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  شهراردبیلو رشد گردشگری برتوسعهاقتصاديدر گردشگری بررسیتاثیرآمیختهبازاریابی

  2، حامدعبادینیا 1حسین نعمتی

  :خالصه

. هدفپژوهشحاضر،بررسیتاثیرآمیختهبازاریابیدرگردشگریبرتوسعهاقتصادیورشدگردشگریشهراردبیل است

پژوهشحاضر، در. اینپژوهشازلحاظگردآوریدادهدرزمرهتحقیقاتتوصیفیقرارمیگیرد

. نفرتعیینگردید384 برایجمعآوریدادههاازروشکتابخانهایوپرسشنامهاستفادهگردیدوحجمنمونهبراساسجدولمورگانبهتعداد

. وشیوهنمونهگیریغیراحتمالیمیباشدباشد باتوجهبهجامعهآماریکهشاملکلیهمسافرانیاستکهبهشهراردبیلسفرکردنمی

. استفادهشدهاستliserlوspssجهتتجزیهوتحلیلدادههادراینتحقیقازنرمافزارهاي

تمامی مولفه هاي آمیخته بازایابی همچنین. توسعهاقتصادیبررشدگردشگري تاثیر گذار هستندنتایجاینپژوهشنشاندادکه

ازاریابی بر توسعه اقتصادي ، همچنین نتایج نشان داد که تمامی مولفه هاي امیخته بتاثیرگذاربودندرشدگردشگري بر

  .ه قیمت بر توسعه اقتصادي مورد تایید قرار نگرفتاما مولف. گذار استتاثیر

  آمیخته بازاریابی، توسعه اقتصادي، رشد گردشگري، صنعت گردشگري :کلمات کلیدي

  مقدمه-1

صنعتگردشگریبهعنوانمهمترینصنعتجهاندردهههایاخیررشدسریعیدرتوسعهاقتصادیجهانداشتهاستکهیکیازمهمترینآثاررشدس

باشدکهدرتوسعهوگسترشفرصتهایشغلیبرایاقشارمختلفجامعهمؤثربودهاستوآنچهکهتوجهراریعگردشگري،مسألهاشتغالزاییمی

 .]1[کندجلبمی

نعتگردشگریدرجهانتوسعهفراوانییافتهاستوبسیاریازکشورهاازاینراهتوانستهاندوضعیتخودرابهبودببخشندوازمشکالتیمانندبیص

. کاري،پایینبودنسطحدرآمدسرانهوکمبوددرآمدارزیخویشبکاهند

. ]2[زکشورهااینصنعتپویارامنبعاصلیدرآمد،اشتغالزایی،رشدبخشخصوصیوتوسعهزیرساختهامیدانندبسیاریا

گردشگریی.صنعتگردشگریامروزهبهقدریدرتوسعهاقتصادیواجتماعیکشورهااهمیتداردکهاقتصاددانانآنراصادراتنامرئینیزمینامند

. تکیازبخشهایاقتصادیبارشدبسیارباالدرجهانبهخصوصدرکشورهایدرحالتوسعهاس

رقابتفشردهایدرمیانبسیاریازکشورهایجهانبرایجذبتوریستبهچشممیخوردوصنعتگردشگریبهعنوانصنعتیپویاوباویژگیهایمنحصر

.  بهفرد،بخشمهمیازفعالیتهایاقتصادیوتولیدیکشورهابهویژهکشورهایتوسعهیافتهرابهخوداختصاصدادهاست

                                                            
1

  رشتهمدیریتبازرگانی، گرایشاستراتژیک،دانشگاهمحققاردبیلیکارشناسیارشد -
2

،دانشگاهمحققاردبیلیبازارایابیکارشناسیارشدرشتهمدیریتبازرگانی،گرایش -
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گردشگرپذیرمیباشدبهطوریکهبراساسپیشبینیانجامشدهتوسطتحقیقاتفراوانینشاندهندهتاثیراتمثبتاقتصادیگردشگربرمنطقه

 2020 سازمانجهانگردیدرسال

حدودیکمیلیاردوپانصدوشصتمیلیوننفربهگردشگریخواهندپرداختودرآمدهایناشیازگردشگریبینالمللیدراینسالبهیکونیمتریلیون

ناصرواهدافموردنظرگردشگراندرطدراینزمینهخدماتگردشگریزیربنایتوسعهگردشگریاستویکیازمهمترینع].1[دالرخواهدرسید

. یکیازاجزایچارچوبتوسعهگردشگري،بازاریابیاست].3[دولسفر،دسترسیبهخدماتگردشگریدرمناطقجاذبگردشگریمیباش

. باتوجهبهرقابتموجودبینمقاصدگردشگري،موضوعبازاریابیاهمیتزیادیدارد

ودآورتعریفشدهاستکهجهتگیریوگرایشهایمشتریانبازاریابیفرایندیمسئوالنهبرایشناخت،پیشبینیوتامیننیازهایمشتریانبهشکلس

. رادرعمالجرامیکند

بهطورکلیبازاریابیگردشگریبهعنوانشناساییوپیشبینینیازهایگردشگرانوفراهمکردنامکاناتبرایتامیننیازهاومطلعساختنآنانوایجادان

1[گیزهبازدیددرآنهااستکهاینامرموجبتامینرضایتگردشگرانوتحققاهدافسازمانیخواهدشد

. گراباشد ریابیدرجهتپایداریدرگردشگریصرفاآننیستکهمشتريبازا.]

. بلکهبرنیازامروزیبهبرقراریتعادلمیانسودشرکتورضایتمشتریونیزهدفکلیرفاهجامعهتاکیددارد

توانندبهطرقگوناگونبرپیشرفتبهسمتدستیابیبهاهدافگردشگریپایدارتاثیربگذا هایگردشگریمی هایمدیریتبازاریابیسازمان اماروش

) مکان،محصوالت،تبلیغات،قیمت( »آمیزهبازاریابی«. رند

. کنند ابزاریاستکهبازاریابانازآنبرایهدفقراردادنبازارهایانتخابیاستفادهمی

هاییکهازطریقآگه گیردوسیماهاوپیام هایقیمتیکهبهخدمتمی کند،استراتژي بازاریابیازطریقمحصوالتوخدماتیکهتولیدوتوزیعمی

بارچهارعنصراصلیآم براینخستین1960مککارتیدرسال].4[گذارد دیبررفتارگردشگریباقیمیکند،تاثیرنیرومن یوتبلیغاتمنتقلمی

) اداري( بازاریابیدرصنعتگردشگریروندیمدیریتی. یختۀبازاریابیراتعریفوبهمحصول،قیمت،مکانوپیشبرداشارهکرد

کنندگانرادررقابتبایکدیگرقر ههایمسافرتیوعرض کهاساساًشرکت طوري بینینیازهاوجلبرضایتگردشگرانفعلیوآتیاست؛به شاملپیش

. تواندصنعتگردشگریکشورراتوسعهوبهبودبخشد،بهکارگیریابزارهایمؤثربازاریابیاست جملهعواملیکهمی از. اردادهاست

ها،تعیینبازارهایهدفوشناختتأثیرعوامآلمیختهبازاریابیدرموفقیتگردشگرینیازی بندیآن بازاریابیگردشگریبرایشناختبازارهاوتقسیم

. ترینهدفازبازاریابیدرصنعتگردشگریجلبهرچهبیشترگردشگرانبرایدیدنکشور،منطقهیامحلیخاصاست مهم. ضروریاست

هایگ هاواستفادهازامکاناتپذیراییواقامتیازوظایفاصلیسازمان ها،چگونگیدسترسیبهآن بااینکهشناساندنامکاناتگردشگریازنظرجاذبه

. وتبلیغاتبرعهدهدارندهایمسافرتینیزسهمیعمدهدربازاریابی ردشگریهرکشوراست،بنگاه

ها،درتمامیمراحلبازاریابیوتبلیغاتازمرحلۀمعرفیوشناساندنکاالوخدماتتامرحلۀنهایییعنیعرضهوفروشبایدشر دهندگانگشت ترتیب

رقابتمیانبرندهایگردشگریبهعنوانعنصرمهمدرصنعتگردشگریتبدیلشدهاست،بازاریابیگردشگریبهشدتنیازم].5[کتداشتهباشند

تاثیرعواملطبیعیدرتوسعهیصنعتگردشگري،دربسیاریازکشورهایتوریست].6[استارزشبرندمقصدگردشگریندتمرکزبرتمامابعاد

پذیر،بهخوبیروشنشدهوحدودتاثیراتآنبراینصنعتشناختهشدهاستواینکشورهابادرکاینمهم،شروعبهفراهمنمودنامکاناتوتجهیزاتم

. ناسببهمنظورجذبگردشگرنمودهاند

زپنجکشورمهمدنیاتلقیشدهولیبهدلیلضعفبرنامهریزیوعدمبرخوردعلمیهنوزنتوانستهاسایرانبهلحاظداشتنمنابعمتنوعطبیعییکیا
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. تجایگاهواقعیخودراازنظرسطحدرآمدازاینصنعت،پیداکند

درکنارفعالیتهایاقتصادیسنتی،شهراردبیالز.شهراردبیلبهعنوانیکیازشهرهایایرانجزءشهرهایدارایجاذبههایگردشگریفراوانمیباشد

دزیادیازمسافرانبومیوغیربومیبودهوفعالیتهایگردشگریدراینشهرعمدتاًبااقامتهایییالقییاآبدرمانیدرفصلدیربازهمهسالهپذیرایتعدا

درشهریکهاینهمهجاذبههایاکوتوریسمی،یادمانهایتاریخی،فرهنگیوجوددارد،نبایدارزشهایاقتصادي،اجتماعی..تابستانشکلمیگیرد

بادرکاینواقعیتمیتوانجایگاهبسیارمحکمیبرایتوسعهشهریت.ردوفرهنگیحاصالزتوسعهگردشگریرانادیدهگرفتوآنرابهحالخودرهاک

و رشد  برتوسعهاقتصاديدر صنعت گردشگریآمیختۀبازاریابیاین است کهآیابرایناساسپرسشاصلیاینپژوهش. عریفکرد

  شهر اردبیل تاثیر دارد؟گردشگري 

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش-2

توریسم گردشگریمعادلفارسیوکامالًدقیقواژه

الحتورنسیونانطریشهآنازاص.ترجمهشدهاستگردشگریهایانگلیسی،فرانسهوآلمانیاستکهبصورتمصطلحدرزبانفارسیبصورتدرزبان

 یوالتینگرفتهشدهکهبهسفررفتوبرگشتداللتمی

فعالیتاقتصادیاستکهبهدلیلویژگیهایخاصآن،فرصتهاییمناسببرایورودبهعرصهتجارتبینالمللیرافارغازسطحتوسع،گردشگري.کند

. فراهممیآوردهیافتگیکشورها

بهعبارتیفعالیتگردشگریازجملهفعالیته.ماهیتخدماتیداردااینمهمباعثشدهاستکهازاینفعالیتاقتصادیبهعنوانصنعتیادشودکهاساس

7[اییاستکهازنظرماهیتخودیکمحصوالجتماعیفرهنگیوازنظربرنامهریزیومدیریتییکفعالیتمیانبخشیمیباشد

 رهبهتونفافاکتشنعتصدرتقسیمبندیمهمترینمنابعدرآمدزاییدرجهان،.]

8[ذبگردشگرقرارداردجگریوگردشومسوانپردرآمدترینفعالیتصنعتیمطرحمیشودوپسازآنصنعتخودروسازیودررتبهعنهبرداریازآنب

. امروزهرشداقتصادییکیازمهمترینمسائلکشورهایجهانتلقیمیشود.]

. اهمیتویژهایبرخوردارهستندرشداقتصادییکیازشاخصهایکمیسنجشمیزانپیشرفتاقتصادکشورهابودهوعوامالثرگذاربرآناز

اینشاخصازعواملمتعددیتأثیرمیپذیردکهدراینمیانظرفیتهایصنعتگردشگري،مانندایجادفرصتهایشغلی،توسعهزیرساختها،ورودگ

ردشگرانخارجی،افزایشتقاضابرایکاالهایداخلی،افزایشصادراتوافزایشامکانسرمایهگذاریخارجی،ازدالیالصلیاستکهدرراستایرشداق

، )2006(1کورتزوپولینا.وجهویژهایداشتتصادیبایدبدانت

یکیازپایههاینظریپیرامونارتباطگردشگریورشداقتصادیبدینگونهاستداللمیکندکهرشداقتصادییککشورنهتنهاتابعیازنیرویکار،سر

. ]9[مایه،صادراتوسایرعواملمؤثردراقتصادآنکشوراستبلکهمیتواندتحتتأثیرمیزانتوریستواردبهآنکشورنیزباشد

بازاریابیگردشگریفرآیندمداومیاستکه.استیرگردشگرانمتغگردشگریبهمفهومپیشبینینمودننیازهاوخواستههایبازاریابیدرصنعت

. هایکلیهشرکتهارابراینیلبهاهدافتعیینشدهازطریقارضاءنیازهاوخواستههایمصرفکنندگانتأمینمینمایدفعالیت

هترودارایتقاضاهایمتنوعیگردندناشیشدهااینمفهومازافزایشرفاهاقتصادیکشورهایپردرآمدکهموجبگردیدهمصرفکنندگانپیچید

10[ست

                                                            
1- Cortes & Pulina
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یرهاییکهتواناییتحکموتنظیمآنرادرهرمنطقهیگردشگریبهدستبگیریمآممتغدرواقع.آمیختهبازاریابیگردشگریمفهومجالبیدارد.]

برایاولینبارچهارعنصرمحصوالتمسافرتیوگردشگریرامطرحساخت  )1960(مککارتی.استیختهبازاریابیگردشگری

: یادمیکند) مکان( ،)ترفیع( ،)قیمت( ،)محصول(یعنی Pچهار وازآنهابهعنوان

: اینزیر مجموعههاعبارتاستاز. یعنیترکیبیازکاالهاوخدماتکهشرکتبهبازارموردنظرارایهمیکندمحصول

گوناگونیمحصول،کیفیتطراحی،ویژگی ها،نامونشانتجاري،بسته 

بهعنواناولینعنصرآمیختهبازاریابیگردشگریبهشمارمیمحصولگردشگری.بندي،اندازه،خدمات،تضمینها،پشتیبانی،برگشتونظایرآن

. هاییدارد تنهاباکاالهاومحصوالتفیزیکی،بلکهباسایرخدماتنیزتفاوت محصولگردشگرینه.رود

کند شودوهمینامرارزیابیآنرادشواروپیچیدهمی عبارتدیگر،درمرحلهنخستاینمحصولدریکدورهزمانیوطیمراحلمختلفتجربهمی به

. توانبهدستآورد رفتهرانمی هایفرصت،زمانازدست گردشگرانپرمخاطرهاست،زیراعالوهبرداشتنهزینهدرمرحلهدوماینمحصولبرای. 

گذران هاینو،تفریحوخوش درمرحلهسومبخشیازاینمحصولمبتنیبرامیالشخصیگردشگرانازجملهرهاییازفشارهایزندگی،کسبتجربه

. اهاستهاوتقاض ریزیوتوسعهگردشگریمستلزمشناساییاینانگیزه بنابراینبرنامه.یاست

. هاوتقاضایگردشگرانازوظایفبازاریابانگردشگریاست شناختانگیزه

 .عاملیاستکهدرازایتقاضایمصرفخدماتگردشگریازمصرفکنندهدریافتمیگرددقیمت

درفرآیندتولیدخدماتگردشگري،مدیرانوبازاریابانمقاصدبایستیتوجهداشتهباشندکهقیمت 

زینههایدیگرینیزدرارتباطبازمان بلکهامکاندارده. تنهاهزینهاینیستکهمشتریانمیپردازند

ومخارجطولسفر،هزینههایعدمسازگاریواحساسنابرابریدربرابرهمسفرانوغیرهنیز 

همچنین  .وجودداشتهباشدکهبایستیدرفرآیندقیمتگذاریعواملگردشگریموردتوجهقرارگیرند

. کند گردشگریدرآمدزاییمی قیمتتنهاعنصرآمیختهبازاریابیاستکهبرایسازمان

ترفیع.ها،حساسیتاینعنصربسیارزیاداست گذاریدرآن گردشگریوکاربردانواعقیمت ودنمحصوالتوخدماتدرصنعتب باتوجهبهمتنوع

ابزارهایترفیع . شاملکلیهابزارهاوروشهایارتباطیعرضهفرآوردهبهبازارهدفمیباشد

خدماتگردشگریمیتوانندشاملتبلیغاتکالنازطریقتلویزیون،رادیو،مطبوعات،پردهسینماو 

ایتبلیغاتیبوده،ویاشاملتبلیغاتخردازطریقارائهخدماتیمانندسفرهاي نیزاستفادهازپوستره

رایگان،کاالبرگهایتخفیفیورقابتی،بهصورتدرمحلویاازطریقپستی،فروشحضوري، 

خدمات ترفیع. شهرتآفرینیازطریقروابطعمومیوبرگزاریمسابقاتوهمایشهاباشند

 گردشگري،سببفراهمنمودناطالعاتصحیحوبههنگامبرایبازارهدفمیگرددوبه

مصرفکنندگانکمکمیکندکهدرموردبازدیدازجامعهیافعالیتارائهشدهتصمیمگیریکنند 

ایناطالعاتبایستیبرایبازدیدکنندگانموجودوبالقوهحائزاهمیتوعملیبودهوازواقعیت 

. جاییاستکهمشتریقادرباشداینمحصولعرضهشدهرامصرفنمایدمکان.قابلپذیرشیبرخوردارباشد

. مناسببرایعرضهخدماتگردشگریحائزاهمیتمیباشدروابطمهماننوازیومهمانداریدرتأمینمحل

چنانچهصاحبتشکیالتگردشگرییامدیرآنن.اینشاملطرزتفکرمشتریمداریازسویصاحبان،مدیرانونیزکارکنانخدماتگردشگریمیباشد
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. سبتبهمشتریتوجهکافینداشتهباشد،کمتراحتمالمیرودکهکارکنانزیردستاونیزاینتوجهراداشتهباشند

ربازاریابیمقاصدگردشگري،مجموعهایازبنگاههاوسازمانوابستهبهیکدیگراستکهامکاندسترسیبهمقصلذامیتوانگفتمنظورازمکاند

11[درابرایگردشگرانفراهممیسازد

درواقعآمیختهبازاریابیگرد.مهمترینهدفبازاریابیدرگردشگریجلبهرچهبیشترگردشگرانبرایدیدنکشور،منطقهیامحلیخاصاست.]

 شکیلمیدهد،زیراترکیبیازمؤلفههایالزمبرایبرنامهریزیواجرایکلعملیاتبازاریابیشگریشالودهاساسیسیستمبازاریابیگردشگریرات

. رشداقتصادیدراکثرکشورهایدرحالتوسعهمأیوسکنندهاست.]11[است

. بارشدآهسته،تولیدنسبتبهکشورهایمقایسهشوندهروندنزولیدارد

وجودتفاوتهایزیادیکهممکناستبایکدیگرداشتههمیندلیلهمهاقتصادهابا روندرشداقتصادیمزایاومنافعزیادیمیتواندداشتهباشدوبه

باشند،رشدوتوسعهاقتصادیرایکیازاهدافاصلیخودقرارمیدهند؛امابایستیدرنظرداشتکهدستیابیبهرشداقتصادیباالوپایدار،نیازمند

. شناختعواملمؤثربرآناست

محیطی،ف هبهاثراتزیستدرمیانعواملمختلفمؤثربررشدوتوسعهاقتصادیکشورها،صنعتگردشگرییکیازعواملیاستکهگسترشآنباتوج

به .دنبالداشتهاست رهنگی،اجتماعی،سیاسیواقتصادیمختلفیکهدارد،موفقیتهایقابلمالحظهایرابرایبرخیکشورهابه

عبارتدیگر،گردشگریمیتواندبهعنوانموتوریمحرکبرایرشداقتصادیعملکندورشدسایرفعالیتهایاقتصادیرانیزکهباآنصنعتمرتبطهست

  .]13[امحصوآلنرامصرفمیکنندبههمراهداشتهباشدندوبهآن،کاالیاخدمتارائهمیدهندوی

ازجملهبخشهاییکهدرعرصهاقتصادیجهانطیسالهایاخیرازرشدچشمگیروقابلتوجهیبرخورداربودهوپیشبینیمیشودطیدودههآیند

. هبهپردرآمدترینوتأثیرگذارترینبخشاقتصادیکشورهاتبدیلشود،صنعتگردشگریاست

رمنطقه،نیازمندطرحوبرنامهعملیاتیواجراییمتکیبرشناختتوانهاینهفتهگردشگبهرهگیریازاینبخشبرایدستیابیبهتوسعهپایداردره

در آمیختهبازاریابیرابطه بین اهمیت. ]14[ریازیکسووویزگیهایگردشگرانبهرهگیرندهازاینامکاناتازسویدیگراست

مختلفقرارگرفتهاگردشگریبرتوسعهاقتصادیازجملهموضوعاتغیرقابالغماضاستکههموارهموردتوجهبسیاریازپژوهشگرانکشورهای

پژوهشی را با )2015(1غالبمگاتف.درادامه،بهمواردیازاینمطالعاتاشارهمیشود. ست

. مورد بررسی قرار داد بررسیتاثیرآمیختهبازاریابیوچگونگیتاثیرآنبرگردشگریدراردن،عنوان

که  رارگرفت،درحالیبهشدتتحتتأثیررضایتگردشگرانخارجیقترویج،محصولوآمیختهبازاریابیاینمطالعهنشاندادکهازهمهعناصر

 درمقالهایباعنوان)2016(2آوراهام.]15[رضایتگردشگریخارجی،جاییکهقیمتوتوزیعنیزعاملمهمیبودند

»  بازاریابیمقصدوبازسازیتصویردرطولبحرانگردشگریدرمصر«

منبع،پیامومخابهایننتیجهرسیدکهبازاریابانمصربهمنظوربازسازیتصویرکشوربرایگردشگرانبایدازسهراهبرداستفادهکنندکهشامل

 اثراتآمیختهبازاریابیدرانتخابمحالقامتتوسطگردشگرانداخلیکنیا« درمقالهایتحتعنوان)2015(3کاماووهمکاران.]16[طباست

 «

نشاندادندمؤلفههایقیمت،محصوالتوخدمات،مکان،مردم،شواهدفیزیکیوتبلیغاتدرتعیینوانتخابمحالقامتگردشگرانمحلیتأثیراسا

                                                            
1- Ghaleb Magatef
2- Avraham
3- Kamau et al
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مطالعه که با هدف به در )1397(نوري .]17[سیدارد

که انجام داد  بررسیاثراتآمیختهبازاریابیبرکسبوکارهایفرودگاهیباتاکیدبررشدگردشگریوتوسعهاقتصادیمنطقه

نتایجنشاندادکهوجودفاصلهمکانیفرودگاههابازیرساختپیشرفته،تکنولوژیمدرنومجهزازیکطرفوایمنی،راحتیوسهولتترددباهواپیم

،بااستفادهازعناصرآمیختهبازاریابیگردشگریوبخصوصتبلیغات،ضمنتوسعهصنعتگردشگریوادرکنارشرکتهایهواپیماییازطرفدیگر

رونقبخشیبهاقتصادمنطقهباعثوجودآمدنکسبوکارهایتازهایازقبیلشرکتهایهواپیماییکمهزینهشدهکهاینکسبوکارنوپابااثرکاهشیب

ایهواپیماییباناوگانمناسببهچرخهاقترهزینههایتمامشدهمسافرانوگردشگران،درکنارترمینالهایمجهزوپیشرفتهوباهمکاریشرکته

در )1397(حسام و همکاران.]18[صادیوتوسعهپایدارکشوررونقبخشیدهوبهترینگزینهبرایجایگزینیدرآمدهاینفتیمیباشد

: مطالعهموردي( هایآمیختهبازاریابیتأثیرگذاردرتوسعهگردشگریروستایی بندیمؤلفه ارزیابیواولویتپژوهشی با عنوان 

به این نتیجه رسیدند  )فومنروستاهایشهرستان

هادربازاریابیگردشگریروستاییمن هایتبلیغاتومردموکارکناندرعیناهمیتزیادآن ویژهدرمؤلفه ها،به ضعیتنامطلوببیشترشاخصکهو

با عنوان )1394(تحقیقی شلمانینتایج.]12[طقهاست

که روستاي بالغ نشان داد ساوجنقشبازاریابیگردشگریباغهادرتوسعهاقتصادیروستانمونهموردیروستایوردهشهرستان

شمارطبیعیدرزمینهتسهیالتوزیرساختهایموردنیازگردشگریازجایگاهخوبیبرخوردار نیستو بیساجبالغعلیرغمدارابودنجاذبههای

 حسینیکلکوهنتایجتحقیقی .مشخصگردیدکههمهشاخصهایدرنظرگرفتهشدهدرتوسعهاقتصادیروستا تأثیرگذارند

 )مطالعهموردیشهرکتاریخیماسوله( درافزایشجذبگردشگر)P4(عوامآلمیختهبازاریابیبررسیتاثیربا عنوان ) 1394(حبیبیو

نشان داد که 

مولفهقیمتتثبیتنرخکاالودرمولفهترفیعبرگزارینمایشگاهاودرمولفهمکاندسترسیآسانبهجاذبههاودرعاملمحصولتنوعمراکزاقامتیا

  .]19[زبیشتریناهمیتبرخوردارمیباشد

  مدل مفهومی پژوهش-2

آمیخته ؛بنابراینمدلزیربهدنبالمشخصکردنبررسیتاثیراست هومی تحقیق درقالبمدلمحققساختهنمایشدادهشدل مفهددر م

: مولفه هاي آمیخته بازاریابی که عبارتند ازمیباشد،دراینمدل،بازاریابی بر توسعه اقتصادي و رشد گردشگری

توصعه استومتغیرمستقل تاثیر گذار بر متغیر توسعه اقتصادي و رشد گردشگري متغیر)قیمت(،)مکان(،)محصول(،)ترفیع(

رشد است،ودرنهایتدراینمدلتحقیقبر رشد گردشگري تاثیرگذاراقتصادي به عنوان متغیر میانجی

  .متغیروابستهشناختهشدهاستگردشگری
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  )محقق ساخته( ، مدل مفهومی تحقیق)1(شکل

  

  فرضیات پژوهش

.تاثیرمعناداریداردترفیع بر توسعه اقتصادي -1

.تاثیر معناداري داردترفیع بر رشد گردشگري -2

.برتوسعهاقتصادیتاثیرمعناداریداردمحصول -3

  .اقتصادیتاثیرمعناداریداردرشدمحصولبر-4

  .تاثیرمعناداریداردبرتوسعهاقتصادیمکان-5

  .بررشداقتصادیتاثیرمعناداریداردمکان- 6

  .برتوسعهاقتصادیتاثیرمعناداریداردقیمت-7

  .بررشداقتصادیتاثیرمعناداریداردقیمت-8

  .توسعه اقتصادي بر رشد گردشگري تاثیر معناداري دارد-9

ترفیع

محصول

مکان

قیمت

اقتصاديتوسعه رشد گردشگري
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  روشتحقیق-3

تاثیرآمیختهبازاریابیبرتوسعهاقتصادیورشدباتوجهبهاینکهپژوهشحاضربهدنبالمشخصکردنوضعیتبررسیدنبالمشخصکردنبررسی

. میباشدوازنوعتحقیقاتکاربردیمیباشددر شهر اردبیل گردشگری

. همچنینپژوهشحاضرازلحاظگردآوریدادهدرزمرهتحقیقاتتوصیفیقرارمیگیرد

بودهودرپژوهشحاضربرایجمعآوریدادههاازروشکتابخانهایوپرسشنامهاستفادهگردیدوحجمنمونهدراینتحقیقازآنجاییکهنامحدود

مسافرانی است که به باتوجهبهجامعهآماریکهشاملکلیه.نفرحجمنمونهاماریاینپژوهشمیباشد 384قابالندازهگیرینمیباشد،

. میباشد،وشیوهنمونهگیریغیراحتمالیمیباشدکردنشهر اردبیل سفر 

و محقق ساخته  دهاواطالعاتبرایتجزیهوتحلیلبرایسنجشمتغیرهاازپرسشنامهایاستاندار آوریداده دراینقسمتبهمنظورجمع

. سوالدرطیفلیکرتاستفادهشدهاست19مشتملبرکه

( برایسنجشرواییسواالتمحققساختهازروشرواییمحتوابرایپایاییازآزمونکرونباخاستفادهشده

مقیاسسنجشمربوطهبههریکازمت)1(جدول.وازنظراتمحققانواساتیددانشگاهینیزبهرهبردهشدهاست)856/0پایاییکلیهسواالت،

  .سواالتوضرایبآلفایکرونباخمربوطبهپایاییومنبعآنهانشاندادهشدهاستغیرهایپژوهش،تعداد

  

  منبع  آلفایکرونباخ  شماره گویه ها  متغیر

  )2015(غالبمگاتف  /.711  4تا1گویههاي  قیمت

  )2015(غالبمگاتف  /.721  7تا  5گویههاي   مکان

  )2015(غالبمگاتف  /.718  10تا8گویههاي  ترفیع

  )2015(غالبمگاتف  /.753  13تا  11گویه هاي   محصول

  محقق ساخته  /.785  16تا14گویههاي  توسعه اقتصادي

  محقق ساخته  /.710  19تا  17گویه هاي   رشد اقتصادي

  ، ابعاد، سواالت و ضرایب مربوط به مقیاس سنجش متغیرها)1(جدول 

  

  یافتههایپژوهش

پژوهشازتکنیکمعادالتساختاریاستفادهشدهاستبرایتحلیلکیفیازروشتحلیلمحتواوبرایتحلیلکمیوبرایآزمونفرضیههایپژوهشومدل

  .مشخصاتجمعیتشناختینمونهنیزدرجدولزیرارائهشدهاست. 
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  ،نتایجآمارتوصیفیجمعیتشناختی)2(جدول

  برازش شاخص مدل ساختاري 

. تحلیلعاملیتاییدیاستکهدرآن،روایییکسازهازطریقسواالتآن،تبیینوبررسیمیگرددبررسیرواییسازهازوظایف

. رواییسازهاشارهبهسواالتیکمتغیریاشاخصسنجشیکسازهدارد،کهآیابهطوریواقعیسازهیفرضیراتبیینمیکندیاخیر

. بنابراین،ایننوعروایی،بادقتابزاراندازهگیرییکسازهمرتبطاست

شاخصهایب(اختاریازشاخصهایمختلفیاستفادهمیشودکهبهسهدستهمختلفجهتبررسیرواییسازهدرمدلسازیمعادالتس

  .]20[تقسیممیشوندوهریکوظیفهیخاصیرابرعهدهدارند)رازشمطلقمدل،تطبیقیمدل،اقتصادیمدل

  بدست آمده  عنوان شاخص

RMSEA  .069
GFI .90

RMR .041
CFI  .90

AGFI .87
χ2/df  2.83

،برازشمدلساختاري)2(جدول

  متغیر جنسیت  فراوانی  درصد

  مرد  166  43.2

  زن  218  56.8

  کل  384  100

  متغیر سن  فراوانی  درصد

سال 25کمتر از   74  19.3

  30تا  25بین   151  39.3

  35تا  30بین   110  28.6

  40تا  35بین   30  7.8

  40بیش از   19  4.9

  کل  384  100

  متغیر تحصیالت  فراوانی  درصد

  کمتر از دیپلم  28  7.3

  دیپلم تا لیسانس  146  38.0

  فوق لیسانس  182  47.4

  دکتري  28  7.3

  کل  384  100
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 0.08 کمترازRMSEAحاکیازبرازشکلیمدلبودهکهطیآنمعیاراصلیآنیعنیشاخصشاخصهایبرازش

  .میباشدومدلمناسببرایتخمینروابطساختاریاست 0.08 میباشدکهنشانمیدهدخطایکلتخمینمدلبهمراتبکمتراز

  نرمال بودن توزیع مشاهدات

روضاتی است یکی از مهمترین مسائلی که در بحث تخمین یک مدل پیش می آید تناسب داده و اینکه مف

روش کواریانس محور تنها به داده ها بزرگ نرمال . که هدف برآورد آنها در پی تعیین نوع روش تخمین است

مثال (ها و نوع توزیع آماري مشاهدات جوابگو بوده در حالی که روش واریانس محور نسبت به حجم داده

  . دهدهیچگونه حساسیتی نشان نمی) نرمال

ت
یم

ق

ان
مک

ه 
سع

تو

اد
ص

اقت

ي یع
رف

ت

د 
رش دش
گر

ي
گر

صو
ح

م

ل

حجم نمونه 384 384 384 384 384 384

مقادیر 

نرمال

میانگین 3.0517 3.0060 2.9771 2.8948 2.9913 2.9518

انحراف معیار .97585 .91419 .97788 .99042 .99251 .99727

حداکثر 

تفاوت

مقدار مطلق .040 .030 .025 .050 .031 .027

مثبت .022 .022 .019 .027 .031 .027

منفی -.040 -.030 -.025 -.050 -.028 -.024

آماري تی .040 .030 .025 .050 .031 .027

سطح معناداري دو کرانه اي .181c .200c,d .200c,d .021c .200c,d .200c,d

  هاهاي فرض نرمال بودن دادهیافته،)3(جدول 

  

اي تمامی متغیرها توزیع نرمال برخوردار بوده چرا که سطح معناداري دو کرانهکامال آشکار است که داده ها از 

شود و متعاقبا از تکنیک شده، بنابراین فرض نرمال بودن مشاهدات تایید می 0.05بیش از خطاي معیار یعنی 

رونی میان سازي معادالت ساختاري کواریانس محور با استفاده از نرم افزار لیزرل براي تحلیل روابط دمدل

  . شودسازه ها در مدل فرضی استفاده می

  

  مدلساختاریتحقیق

  

در این بخش از پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر بر قصد خرید کاالي لوکس از مدل ساختاري بهره گرفته 

قابل ضمام ضرایب مسیر و آماره تی نوشته شده بر هر رابطه اي ندر شکل مدل استاندارد پژوهش به ا. شده است

  .مشاهده است
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  ،مدلساختاریتحقیقدرحالتضریبمسیر)2(شکل

  

  

  )T( ،مدلساختاریتحقیقدرحالتضریبتی)3(شکل
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  آزمون فرضیه هاي پژوهش

هایتحقیق،هرفرضیهبهصورتمجزاموردبررس باشدکهدرادامهضمنبیانفرضیهها،براساسیافته فرضیهمی9اینپژوهششامل

 99 درصدو 95 درصد، 90 ایناساسدرسطحاطمینانبر. گردد گیردونتایجمربوطهارائهمی یقرارمی

. مقایسهمیشود 2.58 و 1.96 ،1.64 درصداینمقداربهترتیبباحداقآلمارهتی

/. 6خوب،باالي/.6 تا/.3 ضعیف،بین/. 3 همچنینضریبمسیربرایمیزانشدتتاثیربینمتغیرهارااندازهگیریمیشود،کمتراز

می باشد باید ضرایب /. 95متغیرها در سطح اطمینان  از آنجایی که  ضرایب معناداري میان. قویمقایسهمیشود

در این صورت می توان فرضیه صفر مبنی بر عدم . باشد 1.96معناداري آماره تی باالتر از قدر مطلق مثبت منفی 

تاثیر گذاري را مردود دانست،  و فرضیه یک را مبنی بر تاثیر گذاري بین دو متغیر را تایید کرد 

  .ادهشد،تکتکفرضیاتراموردبررسیقرارمیدهیمباتوجهبهتوضیحاتیکهد

  

شاخص نتایج فرضیه

خطا

فرضیهضریب مسیرآماره تی

رشد گردشگريبر  توسعه اقتصاديتاثیر 00010.33.65.تأیید

توسعه اقتصاديبر ترفیع تاثیر 0042.26.14.تأیید

رشدگردشگريبر ترفیعتاثیر 0063.75.16.تأیید

توسعهاقتصاديبر محصول  تاثیر0008.95.23.تأیید

رشدگردشگريبر محصول تاثیر0082.12.40.تأیید

توسعهاقتصاديبر قیمت تاثیر 0981.66.04.رد

رشدگردشگريبر قیمت تاثیر 0008.29.23.تأیید

توسعهاقتصاديبر مکانتاثیر 00011.10.29.تأیید

گردشگريرشدبر مکان تاثیر 0007.90.12.تأیید

  ، نتایج فرضیات پژوهش)4(جدول

  

  نتیجه گیري -5

. درحالحاضرصنعتگردشگریبهعنوانیکیازمهمترینمنابعدرآمدیودارایبازدهیاقتصادي مناسبدرجهانمطرحاست

کشورماعلیرغمدارابودنظرفیتهاوقابلیتهایفراوانجهتتوسعه 

. سودجایگاه مناسبیبرایخودفراهمآوردصنعتگردشگریدربینکشورهایدنیاجایگاهینداردونتوانستهدراینبازارپر

بر توسعه اقتصادي و رشد آمیختهبازاریابیمولفه هاي درقالب)مکان،محصول، قیمت، ترفیع (مؤلفه4دراینپژوهشباترکیب

بر این اساس هر یک از مولفه هاي آمیخته بازاریابی در فرضیات پژوهش مورد  .بررسیشدگردشگري در شهر اردبیل 

  .بررسی قرار می دهیم
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می باشد و  /.65رشد گردشگري بر  توسعه اقتصادي، میزان ضریب مسیر میاناز فرضیه اول بر طبق نتایج بدست آمده

تاثیر مثبتی بر  توسعه اقتصادياین بدین معنا است که . می باشد0.05در سطح معناداري 10.33برابر با  tمقدار آماره 

این پژوهش  نتایجحاصالز.افزایش می یابدرشدگردشگری/.65اقتصاديتوسعهدارد و با افزایش یک واحدرشدگردشگریروي 

و ) 1394(،شلمانی)1396(ضرورنی و همکاران،)1397(کروبی و همکاران،)2015(غالبمگاتفبا نتایج بدست آمده توسط 

بنابراین به مدیرانپشنهاد می شود که  در . همسومیباشد)1391(میرزاییوجلیلی

. تاباحضورسرمایه گذاریآنانشاهدروندروبهرشدگردشگریدرشهر اردبیل باشیمزمینهحضوربخشخصوصیرافراهمکرد

معرفیجاذبههایگردشگریاردبیل وفراهمنمودنشرایطالزمبرایجذبگردشگر،می تواندسهممؤثریدرایجاد فرصت 

ور، مقصد گردشگري کش بهعنواناردبیل شناساندنجاذبههاوامکاناتگردشگریاستان.هایشغلیمربوطبهرشد گردشگریداشتهباشد

همچنینراهکارهاي تدوینیبرایتوسعهاینصنعتدراستان . می تواند راهکاري موثر در رشد گردشگري است

و در آخر سیاست  .اردبیالزطرفبرنامهریزانوسیاستگذارانمربوطهبایدبر اساسراهکارهایرشد گردشگري میباشد

منظورتوسعهاقتصادي،سرمایه گذاري   بهریزانجهتافزایشرشداقتصادي،بهاینصنعتتوجهبیشتریداشتهباشندو گذارانوبرنامه

هایقابلتوجهیبرایدربخش 

  .گردشگریدرنظرداشتهباشندوموانعتوسعهاینصنعتازجملهعواملزیربنایی،رفاهیوفرهنگیراتاحدممکنرفعکنند

برابر با  tباشد و مقدار آماره  یم/.14توسعهاقتصاديبر  ترفیعانیمریمس بیضر زانیمنتیجه فرضیه دوم نشان داد که، 

 کیشیدارد و با افزاتوسعهاقتصادییبر رو یمثبت ریتاث ترفیعمعنا است که  نیبد نیا.می باشد 0.05 يمعنادار حدر سط2.26

غالب نتایجحاصالزاینپژوهشبانتایجبدستآمدهتوسط .ابدییم شیافزاتوسعهاقتصادی/. 14ترفیعواحد

کلکوه و حسینی ، )1394(شاهرخ و همکاران دهدشتی،)1396(حسام و همکاران،)1397(،نوري)2015(مگاتف

  . همسومیباشد) 1394(و شلمانی) 1394(حبیبی

برابر با tباشد مقدار آماره  یم/.16رشد گردشگريبر  ترفیعانیمریمس بیضر زانیم ،از فرضیه سومبدست آمده جینتا

 ریتاث ترفیعمعنا است که  نیبد نیانتایجحاصالزبررسیاینفرضیهبانتایج.می باشد 0.05 يمعنادار حدر سط3.75

/. 16ترفیعواحد  کیشیداردو با افزابررشدگردشگرییمثبت

همسو  )1396(حساموهمکارانو  )1397(نورينتایجحاصالزاینپژوهشبانتایجبدستآمدهتوسط .ابدییمشیافزابررشدگردشگری

می 

مناسبومتنوعوشرکتفعاالنهدرجشنوارهها،نمایبنابراینبهمدیرانمیتواناینتوصیهداشتکهبااستفادهازبرنامههایتبلیغیوترفیعی.باشد

. شگاههاوسمینارهایگردشگریازطریقبکارگیریافرادمتخصصکهمهارتهایالزمرادرامرتبلیغاتکارآمدواصولیرادارندتحققیابد

شایانذکراستبرنامههایتبلیغاتیبایدجنبهآگاهیدهندهبرایگردشگرانداشتهباشد؛همچنینراهکارهایتدوینیبرایتوسعهاینصنعتدراس

 برقراریارتباطبادفاترمسافرتیوگردشگري .زطرفبرنامهریزانوسیاستگذارانمربوطهبایدبراساسراهکارهایرشدگردشگریباشدتانا

) اپراتورتور،نمایندگانمسافرتی(

وارائهکلیهوسایلتبلیغاتیالزمبرایشناختنمکانهایگردشگریدراردبیلودعوتازآنهابرایبازدیدازتماماماکنوتبلیغآنهاازاستاناردبیلمیتوان

  .اهکارمناسببرتوسعهاقتصادیباشددر

 tمقدار آماره و باشد  یم/.23توسعه اقتصاديبر  محصولانیمریمس بیضر زانی، مچهارم نیز نتایج بدست آمدهدر فرضیه 

دارد و با توسعهاقتصادییبر رو یمثبت ریتاث محصولمعنا است که  نیبد نیا.می باشد0.05 يمعنادار حدر سط 8.94برابر با 

. ابدییم شیافزاتوسعهاقتصادی/. 23محصولواحد  کیشیافزا

دهدشتیشاهرخوهم،)1396(،حساموهمکاران)1397(،نوري)2015(نتایجحاصالزاینپژوهشبانتایجبدستآمدهتوسطغالبمگاتف

  .همسومیباشد) 1394(وشلمانی) 1394( حسینیکلکوهوحبیبی،)1394( کاران
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در  2.21برابر با  tباشد و مقدار آماره  یم/.40رشد گردشگريبر  محصولانیمریمس بیضر زانیم،در  نتایج فرضیه پنجم 

واحد  کیشیدارد و با افزارشدگردشگرییبر رو یمثبت ریتاث محصولمعنا است که  نیبد نیا. می باشد 0.05 يمعنادار حسط

) 1397(نتایجحاصالزاینپژوهشبانتایجبدستآمدهتوسطنوري.ابدییم شیافزارشدگردشگری/.40محصول

توجهبهمحصوالتگردشگریرابهعنوانیکعنصرترکیبیازبازاریابیوگردشگریمی باشد که بر .همسومیباشد) 1396(همکارانوحسامو

تنوع محصول توریستی براي جذب گردشگر بیشتر موثر می  .رشد گردشگري و توسعه اقتصادي نقش به سزایی دارند

آش  اردبیل مانند حلوي سیاه،مخصوص والت و سوغات مدیران و برنامه ریزان سعی داشته باشند با استفاده از محص.باشد

  .ي دیگر و صادر کردن این محصوالت نقطه اتصال گردشگري شوندشهرهانمایشگاه هاي در ... دوغ، صنایع دستی و

باشدو مقدار آماره  یم/.04توسعه اقتصادي بر  قیمتانیمریمس بیضر زانیم ،از فرضیه ششم بدست آمده جیبر طبق نتا 

t و  نداشتهتوسعهاقتصادیهیچ گونه ارتباطی باقیمتمعنا است که  نیبد نیا.باشد یم 0.05 يدر سطح معنادار1.66با برابر

افزایش یا کاهش نخواهد توسعهاقتصادی، قیمتیا کاهششیبا افزا

 ،)1396(،حساموهمکاران)1397(،نوري)2015(نتایجحاصالزاینپژوهشبانتایجبدستآمدهتوسطغالبمگاتف.یافت

که نیاز به بررسی و .مغایرت دارد) 1394(وشلمانی) 1394(حسینیکلکوهوحبیبی،)1394( شاهرخوهمکاراندهدشتی

  .در این زمینه است يپژوهش بیشتر

برابر  tمقدار آماره  و باشد یم/.23 رشد گردشگريبر  قیمتانیمریمس بیضر زانیم ،ایج فرضیه هفتم اینگونه بدست آمدنت

 کیشیدارد و با افزارشدگردشگرییبر رو یمثبتریتاثقیمتمعنا است که  نیبد نیا. باشد می0.05 يمعنادار حدر سط8.29با

 شیافزارشدگردشگری/. 23برند قیمتواحد 

قیمتمناسبرا .همسومیباشد) 1396(وحساموهمکاران)1397(نتایجحاصالزاینپژوهشبانتایجبدستآمدهتوسطنوري.ابدییم

برایننظرندکههرچقدرقیمتهادریک یکیاز موثرترینعواملدرایجادگردشگریخریددانستهو

لذامیتوان . مقصدمناسبتروارزانترباشد،مقصدموردنظربرایگردشگرانمحبوبترخواهدبود

در شهر گفتکهتفاوتقیمتیابهبیاندیگرقیمتمناسب،یکیازتعیینکنندهترینعواملپیدایشو استمراربازارچهها و بازارهاي سنتی 

به مدیران و برنامه ریزان توصیه می شود که گروه نظارت بر . که می تواند در جذب توریسم موثر باشد بودهاستاردبیل

  .اماکن و مقاصد گردشگري شهر اردبیل به صورت نامحسوس در کنترل داشته باشندقیمت ها در 

 tباشد و مقدار آماره  یم/.29توسعه اقتصاديبر  مکانانیمریمس بیضر زانیم ،از فرضیه هشتم بدست آمده جیبر طبق نتا 

دارد و  توسعه اقتصاديیبر رو یمثبت ریتاثمکانمعنا است که  نیبد نیا. می باشد 0.05 يمعنادار حدر سط 11.10برابر با 

. ابدییم شیافزا توسعه اقتصادي/. 29مکانواحد  کیشیبا افزا

، )1397(،نوري)2015(نتایجحاصالزاینپژوهشبانتایجبدستآمدهتوسطغالبمگاتف

  .همسومیباشد) 1394(وشلمانی) 1394(حسینیکلکوهوحبیبی ،)1394( دهدشتیشاهرخوهمکاران،)1396(حساموهمکاران

 tباشد و مقدار آماره  یم/.12رشدگردشگريبر  مکانانیمریمس بیضر زانیم ،از فرضیه نهم بدست آمده جینتادر نهایت 

دارد و با رشدگردشگرییبر رو یمثبت ریتاثمکانمعنا است که  نیبد نیا. می باشد 0.05 يمعنادار حدر سط 7.90برابر با 

) 1397(نتایجحاصالزاینپژوهشبانتایجبدستآمدهتوسطنوري.ابدییم شیافزارشدگردشگری/. 12مکانواحد  کیشیافزا

تمامجنبههاییکمکانخریدهمچونتنوعوتعدادمکانهایخرید،افزایش کیفیت هاي اقامتی .همسومیباشد) 1396(وحساموهمکاران

توصیه می به مدیران بنابراین . پذیرایی و حمل و نقل  گردشگران در بخش گردشگري شهر اردبیل بسیار مهم می باشدو 

  .نگاه ویژه اي داشته باشندشود به بخش زیر ساخت شهر اردبیل 
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