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Abstract
The present study sought to identify marketing mix elements and to present a marketing mix model for the development
of Iran’s tourism industry by using the mixed (quantitative and qualitative) research method. The research population in the
qualitative section was experts in the field of tourism marketing. The population in the quantitative section was managers,
experts, hoteliers, and knowledgeable people in the field of tourism industry marketing. The Grounded Theory was used for
qualitative data analysis; and descriptive statistics, confirmatory statistical analysis, and structural equations were used for
the quantitative analysis. In the qualitative section, the data from the in-depth semi-structured interview by the researchers
and the N-Vivo software were coded in the three stages of open, axial, and selective coding. The development of Iran’s
tourism industry was selected as a core category and finally, the paradigmatic model of 12P + 4S was presented as the
marketing mix of Iran’s tourism industry. The findings of the qualitative part indicated that causal conditions of model
include product, price, place, promotion, and the underlying factors include characteristics and mentality, intervening
conditions include policy elements, security, physical evidence, and individuals. Strategies also include elements of
planning, sustainability, processes and participation, research and education, and budgeting. Finally, in the quantitative
section, the results of the coefficient model of the effect of the change factors on the outcomes showed the confirmation of
the relationships. The results of the goodness of fit index showed a value of 0.663 indicating a strong fit and utility of the
model.
Keywords: Marketing Mix, Tourism Industry, Tourism Industry Development, Marketing, Grounded Theory.
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چکیده
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته (کمّی و کیفی) به دنبال شناسایی عناصر آمیختة بازاریابی و درنهایت طراحی مدل آمیختة بازاریابی برای توسعة صننعت
 هتلنداران و افنراد مطلن در حنوزة، کارشناسنان، خبرگان حوزة بازاریابی گردشگری و در بخش کمّی مندیران، جامعة پژوهش در بخش کیفی.گردشگری کشور ایران است
 تحلیل آماری تأییدی و معادالت ساختاری، برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش گراندد تئوری و در بخش کمّی از آمار توصیفی.بازاریابی صنعت گردشگری است
 محنوری و انتخنابی کدگنذاری، در سه مرحلة کدگذاری بناز،NVivo  در بخش کیفی دادههای حاصل از مصاحبة عمیق نیمهساختایافتة پژوهشگر و با نرمافزار.استفاده شد
، آمیختة بازاریابی صنعت گردشگری اینران طراحنی شنده اسنت12P+4S  مدل پارادایمی، توسعة صنعت گردشگری ایران برای مقولة محوری انتخاب شد و در پایان.شدند
 شرایط مداخلنهگنر شنامل عناصنر، مکان و ترفی است و عوامل زمینهای شامل ویژگیها و ذهنیت، قیمت،یافتههای بخش کیفی نشان می دهد شرایط علّی مدل شامل محصول
 سرانجام در. پژوهش و آموزش و بودجه است، فرایندها و مشارکت، پایداری، شواهد فیزیکی و افراد میشود؛ همچنین راهبردها نیز شامل عناصر برنامه ریزی، امنیت،سیاست
 شد که نشان از0/663  مقدار شاخص برازش برابر،بخش کمّی نتایج مدل ضریب تأثیر عاملهای تغییر بر پیامدها نشاندهندة تأیید روابط بود و از نتایج شاخص نیکویی برازش
.برازش و مطلوبیت قوی مدل است
 گراندد تئوری، بازاریابی، توسعة صنعت گردشگری، صنعت گردشگری، آمیختة بازاریابی:کلید واژهها
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 -1مقدمه

گردشننگری ،انتقادهننا بننه آمیختننة بازاریننابی و همچنننین

صنننعت گردشننگری ،یکننی از پدینندههننا و مننناب مهننم

آمیختة بازاریابی خدمات ،متمرکزبودن تمامی تحقیقات

اقتصننادی و عنناملی منؤثر در توسننعة فرهنگننی ،اجتمنناعی و

قبلی آمیختة بازاریابی گردشگری روی رتبهبنندی تنأثیر

اقتصنادی جوامن انسنانی محسنوب منیشنود .درآمندهای

آمیختة بازاریابی سننتی و ینا درنهاینت رتبنهبنندی تنأثیر

جهانی صنعت گردشگری از طرینق مقاصند بنینالمللنی از

عناصر آمیختة خدمات ،شناسایی عناصر جدیند آمیختنة

2میلیارد دالر در سال  1950به 10۴میلیارد در سنال  1980و

بازاریابی برای صنعت گردشگری و درنهایت نبود مندل

بعد از آن به ۴95میلیارد در سال  2000و 1220میلینارد دالر

بومی آمیختة بازاریابی ،خنا

بحنگ گردشنگری بنرای

در سال  2016رسیده اسنت .انتظنار منیرود بنین سنالهنای

کشننور ایننران ،نگارننندگان را بننه تحقیننق در ایننن زمینننه

 2010تننا  2030هننر سننال تعننداد گردشننگران واردشننده بننه

برانگیخت تا بنا مطالعنة چگنونگی شنیوههنای مندیریت

کشورها در سطح بینالمللی 3.3درصد افزایش پیدا کنند و

آمیختة بازارینابی بنه توسنعة گردشنگری یناری رسناند.

بننه ایننن ترتیننب بننه 1.8میلیننارد نفننر تننا سننال  2030برسنند

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل آمیختة بازارینابی

(گزارش سازمان جهانی گردشگری.)2017 ،1

برای توسعة صنعت گردشگری است.

بنننابر گننزارش تفصننیلی گردشننگری ،ایننران تنناکنون
توانسننته اسننت رتب نة دهننم را بننرای داشننتن جاذبننههننای

 -2مفاهیم دیدگاهها و مبانی نظری

تاریخی و باستانی و رتبة پنجم را برای داشتن جاذبههای

 1-2مبانی نظری

طبیعی از آن خود کند؛ عالوهبر این در میان حدود 700

آمیختة بازاریابی .آمیختة بازاریابی عبارتی کوتاه

اثر تاریخی فرهنگی کنه در طنول سنالهنای گذشنته در

بننرای تشننریح متغیرهننای عملینناتی عمنندهای اسننت کننه

فهرست میراث فرهنگی یونسکو به ثبنت رسنیده اسنت،

سازمان آن را تحت کنترل خود دارد و شامل محصنول،

ایننران توانسننته  22اثننر را در ایننن فهرسننت جننای دهنند.

قیمت ،مکان ،ترفی  ،کارکنان ،امکاننات و داراینیهنای

عالوهبر  22مکان ثبتشده ایران  ۴9اثنر در نوبنت ثبنت

فیزیکی و فرایند است .هریک از عناصر بازارینابی منبن

جهانی دارد؛ این در حالی است کنه اینران تنا  2000اثنر

بننالقوهای بننرای مزیننت رقننابتی اسننت .در وضننعیتهننای

بنایی ظرفیت ثبت در یونسکو را دارد؛ اما بناوجود اینهنا

مختلف بازار ممکن است به ترکینبهنای مختلفنی نیناز

ایران هنوز نتوانسنته اسنت ،جایگناه خنوبی را بنه لحنا

باشد؛ برای مثال در برخی از بازارها قیمت ،عامل مهمنی

درآمد گردشگری کسب کند و تاکنون بنه رتبنة  93در

بننرای موفقیننت خواهنند بننود .در برخننی دیگرخنندمات،

میان  136کشور بسنده کرده است (شنهری مجارشنین و

ممکن است توزی و مهارتهای فنی مهمتنر باشند و در

حیدری.)1396 ،

برخی دیگر نیز شهرت و قابلینت اعتمناد بهتنرین اسنا

عواملی چنون رتبنة نامناسنب اینران در درآمندهنای

برای رقابت است .وظیفة بازاریاب این است که مشنتری

صنعت گردشنگری باتوجنه بنه قابلینتهنا و جاذبنههنای

و رقیننب را در نظننر بگینننرد و آمیختننه یننا ترکیبنننی از

گردشگری و رتبنة بناالی اینران در داشنتن جاذبنههنای

فعالیتها را ایجناد کنند کنه هنم مزاینای رقنابتی را دارا
باشنند و هننم بهننرهبننرداری از قابلیننتهننای سننازمانی را

1. UNWTO

امکانپذیر سازد (حسینی و همکاران)1390 ،
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توسعة صننعت گردشنگری .در سیسنتم اقتصناد

محل اقامت گردشگران محلی تأثیر بسزایی دارد.

جهانی ،صنعت گردشنگری روزبنهروز اهمینت بیشنتری

عباسننی و همکنناران ( )1389در پننژوهش «آمیختننة

مییابد .صنعت گردشگری نقشی بسزا در رشد و توسعة

بازاریننابی در صنننعت گردشننگری ورزش ایننران» نتیجننه

کشننور دارد و موجننب افننزایش تولینند و اشننتغالزایننی

گرفتننند برگننزاری روینندادهای ورزشننی و جاذبننههننای

میشنود .بنرای ایجناد توسنعة پایندار و مناسنب صننعت

گردشگری در مؤلفة محصول ،کیفینت زیرسناختهنا و

گردشگری وجود مدیریت تواننا و منسنجم و هماهنن

توسننعة خنندمات و امکانننات و تجهیننزات گردشننگری

میان بخش دولتی و خصوصی بسیار مهم است .نخسنت،

ورزشی در مؤلفة مکان ،استفاده از تبلیغنات رسنانههنای

دولت چندین مسئولیت ازجملنه همناهنگی سیاسنتهنا،

جمعی و تولید کلین هنای تبلیغناتی دربنارة جاذبنههنای

برنامننهریننزی ،تهیننة آمننار و انجننام پننژوهش ،تعیننین

گردشنننگری ورزشنننی در مؤلفننة ترفینن  ،هزیننننههنننای

استانداردها و مقررات صنعت گردشگری ،ایجاد انگینزة

بسننتریشنندن در بیمارسننتان و قیمننتهننای آنانن هننای

سننرمایهگننذاری ،انجننام برخننی خنندمات بازاریننابی،

گردشگری در مؤلفة قیمت ،بیشترین تنأثیر را در جنذب

برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی بنرای گردشنگری،

گردشگری ورزشی در ایران دارد.

ساخت و گسترش تأسیسنات زیربننایی را برعهنده دارد.

دیوکنننو و همکننناران ( )2010در پنننژوهش «نشنننان

بخش خصوصی نیز مسئول توسنعة تجناری و احنداث و

تجاری چین ،درک راهنمایی تور و مفاهیم برای مقصند

ادارة محننل اقامننت گردشننگران و ارائننة تسننهیالت و

نشنننان تجننناری و بازارینننابی» ،داننننش نشنننان تجننناری

دیگرخدمات گردشگری و بازاریابی برای این امناکن و

بازدیدکنندگان را بررسی کردند و بهشکل تخصصنی و

تسهیالت است (امیری عقدایی.)1395 ،

کارشناسننانه بننه درک و تفاسننیری بننرای بهبننود نشننان
تجاری و بازاریابی گردشگری چین پرداختتند .در پایان

 2-2پیشینة نظری تحقیق
خننداداد حسننینی و همکنناران ( )1389در پننژوهش

تأثیر نقش میانجیگری تما

بازدیدکننندگان خنارجی

«مفهوم پردازی آمیختنة بازارینابی در بنگناههنا» از روش

و منننردم بنننومی را بنننیش از نشنننان تجننناری در جنننذب

تحقیق کیفی و مصاحبه ،نتیجه گرفت آمیختنة بازارینابی

گردشگر دانستند.

در بنگاههای کوچنک و متوسنط در بنگناههنای مندنظر

حسننینی و همکنناران ( )1390در پننژوهش «تجزیننه و

متفاوت با آمیختة بازاریابی مرسوم و شنامل پننج عنصنر

تحلیل استراتژیهای بازاریابی شرکتهنای خندماتی در

شخص ،قیمت ،مکان ،ترفی و محصول است.

دوران رکود» نظر داشت تنا پن

از شناسنایی عوامنل و

کامنناو 1و همکنناران ( )2015در پننژوهش «اثننرات

شاخص های استراتژی بازاریابی در شنرکتهنا در دورة

آمیختة بازارینابی در انتخناب محنل اقامنت گردشنگران

رکود برای مشخصکردن تأثیر هرکدام از آنها بر میزان

داخلی کنیا» با روشهای کمّنی و ابنزار پرسشننامه نشنان

فروش از دیند مندیران همنت گمنارد .در پاینان ارتبنا

دادند مؤلفههای قیمت ،محصنوالت و خندمات ،مکنان،

سایر عوامل بهجز عوامل پیشبرد فروش و توزی با مینزان

مننردم ،شننواهد فیزیکننی و تبلیغننات در تعیننین و انتخنناب

فروش شرکتها تأیید شد.

شفقی( )1395در پایاننامنة کارشناسنی ارشند نقنش
1. Kamau

عناصننر آمیختننة بازاریننابی در ارتقننای جایگنناه صنننعت
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گردشگری با روش کمّی و ابنزار پرسشننامه و تجزینه و

عبنندالنبی 1و همکنناران ( )201۴در پننژوهش «بررسننی

تحلیننلهننای آمنناری بننه ایننن نتیجننه رسننید کننه یکننی از

تأثیر آمیختة بازاریابی  7Pدر دستیابی بنه مزینت رقنابتی در

جنبههای آغازگر بسیاری از تحوالت برای توسعة پایدار

هتنلهنای پننج سنتاره» بنا روش کمّنی و ابنزار پرسشننامه و

گردشننگری ،شناسننایی آمیختننة بازاریننابی اسننت .نتننایج

تجزیه و تحلیل آماری نشان دادند ایمنی و نام تجناری هتنل

حاصننل ،نشننان داده اسننت هننر هفننت مؤلفننة آمیختننة

برای مهمانان بسیار مهم است .مبلمنان و تجهینزات ،مهمنان

بازاریننابی خنندمات بننا متغیننر وابسننتة توسننعة صنننعت

را بیش از محیط سبز جذب میکند .مهماننان هتنل ،رقابنت

گردشگری در استان گنیالن رابطنة مثبنت و معننیداری

را در صنعت هتل در اردن را مشاهده میکنند.

دارد؛ بهگونهای که شدت ارتبا آنها به ترتینب عبنارت
است از :برنامنه رینزی ،شنواهد فیزیکنی ،منردم ،ترفین ،

 -3روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع بنیادی و از نظنر

مکان و محصول.

زینالی ( )139۴در پایاننامة کارشناسی ارشد بررسی

روش گنننردآوری دادههنننا آمیختنننه (کیفنننی و کمّنننی)

تأثیر مؤلفه هنای آمیختنة بازارینابی بنر عملکنرد صننعت

محسننوب مننیشننود .در بخننش کیفننی از روش گراننندد

گردشنننگری نشنننان داد دو عنصنننر محصنننول و قیمنننت

تئننوری (نظریننة مبنننایی) اسننتفاده شنند .باتوجننهبننه اینکننه

بیشننترین میننزان تأثیرگننذاری را بننر عملکننرد صنننعت

تحقیق حاضر در دو مرحلة کمّی و کیفی اسنت ،جامعنة

گردشگری منطقة مدنظر مطالعه داشته است.

پنژوهش در هننر دو بعنند متفنناوت اسننت؛ در بعنند کیفننی

آچنناک و همکنناران ( )1393در پننژوهش «توسننعة

جامعة مربو به آن ،مشتمل بر خبرگان حوزة بازارینابی

اقتصادی گردشگری مبتنی بر الگوی آمیختنة بازارینابی»

گردشننگری و در بعنند کمّننی جامعننه شننامل منندیران،

نتایج نشان داد عناصر بهدسنتآمنده بنهترتینب اولوینت

کارشناسان ،هتنلداران و سنایر افنراد شناغل و مطلن در

شامل :فرایندها و برنامه ها ،کارمندان ،مشارکت ،مکنان،

حوزة بازاینابی گردشنگری اسنت .انتخناب اینن جامعنه

شننواهد فیزیکننی ،ترفی ن  ،محصننول و قیمننت اسننت کننه

بهدلیل ماهیت آمیختة بازاریابی است که اجرا ،مندیریت

مننیتننوان بننا اسننتفاده از ایننن عناصننر و بننا بننهکننارگیری

و سنجش اثربخشی آن بهعهدة نهادهنای جامعنه میزبنان

رویکری نظاممند اقتصاد گردشگری شهرستان قزوین را

اسننت و گردشننگران در بسننیاری از ابعنناد آن اطالعننات

توسعه داد.

جامعی ندارند.

بیننندختی و همکننناران ( )1389در پنننژوهش «آمیختنننة

دربخش کیفی و نظر به انتخاب روش نظریة مبننایی،

بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری» ،با بررسی نقنش

روش نمونه گیری نظری برای پنژوهش کننونی انتخناب

راهبننردی عناصننر آمیختننة بازاریننابی در ارتقننای جایگنناه

شنند .در ایننن روش ،نمونننهگیننری غیرتصننادفی اسننت و

مفهنوم چرخنة

تعداد نمونهها ازپیش مشخص نبوده و فرایند نمونهگیری

و از طرینق

در حین تحلیل دادهها ادامه مییابد تا زمنانی کنه نظرینه

روش کمّننی و ابننزار پرسشنننامه و تجزیننه و تحلیننل آمنناری

به مرحلة اشباع نظری برسد .در اینن مصناحبه از  16نفنر

صنعت گردشگری اسنتان سنمنان براسنا
حیات مناطق گردشنگری از دیندگاه بوهنالی

نشان دادند که تمامی عناصر آمیختة بازارینابی گردشنگری
بر ارتقای جایگاه و توسعة این صنعت تأثیرگذارند.

1. Abdulnabi
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مصاحبه انجنام شند؛ البتنه از مصناحبة  11بنه بعند اشنباع

 -4یافتههای پژوهش

نظری رخ داد که برای اطمینان تا مصاحبة  16ادامه پیندا

 1-4بخش کیفی

کننرد .در بخننش کمّننی نظننر بننه نامحنندودبودن جامعننه و

بنابر فراینند روش شنناختی ،نخسنت از دل دادههنای

جنندول جرسننی و مورگننان  38۴پرسشنننامه توزینن و

اولیه ،کدهای مرتبط باموضوع مشنخص شندند وسنس

دریافت شد .در مرحلة کیفی از نرمافزار انویو بنهمنظنور

به شیوة مقایسة منداوم از دل چنندین کند ،ینک مفهنوم

سنناختاربندی دادههننای گننردآوریشننده اسننتفاده شنند؛

استخراج شد و به همین شیوه سایر کدها نینز بنه مفناهیم

بندینمنظننور دادههنا شننامل منتن مصنناحبههنا ،مسننتندها،

تبدیل شدند تا سرانجام  331مفهوم بنه دسنت آمند .در

یادداشتها و فایلهای صوتی وارد نرم افنزار شنده و در

مرحلة بعد مفناهیم بنا هنم یکنی شند و درنهاینت بنه 80

ابتدای امنر کدگنذاری شندند .اینن مرحلنه از فراینند را

در اینن پنژوهش بنرای کدگنذاری

کدگذاری باز مینامند کنه در نتیجنة آن مفناهیم اصنلی
شننکل گرفننت .در مرحل نة دوم کدگننذاری کدگننذاری
محوری با حذف و ادغنام مفناهیم موجنود ،مقولنههنای
سطح اول ساخته شدند و بنا تکنرار اینن فراینند و ادغنام
دوبارة مقولههای سطح اول بهوسنیلة کدگنذاری مرحلنة
سننوم (کدگننذاری انتخننابی) ،مقولننههننای سننطح دوم و
درنهایت از دل مقولهها ،نظریة نهایی به دسنت آمند .در
اینن مرحلنه بنهمنظنور برقنراری پیونند بنین مقولنههنا ،از
الگوی نظام مند نظریة مبنایی استفاده شد .در اینن الگنو،
مقولهها در شش دستة زیر قرار گرفتنند :شنرایط علّنی،1
زمینه ،2پدیده یا مقولة محنوری ،3شنرایط مداخلنه گنر،۴
راهبردها 5و پیامدها.6
در مرحلننة کیفننی ایننن پننژوهش از ابننزار مصنناحبه و
گردآوری اسناد و مدارک بنرای گنردآوری اطالعنات
اسنننتفاده شننند و در بخنننش کمّنننی از ابنننزار پرسشننننامة
محقننقسنناخته همننراه  80گویننه و طیننف پنننجدرجننهای
لیکرت استفاده شد.

مفهوم رسید؛ سس

محوری  7مقولة بهدستآمده از مرحلة کدگذاری باز با
هم مقایسه ترکیب و ادغام ،تقلیل و تلخنیص شندند .بنه
عبارت دیگر در این مرحله از پنژوهش نخسنت مفناهیم
کدگننذاری بنناز مننرور شنندند ،سننس

بننا بننازنگری در

مضامین همخانواده و مرتبسازی نهایی آنها ،فهم نهایی
ارتباطات میان مفاهیم و مقوالت هنمخنانواده و ترکینب
نهایی آنها انجام شد و درنهایت برای تقلینل کنل معنانی
در چند خانوادة بزرگ تالش شد .در ادامنه نموننه چنند
مصاحبه و مقوالت مرتبط با آن نقل میشود.
مقولننة منحصننربهفردبننودن جاذبننههننای
گردشننگری .بننه گفتننة یکننی از مشننارکت کنننندگان:
«جاذبه های گردشگری در ایران بسیار خا

هستند کنه

گاه نمیتوان مشابه آنها را در هیچجای دنیا یافت .بنرای
مثال میدان نقش جهان اصفهان با آن ساخت و مساجد و
هنرهای معماری و گنبدهای مساجد بسیار منحصربهفنرد
هستند .بنابر این هنیچ گردشنگری نمنیتوانند بنهراحتنی
کشور دیگری را جایگزین ایران کند».
مقولنننة تننننوگ فرهنگنننی .بنننه گفتنننة یکنننی از

1 .Casual conditions
2 .Context conditons
3. Core category
4. Intervening Conditions
5. Strategies
6. Consequences

مشارکتکنندگان« :ایران یک کشور چنندفرهنگی اسنت
که از گروههای زبانی و نژادی بسیار تشکیل شده اسنت و

7. Axial coding
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بهطور رسمی اکثریتشان شیعه هستند .بسیاری از ایراننیهنا

بسیار جذاب است».

بننه زبننانهننای فارسننی ،ترکننی ،کننردی ،لننری ،بلننوچی،

مقولة فاصلة بین مقاصد گردشگری .بنه گفتنة

مازننندرانی ،گیلکننی ،تالشننی ،اچمننی و عربننی صننحبت

یکی از مشارکتکننندگان« :اکثنر جاذبنههنای سنیاحتی

میکنند .ایران بنه عننوان ینک ملنت و ینک سنرزمین ،از

ایران مسیرهای دستیابی مناسبی ندارند و اینن مسنیرها از

تاریخیترین کشورهای جهان محسوب می گردد».

استانداردهای بینالمللی فاصلة زینادی دارنند .تنأخیر در

مقولة هنرهای معمناری و کاشنیکناری .بنه
گفتة یکی از مشارکتکنندگان« :معمناری اینران دارای

زمننان پروازهننا و خرابننی هواپیماهننا تقریبننام در تمننامی
فرودگاههای کشور روزانه به وقوع میپیوندد».

ویژگننیهننای اسننت کننه در مقایسننه بننا معمنناری سننایر

مقولة زمان مناسب سفر به شهرهای مختلف.

کشننورهای جهنننان از ارزش ویننژه برخنننوردار اسنننت؛

بنننه گفتنننة یکنننی از مشنننارکتکننننندگان« :باتوجنننهبنننه

ویژگیهایی چون طراحی مناسب ،محاسبات دقیق ،فنرم

فصلیبودن برخی از جاذبهها ،انتخاب زمان مناسب برای

درسنننت پوشنننش ،رعاینننت مسنننائل فننننی و علمنننی در

سفر در رضایت و توسعة این صنعت اهمیت دارد؛ بنرای

ساختمان ،ایوانهای رفی  ،ستونهنای بلنند و مهنمتنرین

مثننال شننهر شننیراز در بهننار ،جنننوب ایننران در زمسننتان و

عامل تزئینات و کاشیکاریهای فاخر کنه هنر ینک در

منننناطق ییالقنننی در تابسنننتان جنننذابیت بیشنننتری بنننرای

عین سادگی معرّف شکوه معماری ایران هستند».
مقولة مراسمهای آیینی و سننتی انا

بازدیدکنندگان دارد .البته این امر ،خنا

اقلنیم نیسنت؛

 .بنه

در خیلی از فصول سنال زاینندهرود اصنفهان آب نندارد

گفتة یکی از مشارکتکنندگان« :ایرانیان بهدلینل پیشنینه

که از زیبایی این شهر میکاهد یا بازدید از کویر اصنوالم

و تاریخ تمدنشان جشنوارهها و آیینهنای زینادی دارنند

برای فصلهای گرمتر مناسب است که بسنیار هنم بنرای

که مهمترین آنها عبارتاند از  :نوروز ،عزاداری محنرم،

توریستهای خارجی جذاب هست».

سیزده به در ،هفنت سنین ،مهرگنان ،جشنن سنده ،شنب

مقولننة فرهننن

سننازی .بننه گفتننة یکننی از

یلدا ،اسفندگان ،چهارشنبه سوری ،خردادگان ،بهمنگان،

مشننارکتکنننندگان« :الزم اسننت درخصننو

تیرگان و  ...که هرکدام یک جاذبة گردشگری است».

گردشننگر ،ننننوع برخنننورد بنننا او و اینکنننه ورود ینننک

مقولة قیمت ارزان ادمات .بنه گفتنة یکنی از

پننذیرش

گردشگر در توسعة آن محل تأثیر گذار است ،فرهنن
سازی است که ینک کشنور

مشارکت کنندگان« :بدیهی است که صنعت گردشگری

سازی شود و همین فرهن

صنعتی خدماتی است و در مقابنل قیمنت واکننش نشنان

مهمان نواز کشور دیگر مقصند بندی بنرای گردشنگران

خواهد داد و قیمت مناسب خدمات در یک کشور جزو

معرفی میشود».

عوامل تأثیرگنذار در صننعت گردشنگری اسنت؛ بنرای

مقولة پژوهش در حوزة گردشگری .بنه گفتنة

مثال قیمت تاکسی در ایران از خیلنی از کشنورها کمتنر

یکی از مشارکتکنندگان« :یکی دیگر از موان صننعت

است و گاه باعگ تعجب گردشگران تازهوارد بنه اینران

گردشگری ایران ،موان آموزشی و تحقیقاتی اسنت کنه

می شود .اینکه گردشگر بتوانند بنا حندود ینک ینا چنند

بخشننی از آنهننا عبننارتاننند از :نبننودِ آمننوزش مسننتمر و

دالر داخل شهر بهصورت دربسنت سنفر کنند ،برایشنان

متناوب برای تربینت کنادر فننی ،اجراینی و آموزشنی و
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نبودِ نظام تحقیقاتی منؤثر و کارآمند بنهمنظنور شنناخت

فرهنن

نیازهای راهبردی بخش صنعت گردشگری».

جدید جالب مینماید؛ بنابراین به تعرینفکنردن از اینن

مقولة پیشرفت نقاط دورافتاده .به گفتة یکی از

فرهن

جدینند بننا آدابورسننوم و افکننار و هنجارهننای
در شبکههای اجتماعی و بازاریابی دهانبهدهنان

مشارکت کنندگان« :اکثر جاذبه هنای گردشنگری اینران

رو م نیآورننند و بعنند از منندتی دیگننران نیننز عالقننهمننند

در شننهرها و روسننتاهای ایننران اسننت؛ بنننابراین اگننر

مسننافرت کنننند و

مننیشننوند بننرای دینندن ایننن فرهنن

گردشگری توسعه پیندا کنند ،بنهدلینل ایجناد صننعت و

ایننچنننین اسننت کنه فرهنن

ایجاد شغل ،دیگنر الزم نیسنت روسنتاییان بنرای داشنتن

شناسانده میشود».

یننک کشنور بننه جهانیننان

کار و زندگی بهتر به شهرها مهاجرت کننند و از طنرف

مقولة غنای فرهنگی کشور میزبنان .بنه گفتنة

دیگننر ،همزمننان دولننت تصننمیم خواهنند گرفننت بننا

یکننی از مشننارکتکنننندگان« :براسننا

گننزارش بانننک

سرمایه گذاری در این مناطق به جذب گردشگر کمنک

جهانی ،توسعة گردشگری میتواند راهکاری مؤثر برای

شایانی کنند کنه خنود باعنگ پیشنرفت دورافتنادهتنرین

هندایت افنراد بنه سنمت امنور خیرینه باشند .بسنیاری از

مناطق میشود».

گردشگران وقتی از نزدیک با مشکالت مردم فقیر آشنا

مقولة شناساندن فرهن

ایران به جهانینان.

میشوند ،بیشتر با آنهنا احسنا

همندردی منیکننند .از

به گفتة یکی از مشارکتکنندگان« :با ورود گردشگران

طرفننی برخننی افننراد نیننز در قالننب فعالیننتهننای خیریننه

به کشور اولین اتفاقی که میافتد این اسنت کنه آنهنا بنه

داوطلبانه ،به گردشگری در منناطق نیازمنند کمنک نینز

شناختن فرهن

آنجا عالقهمنند هسنتند و برایشنان ینک

میپردازند».

جدول  :1نتایج کدگذاری محوری
ردیف
1

مفهوم
تنوع و جذابیت جاذبههای گردشگری

2

رضایت مشتری

3

منحصربهفردبودن جاذبههای گردشگری

۴

اقلیم متنوع ایران

5

پیشینة تاریخی

6

ها

تنوع فرهن

7

هنرهای معماری و کاشیکاری و ...

8

مراسمهای آیینی و سنتی خا

9

کاهش ارزش ریال

10

قیمت ارزان خدمات

11

قیمت ارزان هتل

12

قیمت پایین کاال

13

فاصله بین جاذبههای گردشگری

1۴

زمان مناسب سفر به شهرهای مختلف

15

مقولة سطح اول
محصول(خدمت)

تما

بازدیدکنندگان خارجی و مردم بومی

قیمت

مکان

مقولة سطح دوم
شرایط علی
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16

شرکت در نمایشگاههای بینالمللی

17

معرفی مناسب جاذبههای ایران به جهانیان

18

اهمیت بازاریابی دهانبهدهان

19

حضور در رسانههای مطرح جهانی

20

اهمیت شبکههای اجتماعی در معرفی جاذبهها

21

فرهن

سازی

22

تغییر دیدگاه گردشگر خارجی

23

ایجاد و تصویب قوانین و مقررات گردشگری

2۴

ایجاد استراتژی مناسب گردشگری

25

خصوصیسازی در حوزه گردشگری

26

مسئولیت اجتماعی در حوزة گردشگری

27

ایمنی تجهیزات

28

ایمنی راهها

29

ایمنی حمل و نقل

30

امنیت

ایجاد ح

31
32

زیباسازی شهرها و نورپردازی

33

تمیزی و پاکیزگی جاذبهها

3۴

هتلهای در حد استانداردهای جهانی

35

مدرنسازی تجهیزات حمل و نقل

36

استفاده از افراد حرفهای در حوزة گردشگری

37

استفاده از افراد آموزشدیده در تمام حوزهها

38

ویژگیهای فرهنگی ایران

39

ویژگیهای مذهبی ایران

۴0

وضعیت اقتصادی ایران

۴1

قوانین و مقررات حاکم

۴2

دیدگاه جهانیان در خصو

۴3

ذهنیت شکلگرفته در اذهان گردشگران

۴۴

تبلیغات منفی دربارة ایران

۴5

افزایش رضایت گردشگران از سفر به ایران

۴6

پیشرفت اقتصادی بهواسطة ورود گردشگر

۴7

جذب تعداد بیشتر گردشگر

۴8

ایجاد اشتغال در سطوح مختلف جامعه

۴9

کاهش مهاجرت از روستا به شهر

50

پیشرفت نفا دورافتاده

51

کارآفرینی و ایجاد اشتغال

52

سیاست

شرایط مداخلهگر

امنیت

بیمه

شناساندن فرهن

ترویج

سفر به ایران

ایرانی به جهانیان

شواهد فیزیکی

افراد
ویژگیها

زمینه/بستر

برداشت یا ذهنیت

اثرات مثبت

پیامدها
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53

افزایش رفاه در کشور میزبان

5۴

حفاظت از مناب گرشگری

55

حفاظت از میراث فرهنگی

56

غنای فرهنگی کشور میزبان

57

ایجاد ح

میهنپرستی

58

پویایی جامعه

59

دگرگونی فرهنگی

60

تأثیرات منفی بر هنجارهای جامعة میزبان

61

ایجاد مخاطرات محیطزیستی

62

تدوین برنامههای کوتاهمدت و کالن کشور در حوزة گردشگری

برنامهریزی

63

بازاریابی سبز و گردشگری سبز

توسعة پایدار

6۴

مدیریت مناب انرنی و آبی

65

مدیریت پسماندها

66

حفظ جنگلها و مرات و میراث فرهنگی

67

تسهیل صدور ویزای گردشگری

68

راهکار ارتقای صنعت حمل و نقل داخلی

69

مراودات با سایر کشورها

70

ایجاد مراکز تفریحی در شهرهای تاریخی

71

آموزش اثربخش در حوزة گردشگری

72

بازنگری در سیاستهای گردشگری

73

ساخت هتل در سطح جهانی

7۴

انسجام تمامی ذینفعان در حوزة گردشگری

75

مشارکت تمامی ذینفعان

76

همکاری و هماهنگی بین نهادهای درگیر

77

انجام پژوهش در حوزة گردشگری

78

آموزش کلیة افراد درگیر در حوزة گردشگری

79

تأمین مالی ساخت و تکمیل زیرساختها

80

سرمایهگذاری کالن در حوزة گردشگری

اثرات منفی

راهکارها

فرایندها

مشارکت

پژوهش و آموزش
بودجه

در مرحلننة آخننر تجزیننه و تحلیننل در ایننن پننژوهش

باالخص با کشف پدیده ،بهتندریج متوجنه مفصنلهنای

کدگنذاری انتخنابی )گزینشنی) 1انجنام پنذیرفت .البتنه

یک نظریه میشود و با تکمیل دادهها  ،بهطور تجمعی و

کدگذاری انتخابی مرحلة مکانیکی جدا در پایان نیست،

تحولی ،ارتبا این مفصنل هنا را بازنمنایی منیکنند ،بنه

بلکه در طی کدگذاری باز و محور ،بنذرهای آن جواننه

سننطح نظریننهپننردازی ارتقننا منییابنند و درنهایننت اشننباع

منننیزنننند و پژوهشنننگر پابنننهپنننای مفهنننومسنننازی و

دادهها و خالقیت الزم  ،نظریهای دربارة موقعینت منورد

مقولهایکردن و بهویژه با تشکیل خوشههای مقولنهای و

تحقیق خویش می پروراند (فراستخواه)1395 ،؛ بننابراین

1. Selective coding

در این مرحله توسعة صننعت گردشنگری اینران ،مقولنة
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محوری انتخاب شد و مدل پیشنهادی پنژوهش براسنا

مدل نظاممند نظریة مبنایی در شکل  1ارائه شده است.

شکل  : 1مدل آمیختة بازاریابی توسعة صنعت گردشگری کشور ایران مستخرج از بخش کیفی
(منبع :نگارندگان)
شرایط زمینهای
ویژگیها)(specification
فرهنگی
مذهبی
راهبردها

شرایط علّی

اقتصادی

محصول/ادمت گردشگری
)(product
تنوع و جذابیت جاذبههای ایران

قوانین و مقررات حاکم
ذهنیت )(perception
دیدگاه جهانیان در خصو

منحصربهفرد بودن جاذبهها
متنوع بودن فرهن

ها

اقلیم متنوع ایران
وسعت تاریخی

سفر به

ایران
ذهنیت شکل گرفته در اذهان
گردشگران
تبلیغات منفی در مورد ایران

هنرهای معماری
مراسمهای آیینی و سنتی
قیمت )(price
کاهش ارزش ریال
قیمت ارزان خدمات

مقولة محوری
توسعه صنعت
گردشگری کشور
ایران

قیمت ارزان هتل
مکان )(place

تدوین برنامههای کوتاهمدت و کالن
کشور در حوزة گردشگری
پایداری)(sustainability
بازاریابی سبز و گردشگری سبز
مدیریت مناب انرنی و آبی
مدیریت پسماندها
حفظ جنگلها و مرات و میراث فرهنگی

فرایندها )(process
تسهیل صدور ویزای توریستی
راهکارارتقای صنعت حمل و نقل
داخلی
مراودات با سایر کشورها

قیمت ارزان کاال
فاصلة بین جاذبهها

برنامه ریزی )(planning

شرایط مداالهگر

ایجاد مراکز تفریحی در شهرهای
تاریخی
آموزش اثربخش پرسنل درگیر گردشگر

زمان مناسب سفر
سیاست )(Policy

بازنگری در سیاستهای گردشگری

بومی

ایجاد و تصویب قوانین و مقررات

ساخت هتل در سطح جهانی

ترویج )(Promotion

گردشگری

شرکت در نمایشگاههای گردشگری

ایجاد استراتژی مناسب گردشگری

معرفی مناسب جاذبههای ایران به

خصوصیسازی در حوزة گردشگری

تما

بازدیدکنندة خارجی و مردم

جهانیان
اهمیت بازاریابی دهانبهدهان
حضور در رسانههای مطرح جهانی
استفاده از شبکههای اجتماعی در
معرفی جاذبهها
فرهن

سازی

تغییر دیدگاه گردشگر خارجی

مسئولیت اجتماعی در حوزة گردشگری

مشارکت )(partnership
انسجام ذینفعان
مشارکت ذینفعان
همکاری ذینفعان
پژوهش و آموزش)(Studying

امنيت )(safety
ایمنی تجهیزات

پژوهش در حوزة گردشگری

ایمنی راهها

آموزش همگانی

ایمنی حمل و نقل

بودجه )(Purse string

ایجاد ح

امن بودن ایران

تأمین مالی ساخت و تکمیل زیرساختها

بیمه

سرمایهگذاری کالن در حوزة

شواهد فیزیکی (physical
)evidence
تمیزی و پاکیزگی جاذبهها

گردشگری

زیباسازی شهرها و نورپردازی
هتلهای در حد استانداردهای جهانی
مدن و زیبا کردن تجهیزات حمل و نقل
افراد )(People
استفاده از افراد حرفهای در تمامی
حوزهها
استفاده از کارکنان آموزشدیده

پیامدها
پیامدهای مثبت
رضایت بازدیدکنندگان
پیشرفت اقتصادی بهواسطة ورود
گردشگر
جذب تعداد بیشتر گردشگر
ایجاد اشتغال در سطوح مختلف
جامعه
کاهش مهاجرت از روستا به شهر
پیشرفت نفا دورافتاده
کارآفرینی و ایجاد اشتغال
شناساندن فرهن

ایرانی به جهانیان

افزایش رفاه در کشور میزبان
حفاظت از مناب گرشگری
حفاظت از میراث فرهنگی
غنای فرهنگی کشور میزبان
ایجاد ح

میهن پرستی

پویایی جامعه
پیامدهای منفی
دگرگونی فرهنگی
تاثیرات منفی بر هنجارهای جامعة
میزبان
ایجاد مخاطرات محیط زیستی
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 -2-4بخش کمّی

پارادایمی استخراج و آزمون شد.

نظر به تعدد متغیرها و از دریافت بازخورد با نخبگان
و مصاحبهشوندگان مدل خالصة فراینندی ذینل از مندل
شکل  : 2مدل فرایندی آمیختة بازاریابی توسعة صنعت گردشگری کشور ایران مستخرج از بخش
کیفی (منبع :نگارندگان)
پیامدهای مثبت

ذهنیت

ویژگیها
راهبرهای توسعة
آمیخته

صنعت گردشگری

بازاریابی سنتی
4P

توسعة صنعت
گردشگری

محصول-قیمت

برنامه ریزی
 پایداری فرایندها -مشارکت

-مکان

 -پژوهش و آموزش

-ترفی

 -بودجه

افراد

 رضایتبازدیدکنندگان
 پیشرفت اقتصادیبواسطه ورود
گردشگر
 جذب تعداد بیشترگردشگر
 ایجاد اشتغال درسطوح مختلف جامعه
 کاهش مهاجرت ازروستا به شهر

شواهد

سیاست

امنیت

فیزکی

پیامدهای منفی

 دگرگونی فرهنگی تاثیرات منفی روینرم های جامعه میزبان
 ایجاد مخاطراتمحیط زیستی

 1-2-4اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری

برنامه ریزی ،امنیت ،شواهد فیزیکی و افراد) ،راهبردهای

معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمدة تحلینل

توسعة صنعت گردشگری (دارای شش بعد برنامهریزی،

عاملی تأییندی و مندل معنادالت سناختاری در شنکل 3

پایننداری ،فرایننندها ،مشننارکت ،پننژوهش و بدوجننه)،

ارائه شده است 80 .شناخص پرسشننامه بنه هفنت سنازة

پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی هسنتند ،خالصنه شنده

آمیختة بازاریابی (دارای چهار بعد محصول ،قیمت،

است .در این نمودار اعداد یا ضرایب به سه دسته تقسنیم

مکننان ،تننرویج) ،شننرایط زمینننهای (دارای دو بعنند

میشوند .دستة اول با عنوان معادالت اندازهگیری مرتبنة

ویژگی و ذهنینت) ،توسنعة صننعت گردشنگری اینران،

اول هستند که روابط بین مؤلفههنا و شناخصهنای آنهنا

شننرایط مداخلننهگننر (دارای چهننار بعنند سیاسننتهننا و

(روابط بین بیضی و مستطیل) هسنتند .دسنتة دوم روابنط
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بین متغیرهای اصلی است (ضرایب مسیر) و برای آزمون

جدول  :5شااصهای روایی ،پایایی و
برازش مدل

فرضننننیات اسننننتفاده مننننیشننننود .بارهننننای عنننناملی
استانداردشده ای که برآورد میشود ،بنابه گفتة فورنل و
الرکر ( )1981باید بیشتر از  0/۴و بهطور ایدهآل  0/7ینا

متغیرهای پنهان

 R2 CR AVEآلفای
کرونباخ

آمیختة بازاریابی سنتی

- 0.90 0.76

0.88

بیشتر باشد .شکل  3مندل در حالنت معنناداری ضنرایب

افراد

0.73 0.45 0.85 0.65

است و تمامی ضرایب در سطح خطای 5درصد آزمون

امنیت

0.84 0.59 0.89 0.68

می شوند .مقنادیر آزمنون معنناداری (تنی) بنزرگتنر از

برنامهریزی

0.88 0.61 0.93 0.81

 1.96یا کوچکتنر از  -1.96نشناندهنندة معنناداربودن

بودجه

0.79 0.53 0.88 0.70

ترویج

0.82 0.43 0.88 0.65

روابط میان شاخص ها و متغیرهای مکننون متنناظر خنود
است.
 3-2-4اعتبننار همگننرا ،1پایننایی ترکیبننی 2و
شااص نیکویی برازش

3

شده است تا در صورت برآوردهشدن شرایط مندرج در
جدول  ،۴بتوان ادعا کرد روایی سازهای برقرار است.
 -1پایایی سازهای:
(Construct Reliability )CR

استخراجی:

(Average variance Extracted )AVE

جدول  4شرایط برقراری پایایی و روایی
سازهای
شاخص

حد مجاز


پایایی

روایی
همگرا



0.80 0.54 0.88 0.71

ذهنیت

راهبرهای توسعة صنعت گردشگری 0.92 0.48 0.93 0.75
سیاستها و برنامهریزی

برای ارزیابی روایی همگراینی مقنادیر زینر محاسنبه

 -2میانگین واریان

توسعة صنعت گردشگری ایران 0.90 0.57 0.92 0.67

CR> 0/7

0.88 0.76 0.92 0.73

شرایط زمینهای

- 0.85 0.79

0.80

شرایط مداخلهگر

- 0.92 0.79

0.91

شواهد فیزیکی

0.84 0.69 0.89 0.68

فرایندها

0.72 0.31 0.84 0.63

قیمت

0.79 0.55 0.86 0.61

محصول

0.79 0.74 0.86 0.55

مشارکت

0.84 0.76 0.90 0.76

مکان

0.72 0.63 0.84 0.64

ویژگی

0.86 0.72 0.91 0.71

پایداری

0.78 0.50 0.85 0.60

پژوهش

0.87 0.78 0.92 0.79

پیامدهای مثبت

0.93 0.75 0.94 0.52

پیامدهای منفی

0.83 0.62 0.90 0.75

بارهای عاملی باید معنادار باشند
بارهای عاملی استاندارد باید بزرگتر از

 0/5و در صورت امکان بزرگتر از  0/7باشند



به منظور اندازهگینری اعتبنار همگنرا ،سنه واحند در
نظر گرفته منیشنود کنه عبنارتانند از بارهنای عناملی،

CR>AVE
AVE>0/5

متوسننط واریننان

۴

اسننتخراجشننده و پایننایی مرکننب یننا

پایایی سازه .متوسنط وارینان

(هایر و همکاران)2006 ،

اسنتخراجشنده ،اسنتفادة

مقیاسی از همگرایی در مینان مجموعنهای از گوینههنای
1

. Convergent Validity
). Composite Reliability (CR
3 Goodness Of Fit

مشاهده شده یک ساختار است .درواق یک درصدی از

2

)4. Average Variance Extracted (AVE

ارائة مدل نظری آمیختة بازاریابی برای توسعة صنعت گردشگری ایران با استفاده از روش تحقیق آمیخته 13 /

واریان

شرحدادهشده در میان گویههاست .این متوسط

کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شندهانند.

واریان

استخراجی باید بیشنتر از  0.5باشند تنا یکنی از

تمامی این ضرایب بیشتر از  0/7و نشنان از پاینایی ابنزار

معیارهای اعتبنار هگمنرا تأییند شنود (فورننل و الرکنر،
 .)1981پایننایی مرکننب هننم بنابننه گفتنة فننورنر و الرکننر
( )1981بایند  0/7یننا بنناالتر باشنند کننه نشننان از کفایننت
همگرایی درونی اسنت .جندول  5شناخصهنای رواینی

اندازهگیری است.
 -3-4شااص نیکویی برازش مدل( )GOF
این شاخص سنازش بنین کیفینت مندل سناختاری و
مدل اندازهگیریشده را نشان میدهد و برابر است با:

همگرا ،پایایی و برازش مندل را نشنان منیدهند .رواینی

2

همگرا بنه اینن معناسنت کنه نشنانگرهنای هنر سنازه در

که در آن  AVEو  R 2میانگین  AVEو .R2

نهایت تفکیک مناسبی را به لحا اندازهگیری نسبت بنه

زیننادبودن شنناخص مقنندار نیکننویی بننرازش از 0/۴

سازه های دیگر مدل فراهم آورند .به عبارت سادهتر هنر

برازش مدل را نشان میدهد .مقدار شاخص برازش برابر

نشانگر فقط سازة خنود را انندازهگینری کنند و ترکینب

 0/663شده و از مقدار  0/۴بزرگتر شده است و نشنان

آنها بنهگوننهای باشند کنه تمنام سنازههنای بنهخنوبی از

از برازش مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر دادههای این

یکنندیگر تفکیننک شننوند .بننا کمننک شنناخص میننانگین

پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش

اسنتخراجشنده مشنخص شند تمنام سنازههنای

مناسبی دارد و این بیانگر همسویی سؤاالت با سازههنای

واریان

مطالعهشده دارای میانگین واریان

استخراجشندة بیشنتر

AVE  R

GOF 

نظری است.

از  0/5هستند .شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو آلفای

شکل :3مدل تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت سااتاری در حالت معنیداری
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همچنین عناصر آمیختة بازاریابی ویژگنیهنا(1شنامل

نتیجهگیری و پیشنهادها
در بخش کیفی پژوهش 16 ،عنصر آمیختة بازاریابی

ویژگیهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی)  ، ،ذهنینت

به صنورت  12P+4Sاسنتخراج شندند؛ اینن  16عنصنر

در نقش عوامل زمینهای شناسایی شدند.

2

3

شامل محصول ،قیمت ،مکان ،ترفی  ،ویژگیها ،ذهنیت،

عناصر سیاست( ۴شامل ایجناد بسنتر مناسنب قنانونی

سیاست ،امنینت ،شنواهد فیزیکنی ،افنراد ،برنامنهرینزی،

گردشننگری ،ایجنناد اسننتراتژی مناسننب گردشننگری،

پایننداری ،فرایننندها ،مشننارکت ،پننژوهش و آمننوزش و

خصوصنننیسنننازی در حنننوزة گردشنننگری ،مسنننئولیت

بودجه است .ورای مدل  4Pسننتی آمیختنة بازارینابی و

اجتمنناعی در حننوزة گردشننگری) ،امنیننت ، 5شننواهد

مدل  7Pخدمات ،عناصر جدیدی به این عناصر افنزوده

فیزیکننی 6و افننراد ( 7شننامل اسننتفاده از افننراد حرفننهای و

شنند کننه نشننان از تکمیننل و دینند همننهجانبننه بننه آمیختننة

آموزشدیده) نیز شرایط مداخلهگر هستند.

بازاریابی صنعت گردشگری شده است؛ درنهاینت مندل

راهبردهننای مهننم توسننعة ایننن صنننعت نیننز در قالننب

پاردایمی از روش کیفنی اسنتخراج شند کنه نشناندادن

عناصنر آمیختنة بازاریننابی برنامنهریننزی ،توسنعة پاینندار،

روابط و تعامالت عناصر آمیختة بازاریابی در یک مندل

عناصننر مشننارکت ،8فرایننندها ،آمننوزش و پننژوهش و

نیز تاکنون انجام نگرفته بود .این  16عنصر شناساییشده

بودجهبندی مناسب معرفی شدند.

بنننا مننندیریت صنننحیح منننیتوانننند در توسنننعة صننننعت

پیامد های توسعة صننعت گردشنگری اینران نینز در

گردشگری کشور ایران منؤثر باشنند .در مرحلنة بعندی و

قالب پیامدهای مثبت و منفی استخراج شد که پیامدهای

در فاز کمّی بعد از شکلگیری مدل پارادایمی ،بنه تعینین

مثبت شامل :پیشرفت اقتصادی بهواسطة ورود گردشگر،

شاخصهای توصیفی ،تعیین بارهای عاملی و ضنرایب آن

جذب تعداد بیشتر گردشنگر ،ایجناد اشنتغال در سنطوح

و ضننریب آزمننون  ، tمنندل نیکننویی بننرازش هریننک از

مختلننف جامعننه ،کنناهش مهنناجرت از روسننتا بننه شننهر،

مقولهها پرداخته شد .نتایج حاکی از تأیید مدل پیشننهادی

پیشرفت نقنا دورافتناده ،کنارآفرینی و ایجناد اشنتغال،

محققان بود .کلّیت این مندل نشنان داد کنه شنرایط علّنی

ایراننی بنه جهانینان ،افنزایش رفناه در

شناساندن فرهن

مدل شامل عناصر سننتی آمیختنة بازارینابی ینا همنان 4P

کشور میزبان ،حفاظت از منناب گرشنگری ،حفاظنت از

اسننت .محصننول (خنندمت) گردشننگری شننامل :تنننوع و

میراث فرهنگنی ،غننای فرهنگنی کشنور میزبنان ،ایجناد

جذابیت جاذبههای اینران ،منحصنربهفردبنودن جاذبنههنا،

مننیهنپرسننتی ،پویننایی جامعننه و پیامنندهای منفننی

تنوع فرهن

هنا ،رضنایت بازدیدکننندگان ،اقلنیم متننوع

اینران ،وسننعت تنناریخی ،هنرهنای معمنناری ،مراسننمهننای
آیینی و سنتی میشود .این موضوع بدین مفهوم است کنه
باتوجننهبننه متنننوعبننودن جاذبننههننای کشننور ایننران باینند
جذابیتهای آن را افزایش داد .همچننین باتوجنهبنه تننوع
فرهنگنننی و مراسنننمهنننا و آینننینهنننای هنننر فرهنن ن

و

برجستهکردن این موضوع موجبات رضنایت گردشنگران
را فراهم کرد تا به توسعه این صنعت بینجامد.

حن

شامل :دگرگونی فرهنگی ،تأثیرات منفی بنر هنجارهنای
جامعة میزبان ،ایجاد مخاطرات محیطزیستی میشوند.
ازآنجاکه این پژوهش در حنوزهای تنازه و ننو بنود،
پژوهشی یافت نشد که بتوان دادههایش را مقایسه کنرد؛
1. specification
2. Price
3. perception
4. Policy
5. safety
6. physical evidence
7. People
8. partnership
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اما در برخی از پژوهشها ازجمله مواردی که در پیشنینه

بننه جهانیننان ،اهمیننت بازاریننابی دهننانبننهدهننان ،حضننور در

ذکر شد ،برخی از این عناصنر آمیختنة بازارینابی یافنت

رسانههای مطرح جهانی ،اهمینت شنبکههنای اجتمناعی در

شننده بودننند؛ ازجملننه در پننژوهش زینننالی ( )139۴و

معرفننی جاذبننههننا ،سنناخت چننند هتننل در سننطح جهننانی،

خداداد حسنینی و همکناران ( )1389عناصنر محصنول،

فرهن

سازی ،تغییر دیدگاه گردشگر خارجی پیشنهادهای

قیمت ،مکان و ترویج در نقش عناصر آمیختة بازارینابی

کاربردی این تحقیق است.

صنعت گردشگری شناسایی شده بودند.
درخصننو

در پژوهشهای بعدی پسشنهاد میشنود دربنارة ابعناد

عناصننر آمیختننة بازاریننابی خنندمات در

ذهنیت ،بودجه و مشنارکت تمرکنز شنود؛ پیشننهاد ینک

پژوهش های بیدختی و همکناران ( )1389و عبندالنبی و

تحقیننق جننام بننا جامعننة بننزرگتننر و بننرای کننل صنننعت

همکاران ( )201۴نیز سه عنصر شواهد فیزیکنی ،افنراد و

گردشگری جهانی اسنت و اینکنه آینا امکنان تعمنیم اینن

فرایننند ،بننهعنننوان عناصننر آمیختننة بازاریننابی صنننعت

مدل در تمامی کشورها امکانپذیر است یا خیر .همچننین

گردشگری و تأثیر آنها روی توسعة اینن صننعت تأکیند

پیشنهاد میشود در سایر حوزههنای گردشنگری ازجملنه

شده بود.

زیارتی و درمانی نیز تحقیقات جامعی انجام بگیرد.

همچنین در پژوهش منارتینز و همکناران ( )201۴در

از محنندودیتهننای مهننم ایننن تحقیننق تعننداد بنناالی

پژوهش «سیاست های عمنومی و بازارینابی گردشنگری

متغیرهای آن و نبود تحقیقی مشابه در این زمینه اسنت .در

در مکزیننک و اسننسانیا» بحننگ سیاسننت یکننی از عناصننر

این پژوهش در مرحلنة کمّنی از پرسشننامه اسنتفاده شند،

آمیختة بازاریابی شناخته شده بود و دیوکنو و همکناران

درنتیجه ممکن است برخی از افنراد از بینان پاسنخ واقعنی

( )2010در پنننژوهش «نشنننان تجننناری چننننین ،درک

خودداری کنند؛ همچنین این پژوهش بهصنورت مقطعنی

راهنمننایی تننور و مفنناهیم بننرای مقصنند نشننان تجنناری و

انجام شده است ،به این دلیل ،نتیجهگیری دربارة علّینت را

بازاریابی» ،ذهنیت شناسایی شده بود.

دشوار میسازد .تعداد زیاد پرسنشهنای پرسشننامههنا بنه

راهبردهنای ایننن منندل بنهمنزلننة پیشنننهادهای کنناربردی
مطننرح مننیشننود کننه ازجملننه بننا برنامننهریننزی و تنندوین

طوالنیشدن زمان اجرای آن انجامید که بنر مقندار دقنت
پاسخهای شرکتکنندگان بیتأثیر نبوده است.

سیاستهای کنالن گردشنگری و از طرینق توسنعة پایندار
تأمین مالی ساخت و تکمیل زیرساختها وسنرمایهگنذاری

منابع
 .1آچاک ،آرمین ،حمیندی ،ناصنر ،و بابنایی همتنی،

کالن در حوزة گردشگری میتوان در توسعة اینن صننعت

روشن ( .)1393اقتصاد گردشگری مبتنی بر الگنوی

نقشآفرینی کرد و با تسهیل فرایندها ماننند تسنهیل صندور

آمیختة بازاریابی (مورد مطالعه :شهرسنتان قنزوین).

ویزای گردشگری ،ارتقنای صننعت حمنل و نقنل داخلنی،

فصلنامة اقتصاد و مدیریت شهری37-53 ،)2(6 ،

افزایش مراودات با سایر کشورها و ایجناد مراکنز تفریحنی

 .2امینننننری عقننننندایی ،سننن نید فنننننتح اه ،رضنننننایی

در شننهرهای تنناریخی ،آمننوزش اثننربخش پرسنننل درگیننر

دولننتآبادی،حسننین ،انصنناری ،آذرنننوش و العجننی،

گردشنننگر و بنننازنگری در سیاسنننتهنننای گردشنننگری و

حسان ( .)1395نقش میانجی رضایت در تنأثیر تصنویر

همچنننین بننا تننرویج روشهننای مختلننف مانننند شننرکت در

مقصنند در توسننعة گردشننگری مننذهبی ،چشننمانننداز

نمایشگاههای گردشگری ،معرفی مناسب جاذبههنای اینران

مدیریت بازرگانی.107-12۴ ،)3(15،

میسر میشوند .و همچنین از طریق بودجة مناسنب در قالنب

 / 16تحقیقات بازاریابی نوین ،سال دهم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )36بهار 1399

 .3بینندختی امننین  ،علننی اکبننر و نظننری ،ماشنناا اه
( .)1388نقننننش بازاریننننابی در توسننننعة صنننننعت
گردشگری ،چشمانداز مدیریت.۴9-68 ،32 ،
 .۴حسننینی ،سننید محمننود ،نکننوئیزاده ،مننریم و مخننزن
قدیمی ،مریم ( .)1390تجزیه و تحلیل اسنتراتژیهنای
بازاریننابی شننرکتهننای خنندماتی در دوران رکننود،

ورزشی ایران ،پایاننامة کارشناسی ارشند ،دانشنگاه
تربیت معلم سبزوار

 .11فراستخواه ،مقصود ( .)1395روش تحقیق کیفی در
علوم اجتماعی بنا تأکیند بنر نظرینة برپاینة (گرانندد
تئوری  ،)GTMانتشارات آگاه.
 .12منننالهوترا ،ننننارش ( .)1392تحقیقنننات بازارینننابی،
ترجمة کامبیز حیدرزاده و بهار تیمورپور ،انتشارات

چشمانداز مدیریت بازرگانی.117-139 ،2 ،
 .5خادم ،امین و جعفنر خراشنادیزاده ( .)1396بررسنی

نقش صنعت گردشگری در توسعة اقتصادی ،اولنین
کنفنننران ملنننی فرصنننتهنننا و محننندودیتهنننای
سرمایه گذاری در حنوزة صننعت خراسنان جننوبی،
بیرجند ،دانشگاه صنعتی بیرجند.
 .6خدادادحسینی ،سنید حمیند ،گالبنی ،امینر محمند،
یننندالهی فارسنننی ،جهنننانگیر و رضنننوانی ،مهنننران
( .)1389مفهنننومپنننردازی آمیختنننة بازارینننابی در
بنگاه های صنای غذایی کوچک و متوسنط ایراننی،
چشمانداز مدیریت بازرگانی.27-۴2 ،2 ،

 .7زینننالی ،میننثم ( .)139۴بررسننی تننأثیر مؤلفننههننای
آمیختة بازاریابی بنر عملکنرد صننعت گردشنگری،
پاینناننامننة کارشناسننی ارشنند دانشننکدة منندیریت و
حسابداری دانشگاه گیالن.

 .8شفقی ،علی ( .)1395نقش عناصر آمیختة بازارینابی
در ارتقای جایگاه صنعت گردشگری استان گیالن،
پایان نامنة کارشناسنی ارشند ،دانشنکدة مندیریت و
حسابداری دانشگاه گیالن.
 .9شهری مجارشین ،علیاکبر و لیال حیدری.)1393( ،
نقننش و اهمیننت صنننعت گردشننگری در توسننعة

ملننی

اقتصننادی و کننارآفرینی ،نخسننتین کنفننران
آیننندهپژوهننی ،منندیریت و توسننعه ،تهننران ،مرکننز
توسعة آموزشهای نوین ایران
 .10عباسننی ،اعظننم و محمدرضننا معننین فننر (.)1389

بررسی آمیخته های بازاریابی در صنعت گردشگری
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