازمنـد برنامـه اي    که 

توانسته آن گونه که باید به نرخ مناسبی از ورود و این شهرستان هنوز ن. منسجم و سازمان یافته براي دستیابی به توسعه در بخش گردشگري است

این نقصان و مشکل را می توان در فعالیت هاي نامناسب بازاریابی در سطح استان و شهرستان مورد مطالعه بیان نمود .خروج گردشگران دست یابد

علـوم و فنـون بازاریـابی و قابلیـت هـاي گردشـگري ایـن        که از علل به وجود آمدن این قبیل مشکالت، شناخت ناکافی مدیران و برنامه ریـزان از  

در . شهرستان براي جذب مسافران می باشد که با پیگیري برنامه اي مناسب می توان توان اقتصادي شهر و سطح رفاه عمومی مردم را افـزایش داد 

  .تحلیلی استفاده شده است _این تحقیق از روش توصیفی 

خود با عنوان بررسیعواملمؤثربرگسترشواستفادهازخدماتالکترونیکدر صنعتگردشگري بـه ایـن نتیجـه دسـت      در تحقیق) 1394(علی پور و همکاران

یافتنـــــــــــــــــــــــد کـــــــــــــــــــــــه  عواملشناساییشدهدرپژوهش،برگسترشاســـــــــــــــــــــــتفادهازخدماتالکترونیکتأثیر 

کلگیریمبناییجدیدبرایدســـــته نتایجاینپژوهشبهش.دراینمیان،تأثیرمتغیرهایاعتمادبهدولتواعتمادبهفناوریازســـــایرعوامل بیشتراســـــت.میگـــــذارد

ــدراهنماي   ــگریانجامیدکهمی توانــــــــــــــــ ــدیعواملمؤثربر گسترشاستفادهازخدماتالکترونیکدرصنعتگردشــــــــــــــــ بنــــــــــــــــ

  .مناسبیبرایسازمانهایفعالدرزمینۀگردشگریدرطراحیسیستمهایالکترونیکیباشد

ري به این نتیجه دست یافتند که در تحقیقی با عنوان بررسینقشفرهنگبازارگراییدرتوسعهصنعتگردشگ) 1394(آقاجان و همکاران

.بازارگراییاثربسزاییبرتوسعهصنعتگردشگریدارد

  :روش تحقیق-5
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تحقیقات بر اساس هدف، به دلیل کاربردي  پژوهش حاضر به لحاظ روش، از نوع توصیفی و به دلیل میدانی بودن آن پیمایشی و در طبقه بندي

. تشکیل داده استشهر اردبیل  سازمان هاي گردشگريکارکنان مدیران و را عه آماري پژوهش جام. می باشد کاربردي بودن، از نوع پژوهش هاي 

 .نمونه انتخاب و بررسی شده است 50گیري در دسترس به روش اشباع بوده و به تعداد  حجم نمونه با شیوه نمونه

	.عنوانابزارجمعآوریدادههایمطالعه،استفادهشدازپرسشنامه،به.بهدست آمدمحقق ساخته واطالعاتاولیهدراینتحقیقازطریقپرسشنامه

دراین تحقیق،برایتجاري سازي 	.پرسشنامۀمطالعهبراساسدو متغیراصلیتحقیقوزیرمؤلفههایآنها،کهازمطالعاتثانویهمشخصشدهبود،ساختهشد

ه مالی و اقتصادي، استراتژي ها و فناوري،زیرفاکتورهایاستراتژي ها و سیاست هاي مربوط به مشخصات  فنی، استراتژي ها و سیاست هاي مربوط ب

	.سیاست هاي مربوط به بازار، استراتژي ها و سیاست هاي مربوط به قوانین و تأییدیه ها درنظرگرفته شدهاست

وهمچنینزیرفاکتورهایگردشگریتاریخی،گردشگریطبیعی،گردشگریمذهبیو گردشگریورزشینیزبرایسنجشتوسعهصنعتگردشگریدرنظرگرفتهشده 

 ییروا سوال براي صنعت گردشگري می باشد و 8براي تجاري سازي و   سوال38باشدکهشاملیمیدرجها5کرتیلطیف براساس مههااینپرسشنا.اند

گزارش می شود همچنین ) 87/0(و ) 86/0(پایایی آن ها با استفاده از آلفاي کرونباخ به ترتیبو  دییتوسط محققان تا ها پرسشنامه يصور

ها با استفاده از روشهاي آماري توصیفی و  دادهو .عهاسناد،مدارکومطالعاتکتابخانهایو اینترنتبهدستآمداطالعاتثانویهنیزازبررسیومطال

  .تجزیه و تحلیل شدند) رهیونچندمتغیرسونورگرسیپیبهمبستگیضریآزمونمعنادار(استنباطی

  

  یافته هاي تحقیق -6

  یافته هاي توصیفی -1-6

  گروه نمونهویژگی هاي جمعیت شناختی ): 1(جدول شماره 

  درصد فراوانی  تعداد  زیر گروه ها  متغیرها

  جنسیت
  0/72  36  مرد

  0/28  14  زن

  0/90  45  متاهلوضعیت تاهل

  0/10  5  مجرد

  

سن

  0/48  24  سال 35-25

  0/24  17  سال 45-36

  0/18  9  سال 60-46

  

  مدرك تحصیلی

  0/44  22  کارشناسی

  0/42  21  کارشناسی ارشد

  0/14  7  دکترا

  

  

  یافته هاي استنباطی -2-6

تجاري سازي فناوري و صنعت گردشگريمولفه هاي  اسمیرنوف بر روي -آزمون کولموگرف)2(شماره  جدول

تجاري سازي ردیف

فناوري

صنعت گردشگري

5050تعداد

119/0128/0کولموگروف اسمیرنوف

یا سطح معناداري  P075/0055/0مقدار

  

، و براي /. 075برابر با  تجاري سازيهاي داري آزمون براي متغیراسمیرنوف بیان می دارد که مقدار معنی - کولموگرفنتایج حاصل از آزمون 

و . باشددرصد نرمال بودن آنها مورد تایید می 5باشند لذا در سطح خطاي بیشتر می/. 05است و چون این مقادیر از /. 055برابر  صنعت گردشگري

.شده داراي توزیع نرمال می باشد و می توان از آزمونهاي پارامتریک استفاده نمودداده هاي جمع آوري 



8

  

رابطه ) مورد مطالعه شهرستان اردبیل(آیا بین استراتژي هاي تجاري سازي فناوري با توسعه صنعت گردشگري: تحقیق اولسوال 

  معناداري وجود دارد؟

  

  تجاري سازي فناوري با توسعه صنعت گردشگري استراتژي هايبین ماتریس همبستگی ): 3(شماره جدول 

  6  5  4  3  2  1  ردیف  

  

ضریب 

  همبستگی

            1  استراتژي فنی

          1  551/0**  استراتژي مالی و اقتصادي

        1  596/0**  570/0**  استراتژي بازار

      1  519/0**  447/0**  364/0**  استراتژي قوانین و تاییدیه ها

    1  636/0**  915/0**  756/0**  807/0**تجاري سازي فناوري

  1  840/0**  605/0**  833/0**  579/0**  579/0**صنعت گردشگري

*05./<P       ، **01./<P  

است که با توجه به نتایج فوق صنعت گردشگریبا  لستراتژي هاي تجاري سازي فناوريبین شامل اطالعات مربوط به همبستگی  )3(شمارهجدول 

مثبت و معنادار می  99/0در سطح اطمینان  شهر اردبیللستراتژي هاي تجاري سازي فناوري با صنعت گردشگري در می توان گفت که رابطه 

  .باشد

  

تاثیر گذار ) مورد مطالعه شهرستان اردبیل(آیا استراتژي هاي تجاري سازي فناوري در توسعه صنعت گردشگري: تحقیق دومسوال 

  می باشند؟

  استراتژي هاي تجاري سازي فناوري بر توسعه صنعت گردشگريبینی تأثیر  پیش): 4(شماره  جدول

آنالیز واریانس

مدل
مجموع 

مجذورات

درجه 

آزادي

میانگین 

مجذورات
FSig

  000/0  530/7024633/175282/33رگرسیون

470/23745277/5باقیمانده

000/94049کل

ضرایب

  مدل

ضرایب ضریب غیر استانداراد

استاندارا

د
tSig

B
Std.Erro

r
B

  302/0  -044/1  617/3  -776/3ثابت

108/0086/0120/0249/1218/0استراتژي فنی

  672/0  427/0  043/0  176/0  075/0  استراتژي مالی و اقتصادي

  000/0  929/5  626/0  063/0  374/0  استراتژي بازار

435/2019/0  444/0183/0218/0  استراتژي قوانین و تاییدیه ها

صنعت گردشگريو  متغیر وابسته   R=./865,RS=./747,Adj=./725: توجه

از تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیـره بـا اسـتفاده از روش ورود       صـنعت گردشـگری  بـر   تژي هاي تجـاري سـازي فنـاوري   ااستربه منظور تعیین سهم 

)Enter(نتایج جدول شماره . استفاده گردید)استراتژي هـاي  در یک ترکیب خطی با  صنعت گردشگريدهد میزان همبستگی متغیر  نشان می) 4
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درصـد   725/0تعـدیل شـده برابـر بـا      Rدرصـد و /. 747همچنین ضریب تعیین حاصل برابر بـا  . درصد می باشد/. 865برابر با تجاري سازي فناوری

اسـتراتژي هـاي   از طریـق   صنعت گردشگريدرصد از واریانس کل متغیر ) 5/72(، یعنی در واقع  )>P.000(دار است  نیمع F=282/33و  باشد می

صـنعت  و در جهـت مثبت پـیش بـین معنـادار    استراتژي هاي تجـاري سـازي فنـاوري    بدین ترتیب که . قابل پیش بینی استتجاري سازي فناوري 

  .و از بین استراتژي هاي تجاري سازي استراتژي بازار  بیشترین تاثیر را بر صنعت گردشگري دارد می باشند گردشگري

  

  :نتیجه گیري-7

شهرمورد مطالعه (نقشاستراتژي هاي تجاري سازي فناوري بر صنعت گردشگريپژوهش حاضر با هدف بررسی  همان طور که اشاره شده است

شهر اردبیل رابطه معنادار و  صنعت گردشگريبا استراتژي هاي تجاري سازي فناوري بین آمدهنشان داد نتایج بدست انجام شده که ) اردبیل

می باشند و از بین  صنعت گردشگري پیش بین معنادار و در جهت مثبتاستراتژي هاي تجاري سازي فناوري مثبت وجود دارد و همچنین 

به طور خالصه نتایج تحلیل دادهها نشان داد که استرتژي  اثیر را بر صنعت گردشگري دارداستراتژي هاي تجاري سازي استراتژي بازار  بیشترین ت

طالبی زاده و که این یافته ها با تحقیقات  ي در توسعه صنعت گردشگري می باشد  هاي تجاري سازي فناوري عوامل تعیین کننده

  .به نوعی همسو و داراي مطابقت می باشد) 1394(و  علی پور و همکاران) 1394(، آقاجان و همکاران)1396(همکاران

 .نگاهبهگردشگریبهعنواناهرمتحولوتوسعه،بعدازجنگجهانیدومتاکنونتحوالتزیادیکرده استمی توان به این نکات اشاره کرد که در تبیین این یافته ها 

تانیمهاولقرنبیستمتوسعهبهعنوانمفهومیدرسیاستعمومی،پیوستهبهرشداقتصادیتعبیر 

 .نتیجهاینفرضبودکهشکوفاییاقتصادیکشوریامنطقهمستقیماًبهرفاهشهروندانآنپیوند میخوردمیشدوآن

 .بههمینصورتتاآنزمانتحقیقاتدرزمینهگردشگریبیشتربهمنابعسرشاراقتصادیآنو معرفیگردشگریبهعنوانمحرکاقتصادیقویدرجامعهتأکیدمیشد

 .امدهایاجتماعیوزیستمحیطیآنبهتوسعهمطلوب وبلندمدتمنجرنخواهدشدمشخصشدکه تأکیدصرفبرمنابعاقتصادیبدوندرنظرگرفتنپی1960اماازدهه

. لزومتأکیدوتوجهبهمنابع زیستمحیطیوانسانیبهاندازهمنافعاقتصادیدرروندگردشگریموردتوجهجهانیقرارگرفت1980ازآنزمانبهبعدبهویژهدردهه

اهاونیزباوجودتواناییهاوپتانسیلهایبالقوهمناطقایران به ویژه شهر درکشورماعلیرغمنیازهایروزافزونانسانشهرنشینبهتفریح،آرامشومحیطآرامطبیعتو روست

آثارباستانیوتاریخی،مناظرطبیعی،کویرو (باوجودتمامیاینجاذبه هاواستعدادها .اردبیلمتأسفانهبهاینصنعتتوجهچندانی نشدهاست

ویااصالًبارورنشده تاکنوناینجاذبه هابهطور کامل...)تاریخیو-جاذبههایخاصخودنظیرجنگلهاورودها،اماکنفرهنگی

کمبودامکاناتدرمراکزگردشگري،فقدانتشکیالتمدیریتمنظم، سرمایهگذاري،برنامهریزیصحیحوغیره .اند

لذا نتیجه این تحقیق می تواند در حل این مشکالت موثرواقع شود چون  استراتژي هاي .مانعازبهرهبرداریکاملوهمهجانبهازاینمنابعگردیدهاست

وجودایناستراتژي هابرایبهبود صنعتگردشگریاهمیتبهسزاییدارد که نتیجه  .کاناساسیفعالیت گردشگریبرشمردهمی شودتجاري سازي فناوري یکیازار

  .این تحقیق هم نشان از این مطلب دارد

 -اتأثیرقابلمعموالًانجامهرتحقیقموانع،مشکالتومحدودیتهاییرابه دنبالداردولیاین مطلببدانمعنینیستکهنمی توانازنتایجآنتحقیقاتاستفادهکردوی

ولیازآنجاییکهاشارهبهمشکالتو محدودیتهایتحقیقبرایآشناییمخاطبانواستفاده کنندگانالزماستدرزیربه  .توجهیبرارزشآنتحقیقاتداشتهباشد

  .برخیموارداشاره می شود

توریستیدیگر،تعمیم لذا،با توجهبهتفاوتهایساختاري،فرهنگیوفردیشهرستانهای .جامعهیموردمطالعهدراینتحقیقشهر اردبیلبودهاست

.نتایجآنبهسایرشهرستانهاامکانپذیرنیستویادرصورتتشابهاتتعمیمبایدبا احتیاطصورتپذیرد

هایتحقیقفقطمحدودبهمدتزمانجمع آوریداده هااستواعتبارآن محدودبهدوره یزمانیکوتاه مدتاستوگذشتزمانممکناستبرمتغیرهاي یافته

.ایجشودموردمطالعهدراینتحقیقتأثیرگذاشتهوموجبتغییرنت

 معموالًبینآنچهافرادباوردارندوآنچهابرازمی کنندتفاوتهاییوجودداردودر برخیمواقعافرادازاظهارنظرواقعیخود،خودداریمی کنندواینمسئلهمی

  .تواند منجربهکاهشدقتنتایجپژوهششود

  

  

  :پیشنهادات-8

دارد، بر صنعت گردشگریتأثیرمثبتیاستراتژي هاي تجاري سازیباتوجهبهاینکه

  .تدوینواجرایطرحهاوبرنامههایجامعگردشگریدرمقیاسمنطقهاي صورت پذیردپیشنهادمیگردد

 پیشنهاد می گردد انجام پژوهش در مقیاس وسیع تر مثل مطالعات در سایر استان ها و انجام پژوهش در مقیاس وسیع تر صورت پذیرد

.نتایج آنها با این پژوهش مقایسه گرددو همچنین 
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لیغاتیبرایمعرفیجاذبه هایطبیعیوانسانی،خصوصیاتبارزفرهنگی،معماریو آدابورسومروستاییهرمنطقهوشرکتدرجشنواره توسعهبرنامه هایتب

.ها،نمایشگاه هاوسمینارهابهصورتفعال

بر توسعه صنعت گردشگري در شهر اردبیلعواملمؤثردیگرو بررسی تعیین  

صنعتگردشگریشهرهاو استانهایدیگر تعیینعواملمؤثردرپذیرشاستراتژي هاي تجاري سازي فناوریدرتوسعه.  

بررسیعواملمؤثربرتوسعه صنعتگردشگریومقایسه یآنبانتایجاینپژوهش و تحقیقات دیگر.  

 باتوجهبهاینکهنتایج تحقیقتأثیراستراتژي هاي تجاري سازي فناوي بر توسعه صنعت گردشگري در شهر اردبیل نشان می دهد، می

.ستراتژي هابهتمایلواستفاده یبیشتر ازایناستراتژي ها رسیدتوانانتظارداشتباایجادنگرشمثبتنسبتبها

  منابع -9

  :منابع فارسی

بررسی نقش فرهنگ بازاریابی در توسعه صنعت گردشگري، فصلنامه فضاي ).1394.(اقاجان، وحید؛ عابدي، حسین و بهبودي، امید•

.39- 51گردشگري، سال سوم، شماره دهم، صص

شناسایی عوامل موثر بر استراتژي تجاري سازي فناوري با  .(1394).نوري، سید سروش و گودرزي، مهديحسینیان پویا، هانیه؛ قاضی •

..63-97استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه مدیریت توسعه فناوري، دوره سوم، شماره یکم، صص 

دانشکده  :مورد مطالعه(دي آمیختهرویکر :مدل سازي عوامل موثر بر تجاري سازي دستاوردهاي دانشگاهی .(1396).جهرمی، امین•

، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره نهم، شماره دوم، صص )هاي فنی مهندسی دانشگاه هاي دولتی شهر تهران

286-265..

اتژي مقاصد نقش تبلیغات و بازاریابی در توسعه استر ).1396.(طالبی زاده سردري، شیوا؛ کوشش، احسان و محجمدي ساردو، مسلم•

).یبا رویکرد نوآوري هاي مدیریت(سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران ، )کرماناستان : مطاله موردي(گردشگري 

بررسی عوامل موثر بر گسترش و استفاده از خدمات الکترونیک در صنعت ). 1394.(علی پور، وحیده؛ باشکوه، محمد و شکسته بند، میترا•

.845- 864، مدیریت فناوري اطالعات، دوره هفتم، شماره چهارم، صص )ن اردبیلاستا: مورد مطالعه(گردشگري

الگوي جامع تجار یسازي فناوري در  .(1392).گودرزي، مهدي؛ بانداد صوفی، جهانیار؛ اعرابی، سید محمد و امیري، مقصود•

..37-65پژوهشگاههاي دولتی ایران ، فصلنامه مدیریت توسعه فناوري، سال اول، شماره اول، صص 

مدیریت یکپارچه توسعه فناوري محصوالت شیمیایی با تأکید بر تجاري  .(1389).موسایی، احمد؛ بندریان، رضا و صدرائی، ساسان•

..67-81سازي؛ مطالعه موردي پژوهشگاه صنعت نفت،فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی، شماره چهاردهم، صص 

شناسایی استراتژي هاي توسعه پایدار صنعت گردشگري ایران با استفاده از تکنیک ). 1397.(یعقوبی منظري، پریسا و آقامیري، سیدآقا•

.1- 15متاسوات و ارائه راهکارهاي مناسب، مجله بررسی هاي بازرگانی، شماره هشتاد و هفت، صص 
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