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روش :جامعه پژوهش ،خبرگان حوزه بازاريابی گردشگری هستند .روش پژوهش حاضر با استفاده از
روش کیفی دادهبنیاد و ابزار مصاحبه و گردآوری اسناد و متون نمونهگیری بهصورت نمونهگیری
نظری صورت گرفت و با چهارده نفر مصاحبه انجام شد؛ البته از نفر يازدهم به بعد اشباع
نظری حاصل شد؛ ولی برای اطمینان بیشتر مصاحبه تا نفر چهاردهم ادامه يافت .دادههای
حاصل از مصاحبه با استفاده از نرمافزار انويو در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی
کدگذاری شد.
يافتهها :توسعه صنعت گردشگری ايران بهعنوان مقوله محوری انتخاب و درنهايت الگوی
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Presenting a Marketing Mix Model for
Development of Tourism Industry in Iran
Mohammad Payahour1, Mahdi Karimizand,
Gholamreza Asgari2
Abstract
Objective: The aim of this study is to present a mixed marketing
model for development of the tourism industry in Iran
Methodology: with using the qualitative method of grounded
theory and the tools of interviewing and collecting documents. The
research population is experts in the field of tourism marketing.
Theoretical sampling method was chosen and 14 people were
interviewed. However, from 11th person on, theoretical saturation
was obtained, but the interview continued for more assurance.
Researcher using Nvivo software, in three stages of open, axial and
selective coding, coded the data from the interview.
Finding: The development of the tourism industry in Iran was
chosen as a core category, and finally the model 12P+4S was
presented for marketing mix of the tourism industry in Iran. The
development of tourism industry can be accomplished due to the
proper management of these 16 elements of marketing mix.
Conclution: The results showed that the causal conditions of the
model included the product, price, place and promotion the
context conditions included specification and perception,
intervening conditions included policy, security, physical evidence,
and people. Furthermore, strategies included elements of planning,
Sustainability, processes and. purse string.
Keywords: Marketing Mix; Tourism Industry; Tourism
Development; Marketing; Grounded Theory.
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 .1مقدمه

صنعت گردشگری يکی از پديدههای مهم و از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر بر
توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب میشود .بسیاری از کشورها
بهصورت فزايندهای به اين حقیقت پی بردهاند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود بايد
ابتکارعمل به خرج دهند و درصدد يافتن راههای تازهای برآيند (شهری مجارشین و حیدری،
 .)4919درآمدهای جهانی صنعت گردشگری از طريق مقاصد بینالمللی از  5میلیارد دلار در
سال  4106به  461میلیارد در سال  4116و بعد از آن به  110میلیارد در سال  5666و
 4556میلیارد دلار در سال  5640رسید .انتظار میرود بین سالهای  5646تا  5696هر سال
تعداد گردشگران واردشده به کشورها در سطح بینالمللی  9/9درصد افزايش يابد و به اين
ترتیب به  4/1میلیارد نفر تا سال  5696برسد (گزارش سازمان جهانی گردشگری.)5644 ،4
کشور ايران تاکنون توانسته است رتبه دهم را برای داشتن جاذبههای تاريخی و باستانی و
رتبه پنجم را برای داشتن جاذبههای طبیعی از آن خود کند؛ اما از لحاظ درآمدی در صنعت
گردشگری به رتبه  19در میان  490کشور بسنده کرده است (شهری مجارشین و حیدری،
.)4919
در کنار روشهای پرهزينه ،روشهای کمهزينه ،ولی پرباری نیز برای جذب گردشگر در
بیشتر کشورهای صنعتی دنبال میشود که از جمله آنها ،توجه به بازاريابی در همه ابعاد آن
است و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد؛ بنابراين ضروری به نظر میرسد که درباره جذب
گردشگر بايد از بازاريابی استفاده شود .رتبه نامناسب ايران در درآمدهای صنعت گردشگری با
توجه به قابلیتها و جاذبههای گردشگری و رتبه بالای ايران در داشتن جاذبههای
گردشگری ،انتقادات صورت گرفته نسبت به آمیخته بازاريابی و همچنین آمیخته بازاريابی
خدمات ،متمرکزبودن تمامی پژوهشهای قبلی آمیخته بازاريابی گردشگری بر رتبهبندی
تأثیر آمیخته بازاريابی سنتی و يا درنهايت رتبهبندی تأثیر عناصر آمیخته خدمات ،شناسايی
عناصر جديد آمیخته بازاريابی برای صنعت گردشگری و درنهايت نبود يک الگوی بومی
آمیخته بازاريابی ،خاص بحث گردشگری برای کشور ايران ،پژوهشگران را بر اين داشت تا
به دنبال پاسخ به اين سؤال اصلی پژوهش باشند که الگوی آمیخته بازاريابی تأثیرگذار بر
توسعه صنعت گردشگری ايران کدام است؟ در خلال پاسخ به اين پرسش اصلی سؤالهای
فرعی زير نیز مطرح شد :مؤلفههای الگوی آمیخته بازاريابی صنعت گردشگری ايران کدام-
اند؟
1. UNWTO
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 .2مبانی نظری و پيشينه پژوهش

نقدی که به پیشینه موجود وارد است متمرکزبودن آن بر رتبهبندی تأثیر آمیخته بازاريابی
سنتی ) (4Pو يا درنهايت رتبهبندی تاثیر عناصر آمیخته خدمات ) (7Pدر پژوهشهای کمّی
است؛ همچنین در هیچيک از پژوهشهای پیشین به شناسايی عناصر جديد آمیخته بازاريابی
برای خاص صنعت گردشگری و درنهايت ارائه آنها در قالب يک الگو پرداخته نشده است؛
بنابراين اين پژوهش در حوزه جديد بوده و خود به ارائه الگو و نظريه اهتمام دارد .نمونههايی
از مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهصورت خلاصه در جدول  ،4ارائه شده است.
جدول  .4پیشینه پژوهش
پژوهشگران سال

پژوهش

روش /ابزار

کیفی ،جامعه
طراحی الگوی معیارهای
شامل خبرگان،
بهبودی و
 5641ارزيابی عملکرد بازاريابی در
مصاحبه
همکاران
صنعت گردشگری ايران
نیمهساختاريافته
طراحی الگوی عناصر کمّی و پرسش از
مطیعی و
 5641آمیخته بازاريابی در ارتقای خبرگان
محمدزاده
گردشگری
کمّی و پرسش از
بررسی تأثیر مديريت
مسئولان و
حسینپور
 5641بازاريابی جديد بر عملکرد
صاحبنظران
اصلی
صنعت گردشگری
شیخی و
پازکی

5644

حسام و
همکاران

5644

آوراهام

5644

شفقی

5640

کاماو و
همکاران
حسینی

5640
5640

نتيجه

معیارهای ذینفعان و مسئولیت اجتماعی ،مالی،
برند ،بازار ،گردشگر ،عوامل سازمانی و فرآيندی،
رشد و يادگیری ،کارکنان ،زيرساختها

عناصر ترويج و برنامهريزی بیشترين تأثیر
مستقیم را در موفقیت بازاريابی گردشگری
روستايی خواهند داشت.
محصول ،قیمت ،تبلیغات ،مکان ،افراد ،فرآيند
فروش محصول و يا ارائه خدمت و شواهد و
امکانات فیزيکی تأثیر معناداری بر صنعت
گردشگری داشت.
ارزيابی و اولويتبندی کمّی و پرسش از آمیخته  4مؤلفه خدمات بررسی شد و اهمیت
زياد دو عامل «مردم» و «مکان» مشخص شد.
عوامل مؤثر بر بازاريابی صاحبنظران
گردشگری روستايی
ارزيابی و اولويتبندی کمّی ،پرسش از وضعیت نامطلوب بیشتر شاخصها ،بهويژه در
مؤلفههای آمیخته بازاريابی کارشناسان میراث مؤلفههای تبلیغات و مردم و کارکنان در عین
تأثیرگذار در توسعه فرهنگی
اهمیت زياد آنها وجود دارد.
گردشگری
بازاريابی مقصد در طول کمّی و پرسش از بايد از سه راهبرد استفاده کنند که شامل منبع،
پیام و مخاطب است.
صاحبنظران
بحران گردشگری
نقش عناصر آمیخته کمی و پرسشنامه هر هفت مؤلفه با توسعه گردشگری رابطه مثبت
بازاريابی در ارتقای جايگاه از صاحبنظران و معناداری دارد .بهترتیب عبارتاند از:
برنامهريزی؛ شواهد فیزيکی؛ مردم؛ ترفیع؛ مکان
صنعت گردشگری استان
و محصول.
گیلان
اثرات آمیخته بازاريابی در کمّی و پرسشنامه از مؤلفههای قیمت ،محصولات و خدمات ،مکان،
انتخاب محل گردشگران صاحبنظران اقامت مردم ،شواهد فیزيکی و تبلیغات در انتخاب
محل اقامت گردشگران محلی تأثیر اساسی دارد
کنیا
بررسی تأثیر عوامل آمیخته کمّی و پرسش از در مؤلفه قیمت ،تثبیت نرخ کالا و در مؤلفه
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پژوهشگران سال

کلکوه و
حبیبی

زينالی

5640

غالب

5640

مروتی و
همکاران

5641

آچاك و
همکاران

5641

مارتینز و
همکاران

5641

عبدالنبی و
همکاران

5641

المولا و
الکورنه

5645

امضد و
همکاران

5645

پژوهش

روش /ابزار

429
نتيجه

بازاريابی در افزايش جذب مسئولان محلی ترفیع ،برگزاری نمايشگاهها و در مؤلفه مکان،
دسترسی آسان به جاذبهها و در مؤلفه محصول،
گردشگر در شهر ماسوله
تنوع مراکز اقامتی بیشترين اهمیت را دارند.
بررسی تاثیر مؤلفههای کمی و پرسشنامه دو عنصر محصول و قیمت بیشترين میزان
تاثیرگذاری را بر عملکرد صنعت گردشگری
آمیخته بازاريابی بر عملکرد از گردشگران
منطقه داشته است
گردشگری
بررسی تاثیر آمیخته کمی ،پرسشنامه از از تمامی عناصر آمیخته بازاريابی ،محصول و
بازاريابی بر رضايت گردشگران واقع ارتقاء به شدت تحت تأثیر رضايت گردشگران
توريستهای اردن در سواحل اردن خارجی قرار داشتند.
آمیخته بازاريابی زيربنايی کمی و پرسشنامه تخصص و مهارت کادر پزشکی و کارمندان،
بیشترين تأثیر را بر اجرای بازاريابی گردشگری
در جهت توسعه بازاريابی از گردشگران
پزشکی دارد
گردشگری
توسعه اقتصادی گردشگری کمّی و پرسش از بهترتیب اولويت شامل فرآيندها و برنامهها،
کارمندان ،مشارکت ،مکان و توزيعات ،شواهد
مبتنی بر الگوی آمیخته صاحبنظران
فیزيکی ،ترفیعات ،محصول و قیمت است.
بازاريابی
کمّی و پرسش از مؤلفههای قیمت ،محصولات و خدمات ،مکان،
سیاستهای عمومی و
مردم ،شواهد فیزيکی و تبلیغات در انتخاب
صاحبنظران
بازاريابی گردشگری در
محل اقامت گردشگران محلی تأثیر اساسی
مکزيک و اسپانیا
دارد.
بررسی تأثیر آمیخته کمّی و پرسش از ايمنی و نام تجاری هتل برای مهمانان بسیار
مهم است .مبلمان و تجهیزات مهمان را بیش از
بازاريابی در دستیابی به میهمانان
محیط سبز جذب میکند.
مزيت رقابتی در هتلها
بررسی ارتباط بین آمیخته کمّی و پرسش از با استفاده از الگوی  7Pبه اين نتیجه رسیدند
بازاريابی و وفاداری صاحبنظران
که مؤلفه محصول و مکان تأثیر زيادی بر
وفاداری گردشگران دارد؛ اما مؤلفههای قیمت و
گردشگران در گردشگری
کارکنان تأثیر بر وفاداری گردشگران ندارند.
سلامت اردن
بین محصول گردشگری و رضايت گردشگر
تأثیر عناصر آمیخته پرسش از
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بازاريابی بر رضايت گردشگران
گردشگران

 .3روششناسی

با توجه به محتوا ،هستیشناسی و روششناسی اين پژوهش از نوع کیفی و جامعه مربوط به
آن مشتمل بر خبرگان حوزه بازاريابی گردشگری است که با توجه به تجربهها و سوابق
پژوهشی آنها در زمینه بازاريابی گردشگری و آمیخته بازاريابی گردشگری انتخاب شدند .با
توجه به اينکه پژوهش حاضر در حوزهای جديد است و پیش از اين مطالعهای جامع که
نمايی کلی از الگو آمیخته بازاريابی صنعت گردشگری ايران را دربرگیرد ،صورت نگرفته بود
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و با توجه به اينکه اين پژوهش برای نخستین بار اهتمام به ارائه الگو آمیخته بازاريابی
صنعت گردشگری ايران را دارد؛ بنابراين روش کیفی دادهبنیاد انتخاب شد .نظريه دادهبنیاد
در «پارادايم تفسیری تعاملگرايی نمادين» ريشه دارد .امروزه سه روش دادهبنیاد مطرح شده
است :رهیافت نظاممند يا سیستماتیک که توسط استراوس و کوربین ( ،)4111مطرح شد؛
رهیافت ظاهرشونده و رهیافت ساختگرايانه .)Strauss, & Corbin,1998( .با توجه به اينکه
تنها در روش سیستماتیک امکان دستهبندی و ارائه الگو به شکل نظاممند وجود دارد و در
پايان اين روش يک تصوير عینی از نظريه خلقشده ارائه میشود ،اين پژوهش با رويکردی
کیفی مبتنی بر روش سیستماتیک دادهبنیاد است .نظر به انتخاب روش دادهبنیاد ،روش
نمونهگیری نظری برای پژوهش کنونی انتخاب شد .در اين روش ،نمونهگیری غیرتصادفی
است و تعداد نمونهها از پیش مشخص نیست و فرآيند نمونه گیری در حین تحلیل دادهها
ادامه میيابد تا زمانی که نظريه به مرحله اشباع نظری دست يابد .در اين پژوهش با  41نفر
مصاحبه صورت گرفت؛ البته از نفر يازدهم به بعد اشباع نظری حاصل شد؛ بهطوریکه داده
جديدی وارد فرايند جمعآوری اطلاعات نمیشد؛ اما برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه  41ادامه
يافت؛ همچنین از نرمافزار انويو 4بهمنظور ساختاربندی دادههای گردآوریشده استفاده شد؛
بدين منظور دادهها شامل متن مصاحبهها ،مستندها ،يادداشتها و فايلهای صوتی وارد نرم-
افزار شده و کدگذاری شدند .در اين پژوهش بهمنظور برقراری پیوند بین مقولهها از الگوی
سیستماتیک گرندد تئوری استفاده شد .در اين الگو ،مقولهها در شش دسته طبقهبندی
میشوند که عبارتاند از :شرايط علّی5؛ زمینه9؛ پديده يا مقوله محوری1؛ شرايط مداخلهگر0؛
راهبردها 0و پیامدها.4
در اين پژوهش مصاحبهها بهصورت رودررو و با طرح پرسش در  16تا  06دقیقه صـورت
گرفت .سؤالهای مصاحبه از نوع نیمهساختاريافته بود و مطـابق پروتکـل مصـاحبه پرسـیده
میشد .سؤالابرای تمامی پاسخدهنگان ثابت بود؛ ولی آزادی کامل در پاسـخ داشـتند .بـرای
حصول اطمینان از اعتبار ،يعنی دقیقبودن يافتهها از منظر پژوهشـگر ،مشـارکتکنندگان يـا
خوانندگان پژوهش  ،اقدامات زير انجام شد (:)Creswell & Miller, 2000

1. NVIVO.
2. Casual conditions
3. Context conditons
3. Core category
4. Intervening Conditions
5. Strategies
6. Consequences
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تطبیق توسط مشارکتکنندگان :مشارکتکنندگان پارادايم کدگذاری را بازبینی کردند و
نظرهای آنها در کدگذاری اعمال شد؛ همچنین بهطور همزمان از آنها در تحلیل و تفسیر
دادهها کمک گرفته شد.
بررسی خبره :دو تن از اعضای هیئتعلمی بر کلیه فرآيندهای پژوهش از جمله جمعآوری
اطلاعات ،کدگذاری و يافتههای پژوهش نظارت داشتند.
بررسی همکار :بعد از پايان کار ،نتايج و الگو به  1نفر از دانشجويان دوره دکتری ارائه شد تا
روند پژوهش بررسی و تأيید شود؛ همچنین در مسیر پژوهش با همتايان علمی در حوزه
بازاريابی و گردشگری تبادلنظر صورت گرفت.
 .4تحليل دادهها و يافتهها

توصيف متغيرهای جمعيت شناختی :مشخصات توصیفی مصاحبهشوندگان در جدول
 ،5ارائه شده است.
جدول  .5توصیف جمعیتشناختی
جنسيت

مدرک تحصيلی

سابقه (سال)

سن (سال)

مرد

زن

ارشد

دکتری

16-96

06-16

بالای
06

44

9

5

45

4

9

1

46-0
1

 56-46بالای56
0

1

با توجه به ماهیت پژوهش اکثر مصاحبه شوندگان مرد و با تحصـیلات بالـا بودنـد .در ايـن
پژوهش بررسی و تحلیل دادهها مطابق با روش گرندد تئـوری از طريـق کدگـذاری دادههـا
(يافتن مفاهیم در دادهها) در سه مرحله انجام شد .4 :کدگذاری باز؛  .5کدگذاری محـوری و
 .9کدگذاری انتخابی .در کدگذاری باز ،4کدگذاری از طريق نسبتدادن کـدهای مفهـومی و
مقولهای به کوچکترين واحدهای معنادار از محتوای متنی هدف صورت گرفت (فراستخواه،
 .)4910مطابق فرايند روششناختی ،نخست از دل دادههای اولیه ،کدهای مرتبط با موضـوع
مشخص شدند و سپس به شیوه مقايسه مداوم از دل چندين کد ،يک مفهوم استخراج شـد و
به همین شیوه ساير کدها نیز به مفاهیم تبديل شدند تا درنهايت  994مفهوم بهدست آمد .در
مرحله بعد مفاهیم با هم ترکیب شدند و در انتها  16مفهـوم حاصـل شـد .بـرای کدگـذاری
محوری 5مقولهها و مفاهیم بهدستآمده از مرحله کدگذاری بـاز بـا هـم مقايسـه ،ترکیـب و
ادغام ،تقلیل و تلخیص شدند .نمونه چند مصاحبه و مقولههای مرتبط با آن در جدول  ،9ارائه
شده است.
1.Open coding..
2. Axial coding.
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جدول  .9نمونه مصاحبههای مربوط به مقولههای استخراجشده
عنوان

کُد

مقوله مصاحبهشونده

محصول

4

قیمت

44

مکان

1

ترفیع

4و5

ذهنیت

9

ويژگیها

5

افراد

1

شواهد
فیزيکی

46

سیاست

0

امنیت

9

برنامهريزی

4

پايداری

0

متن مصاحبه

جاذبههای گردشگری در ايران بسیار خاص هستند که گـاهی نمیتـوان مشـابه آنهـا را در
هیچ جای دنیا يافت .برای مثال ،میـدان نقشـه جهـان اصـفهان بـا آن سـاخت و مسـاجد و
هنرهای معماری و گنبدهای مساجد بسیار منحصربهفرد اسـت؛ بنـابرايـن هـیچ گردشـگری
نمیتواند بهراحتی کشور ديگری را جايگزين ايران کند.
صنعت گردشگری بهعنوان يک صنعت خدماتی در مقابل قیمت واکنش نشـان خواهـد داد و
قیمت پايین خدمات در يک کشور جزو عوامل تأثیرگذار است.
اکثــر جاذبــههای ســیاحتی ايــران مســیرهای دســتیابی مناســبی ندارنــد و ايــن مســیرها از
استانداردهای بینالمللی فاصله زيادی دارند .تأخیر در زمان پروازها و خرابی هواپیماها تقريبـا
در تمامی فرودگاههای کشور روزانه بهوقوع میپیوندد؛ همچنـین بـا توجـه بـه فصـلیبـودن
برخی از جاذبهها ،انتخاب زمان مناسب برای سفر در رضايت و توسعه ايـن صـنعت اهمیـت
دارد.
سالانه در کشورهای بسیاری نمايشـگاههای گردشـگری برگـزار مـیشـود کـه از مهمتـرين
رويدادهای گردشگری بهشمار رفته و ابزاری کارآمـد و مـؤثر در جـذب گردشـگران خـارجی
است .تبلیغات مناسب نیز در آگاهیدادن بـه گردشـگران در زمینـههـای آبوهـوای نـواحی
موردنظر از لحاظ خوراك و پوشاك ،آداب و رسوم و حملونقـل از نقشـی اساسـی برخـوردار
است.
گردشگرانی که سفر به ايران را تجربه کننـد ،چـون ذهنیـت روشـنی ندارنـد معمولـا دربـاره
امنیت ،نحوه گرفتن ويزا ،مقدار پول نقدی که بايـد همـراه بیاورنـد و حجـاب پرسـشهای
زيادی دارند و با توجه به اينکه تبلیغات منفی علیه ايران صـورت میگیـرد ،ايـن تبلیغـات در
حوزه گردشگری بسیار تأثیرگذار است.
ويژگیهای فرهنگی ،اقتصادی و مذهبی میتوانند عوامل تعـديلگـر بحـث توسـعه صـنعت
گردشگری ايران باشند که کلیه برنامهريزیهای لازم با توجه به آنها باشد.
يکی ديگر از شاخصها« ،شاخص بازار و نیروهای فنی» است .يکـی از ضـرورتهای مهـم
برای گسترش رقابتپذيری در صنعت گردشگری کشورمان ،تربیت نیروهای فنی و گسترش
تخصصمحوری در بازار کار است.
پاکیزگی شهری و سرويسهای عمومی ،نـورپـردازی و زيباسـازی شـهری از شـروط مهـم
توسعه صنعت گردشگری هستند.
شمول سیاست و دخالت دولت در امر گردشگری نیز عامل مؤثری است .تقويت سیاستهای
سازنده و کاهش دخالتها میتواند مفید باشد.
يکی از عوامل توسـعه صـنعت گردشـگری ،امنیـت جـانی و مـالی گردشـگران ،مقصـدها و
مکانهای گردشگری است .ناپايداری جريانهای سیاسی داخلی و عدمرايزنیها و مـراودات
خارجی باعث رکود و توسعه گردشگری است.
توسعه موزون و هماهنگ صنعت گردشگری نیازمند دو مقوله برنامهريزی و مديريت مستمر
است تا بتوان به اهداف ازپیشتعیینشده توسعه گردشگری دست يافت.
توسعه پايدار گردشگری بهمعنای استفاده بهینه از منابع طبیعی و فرهنگـی کشـور در جهـت
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عنوان

کُد

424

متن مصاحبه

مقوله مصاحبهشونده

تأمین نیازهای کنونی و آينده است؛ بهنحویکه ضمن حفظ يکپـارچگی و هويـت فرهنگـی،
سلامت محیطزيست و تعادل اقتصادی ،بتوان رفاه و آسايش مردمان کشور و میمانان آنهـا
را بهصورت متعادل و پايدار تأمین کرد.
فرايندها

4

مشارکت

9

پژوهش و
آموزش

5

بودجه

1

اصلاح و بهبود فرايندهايی که به تسهیل امر گردشگری منجر میشود ،لازم و ضروری است.
گردشگری يک امر همهجانبه است؛ بنابراين بـه همکـاری و مشـارکت تمـامی سـازمانهـا،
نهادها ،دولت ،شرکتهای گردشگری و رسانهها نیاز دارد.
يکی ديگر از موانع صنعت گردشگری ايران ،موانع آموزشی و پژوهشی اسـت کـه بخشـی از
آنها عبارتاند از :فقدان نظام پژوهشی مؤثر و کارآمد بهمنظور شـناخت نیازهـای راهبـردی
بخش صنعت گردشگری.
بايد سرمايهگذاری هدفمند در مناطق مختلف برای اين صنعت انجام شود و هر بخش ،بـازار
خود را در اين بخش شناسايی کند و سـرمايهگذاران آن بتواننـد بـا مسـئولان محلـی بـرای
شناسايی زمینههای با استعداد گردشگری اقدام کنند.

در مرحله آخر تجزيهوتحلیل در اين پژوهش ،کدگذاری انتخابی (گزينشی) 4انجام شد؛
البته کدگذاری انتخابی يک مرحله مکانیکی جدا در پايان نیست؛ بلکه در طی کدگذاری باز
و محوری ،بذرهای آن جوانه میزند و پژوهشگر پابهپای مفهومسازی و مقولهایکردن و
بهويژه با تشکیل خوشههای مقولهای و بهخصوص با کشف پديده ،بهتدريج متوجه
مفصلهای يک نظريه میشود و با تکمیل دادهها ،بهطور تجمعی و تحولی ،ارتباط اين
مفصلها را بازنمايی میکند ،به سطح نظريهپردازی ارتفاع میگیرد و درنهايت اشباع دادهها
و خلاقیت لازم ،نظريهای درباره موقعیت موردپژوهش خويش میپروراند (فراستخواه.)4910 ،
نتايج کدگذاری محوری در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .1نتايج کدگذاری محوری
مفهوم

مقوله سطح اول

مقوله سطح دوم

تنوع و جذابیت جاذبههای گردشگری
رضايت مشتری
منحصربهفردبودن جاذبههای گردشگری
اقلیم متنوع ايران
پیشینه تاريخی

محصول

شرايط علّی

تنوع فرهنگها
هنرهای معماری و کاشیکاری و غیره
مراسمهای آيینی و سنتی خاص

1. Selective coding.
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مفهوم

مقوله سطح اول

مقوله سطح دوم

کاهش ارزش ريال
قیمت پايین خدمات
قیمت پايین هتل

قیمت

قیمت پايین کالا
فاصله بین جاذبههای گردشگری
زمان مناسب سفر به شهرهای مختلف
تماس بازديدکنندگان خارجی و مردم بومی

مکان

شرکت در نمايشگاههای بینالمللی
ارائه مناسب جاذبههای ايران به جهانیان
اهمیت بازاريابی دهانبهدهان
حضور در رسانههای مطرح جهانی

ترويج

اهمیت شبکههای اجتماعی در معرفی جاذبهها
فرهنگسازی
تغییر ديدگاه گردشگر خارجی
ايجاد بستر مناسب قانونی گردشگری
ايجاد استراتژی مناسب گردشگری
خصوصیسازی در حوزه گردشگری

سیاست

مسئولیت اجتماعی در حوزه گردشگری
ايمنی تجهیزات
ايمنی راهها
ايمنی حملونقل

امنیت
شرايط مداخلهگر

ايجاد حس امنیت
بیمه
زيباسازی شهرها و نورپردازی
تمیزی و پاکیزگی جاذبهها
هتلهای در حد استانداردهای جهانی
مدرنسازی تجهیزات حملونقل
استفاده از افراد حرفهايی در حوزه گردشگری
استفاده از افراد آموزشديده در تمام حوزهها

شواهد فیزيکی

افراد

ويژگیهای فرهنگی ايران
ويژگیهای مذهبی ايران
وضعیت اقتصادی ايران

ويژگیها

قوانین و مقررات حاکم
ديدگاه جهانیان در خصوص سفر به ايران
ذهنیت شکلگرفته در اذهان گردشگران
تبلیغات منفی در مورد ايران

زمینه/بستر
برداشت يا
ذهنیت

ارائه الگوی آمیخته بازاريابي برای توسعه ( ...پیاهور و همکاران)
مفهوم
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مقوله سطح اول

مقوله سطح دوم

افزايش رضايت گردشگران از سفر به ايران
پیشرفت اقتصادی بهواسطه ورود گردشگر
جذب تعداد بیشتر گردشگر
ايجاد اشتغال در سطوح مختلف جامعه
کاهش مهاجرت از روستا به شهر
پیشرفت نفاط دورافتاده
کارآفرينی و ايجاد اشتغال
شناساندن فرهنگ ايرانی به جهانیان

اثرات مثبت
پیامدها

افزايش رفاه در کشور میزبان
حفاظت از منابع گرشگری
حفاظت از میراث فرهنگی
غنای فرهنگی کشور میزبان
ايجاد حس میهنپرستی
پويايی جامعه
دگرگونی فرهنگی
تأثیرات منفی روی نرمهای جامعه میزبان

اثرات منفی

ايجاد مخاطرات زيستمحیطی
تدوين سیاستهای کلان گردشگری

برنامهريزی

بازاريابی سبز و گردشگری سبز
مديريت منابع انرژی و آبی
مديريت پسماندها
حفظ جنگلها و مراتع و میراث فرهنگی

توسعه پايدار

تسهیل صدور ويزای گردشگری
راهکار ارتقای صنعت حملونقل داخلی
مراودات با ساير کشورها
ايجاد مراکز تفريحی در شهرهای تاريخی

فرايندها
راهکارها

آموزش اثربخش در حوزه گردشگری
بازنگری در سیاستهای گردشگری
ساخت هتل در سطح جهانی
انسجام تمامی ذینفعان در حوزه گردشگری
مشارکت تمامی ذینفعان
همکاری و هماهنگی بین نهادهای درگیر

مشارکت

انجام پژوهش در حوزه گردشگری
آموزش کلیه افراد درگیر در حوزه گردشگری

پژوهش و
آموزش

تأمین مالی ساخت و تکمیل زيرساختها
سرمايهگذاری کلان در حوزه گردشگری

بودجه
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درنهايت توسعه صنعت گردشگری ايران بهعنوان مقوله محوری انتخاب شد و الگوی
پیشنهادی پژوهش بر اساس الگوی سیستماتیک دادهبنیاد مطابق شکل  ،4ارائه شد.
شرايط زمينهايی
ويژگی ها
)(specification

شرايط علی
محصول )(product

تنوع و جذابیت جاذبه های ايران
منحصر به فرد بودن جاذبه ها
متنوع بودن فرهنگ ها
اقلیم متنوع ايران
وسعت تاريخی
هنرهای معماری
مراسم های آيینی و سنتی قيمت

فرهنگی
مذهبی
اقتصادی
قوانین و مقررات حاکم

ذهنيت )(perception

ديدگاه جهانیان در خصوص سفر به
ايران
ذهنیت شکل گرفته در اذهان
گردشگران
تبلیغات منفی در مورد ايران

مقوله محوری
توسعه صنعت
گردشگری
کشور ايران

مکان )(place

فاصله بین جاذبهها
زمان مناسب سفر
تماس بازديدکننده خارجی و مردم
بومی

ترويج )(Promotion

شرکت در نمايشگاه های
گردشگری
ارايه مناسب جاذبه های ايران به
جهانیان
اهمیت بازاريابی دهان به دهان
حضور در رسانه های مطرح جهانی
استفاده از شبکه های اجتماعی در
معرفی جاذبه ها
فرهنگ سازی
تغییر ديدگاه گردشگر خارجی

برنامه ريزی
)(planning

تدوين سیاست های کلان
گردشگری

پايداری
)(sustainability

)(price

کاهش ارزش ريال
قیمت پايین خدمات
قیمت پايین هتل
قیمت پايین کالا

راهبردها

شرايط مداخله گر
سياست )(Policy

ايجاد بستر مناسب قانونی گردشگری
ايجاد استراتژی مناسب گردشگری
خصوصی سازی در حوزه گردشگری
مسئولیت اجتماعی در حوزه گردشگری

امنيت )(safety

ايمنی تجهیزات
ايمنی راه ها
ايمنی حمل و نقل
ايجاد حس امن بودن ايران
بیمه

شواهد فيزيکی (physical
)evidence
تمیزی و پاکیزگی جاذبه ها
زيبا سازی شهرها و نور پردازی
هتل های در حد استانداردهای جهانی
مدن و زيبا کردن تجهیزات حمل و
نقل

افراد )(People

استفاده از افراد حرفه ای در تمامی
حوزه ها
استفاده از کارکنان آموزش ديده

بازاريابی سبز و گردشگری سبز
مديريت منابع انرژی و آبی
مديريت پسماندها
حفظ جنگل ها و مراتعو میراث
فرهنگی

فرايندها )(process

تسهیل صدور ويزای توريستی
راهکار ارتقای صنعت حمل و نقل
داخلی
مراودات با ساير کشورها
ايجاد مراکز تفريحی در شهرهای
تاريخی
آموزش اثربخش پرسنل درگیر
گردشگر
بازنگری در سیاست های
گردشگری
ساخت هتل در سطح جهانی

مشارکت
)(partnership
انسجام ذينفعان

مشارکت ذينفعان
همکاری ذينفعان
پژوهش و
آموزش)(Studying
پژوهش در حوزه گردشگری
آموزش همگانی

بودجه )(Purse string

تامین مالی ساخت و تکمیل
زيرساخت ها
سرمايه گذاری کلان در حوزه
گردشگری

پيامدها
پيامدهای مثبت

رضايت بازديدکنندگان
پیشرفت اقتصادی بواسطه
ورود گردشگر
جذب تعداد بیشتر گردشگر
ايجاد اشتغال در سطوح
مختلف جامعه
کاهش مهاجرت از روستا به
شهر
پیشرفت نفاط دور افتاده
کار آفرينی و ايجاد اشتغال
شناساندن فرهنگ ايرانی به
جهانیان
افزايش رفاه در کشور میزبان
حفاظت از منابع گرشگری
حفاظت از میراث فرهنگی
غنای فرهنگی کشور میزبان
ايجاد حس میهن پرستی
پويايی جامعه

پيامدهای منفی

دگرگونی فرهنگی
تاثیرات منفی روی نرم های
جامعه میزبان
ايجاد مخاطرات محیط زيستی
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شکل  .4الگوی پارادايمی آمیخته بازاريابی توسعه صنعت گردشگری کشور ايران

با توجه به تعدد متغیرها و از دريافت بازخورد بـا نخبگـان و مصـاحبهشـوندگان ،الگـوی
خلاصه فرايندی شکل  5از الگوی پارادايمی استخراج شد.

شکل  .5الگوی فرايندی آمیخته بازاريابی توسعه صنعت گردشگری کشور ايران

 .5نتيجه گيری و پيشنهادها

با توجه به سؤالهای مطرحشده پژوهش در بخش مقدمه به تمامی سؤالها پاسخ داده
شد؛ بهنحویکه الگوی آمیخته بازاريابی برای توسعه صنعت گردشگری بهدست آمد؛
همچنین شانزده عنصر آمیخته بازاريابی بهصورت  12P+4Sاستخراج شد که بهعنوان
عناصر آمیخته بازاريابی توسعه صنعت گردشگری ايران شناسايی شدند و هر  40عنصر
شناسايیشده با مديريت صحیح میتوانند در توسعه صنعت گردشگری کشور ايران مؤثر
باشند .کلیت اين نتايج هم بهصورت جدول و هم بهصورت الگو ارائه شدند .نتايج نشان داد
که شرايط علّی الگو شامل محصول ،قیمت ،مکان و ترفیع است .عوامل زمینهايی شامل
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ويژگیها و ذهنیت ،شرايط مداخلهگر شامل عناصر سیاست ،امنیت ،شواهد فیزيکی و افراد
میشود؛ همچنین راهبردها نیز شامل عناصر برنامهريزی ،پايداری ،فرايندها ،مشارکت،
پژوهش و بودجه است.
پیامدهای توسعه صنعت گردشگری ايران نیز در قالب پیامدهای مثبت و منفی اسـتخراج
شد که پیامدهای مثبت شامل پیشرفت اقتصادی بهواسطه ورود گردشگر ،جذب تعداد بیشـتر
گردشگر ،ايجاد اشتغال در سطوح مختلف جامعه ،کاهش مهاجرت از روستا به شهر ،پیشرفت
نفاط دورافتاده ،کارآفرينی و ايجاد اشتغال ،شناساندن فرهنگ ايرانی به جهانیان ،افزايش رفاه
در کشور میزبان ،حفاظت از منابع گرشگری ،حفاظـت از میـراث فرهنگـی ،غنـای فرهنگـی
کشور میزبان ،ايجاد حس مـیهنپرسـتی ،پويـايی جامعـه اسـت و پیامـدهای منفـی شـامل
دگرگونی فرهنگی ،تأثیرات منفی بر نرمهای جامعه میزبان ،ايجاد مخاطرات زيستمحیطـی
میشود.
در خصوص مبانی نظری عناصر آمیخته بازاريابی اين پژوهش ،در برخی از پژوهشها از
جمله مواردی که در پیشینه ذکر شد ،برخی از اين عناصر آمیخته بازاريابی شناسايی شده
بودند .برای مثال در پژوهش زينالی ( )4911و خداداد حسینی و همکاران ( ،)4911عناصر
محصول ،قیمت ،مکان و ترويج بهعنوان عناصر آمیخته بازاريابی صنعت گردشگری
شناسايی شدند .در خصوص عناصر آمیخته بازاريابی خدمات در پژوهشهای بیدختی و
همکاران ( )4911و عبدالنبی و همکاران ( )5641نیز سه عنصر شواهد فیزيکی ،افراد و
فرايند بهعنوان عناصر آمیخته بازاريابی صنعت گردشگری شناسايی شده و بر تأثیر آنها
روی توسعه اين صنعت تأکید شده بود .مارتینز و همکاران ( )5641در پژوهشی با عنوان
«سیاستهای عمومی و بازاريابی گردشگری در مکزيک و اسپانیا» ،موضوع سیاست را
بهعنوان يکی از عناصر آمیخته بازاريابی شناسايی کردند .در پژوهش ديوکو و همکاران
( ،)5646با عنوان «نشان تجاری چین ،درك راهنمايی تور و مفاهیم برای مقصد نشان
تجاری و بازاريابی» ،ذهنیت شناسايی شد .با توجه به نتايج پژوهش ،پیشنهادهای اجرايی زير
برای تبیین آمیخته بازاريابی صنعت گردشگری ايران ارائه میشود:
ـ از طريق شرکت در نمايشگاههای گردشگری که هرساله در کشورهای مختلف برگزار
میشود ،نسبت به ارائه محصول گردشگری اقدام شود؛
ـ نسبت به ايجاد و حفظ گردشگری ارزان اقدام شود تا انگیزه مناسب برای گردشگران
فراهم گردد؛
ـ امکان برقراری تماس مستقیم بین گردشگران و مردم بومی فراهم شود که توسعه مراکز
اقامتی بومگردی میتواند مؤثر باشد؛
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ـ از تمامی ابزارهای ترويج ،مانند حضور در رسانههای جهانی ،شرکت در نمايشگاهها و
بازاريابی دهانبهدهان استفاده شود؛
ـ همزمان با رشد تعداد گردشگران در حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی و حراست آنها
اهتمام بیشتری ورزيده شود؛
ـ مطالعات بیشتری با توجه به ويژگیهای فعلی کشور ايران (ويژگیهای فرهنگی ،مذهبی
و اقتصادی) صورت گیرد و در صورت لزوم نسبت به فرهنگسازی در اين حوزهها اقدامات
بنیادين صورت پذيرد؛
ـ قوانین و مقرراتی که منافی رشد صنعت گردشگری است ،اصلاح شود؛
ـ با ايجاد بستر مناسب قانونی گردشگری زمینه توسعه اين صنعت فراهم شود؛
ـ با ايجاد استراتژی مناسب گردشگری ،رشد خصوصیسازی در اين حوزه بیشتر موردتوجه
قرار گیرد؛
ـ با ارتقای ايمنی تجهیزات ،ايمنی راهها ،ايمنی حملونقل ،استفاده از بیمههای گردشگری،
امنیت اين صنعت ارتقا يابد و با ترويج اين مهم ،حس امنبودن ايران در گردشگران ايجاد
شود؛
ـ با اهمیتدادن و ارتقای شواهد فیزيکی از جمله تمیزی و پاکیزگی جاذبهها ،زيباسازی
شهرها ،نورپردازی هتلها در حد استانداردهای جهانی مدرن و زيباکردن تجهیزات
حملونقل ،ايران را به کشوری جذابتر برای گردشگری تبديل کرد؛
ـ با استفاده از افراد حرفهای در تمامی حوزهها و استفاده از کارکنان آموزشديده موجبات
رشد صنعت گردشگری را فراهم کرد؛
ـ بازاريابی سبز و گردشگری سبز ،مديريت منابع انرژی و آبی ،مديريت پسماندها ،حفظ
جنگلها ،مراتع و میراث فرهنگی برای توسعه پايدار گردشگری مدنظر قرار گیرد؛
ـ مشارکت ،انسجام و همکاری تمامی ذینفعان بسیار بااهمیت است؛
ـ با توجه به کمبود مطالعات پیشین در حوزه بازاريابی گردشگری لازم است پژوهشهای
گسترده و همهجانبه در تمامی حوزههای گردشگری صورت پذيرد؛
ـ پیشنهاد میشود با تأمین مالی ساخت و تکمیل زيرساختها و سرمايهگذاری کلان در حوزه
گردشگری زمینه رشد اين صنعت فراهم شود.
محدوديتهای اين پژوهش از جنس محدوديتهای روشهای پژوهش کیفی است .از
جمله تعمیمپذيری کمتر در يافتههای پژوهش کیفی ،نبود معیارهای روشن برای ارزيابی
کیفیت و قدرت يافتهها و حجم انبوه و متنوعبودن دادههای بدون ساختار در ابتدای کار.
محدوديتهای زير علاوه بر محدوديتهای روش پژوهش قابلذکر است:
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نبود آمار و اطلاعات روشن و دقیق در خصوص حوزههای مختلف گردشگری ايران و درآمد
حاصل از گردشگری؛ کمتوجهی و احتمالا بیتوجهی تورگردانان و فعالان گردشگری به
اقدامات و فعالیتهای پژوهشی؛ با توجه به به جديدبودن اين پژوهش و تمايل به استفاده از
پژوهشها و راهکارهای کشورهای ديگر ،جاانداختن عقلايی مبنای نظری اين پژوهش
نیازمند اقناع نظری جامعه دانشگاهی و حاکمیتی کشور است.
برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود که با انجام يک پژوهش کمّی ،الگوی پژوهش
حاضر از طريق پرسشنامه و تجريهوتحلیلهای آماری آزمون شود تا درنهايت بتوان از طريق
يک پژوهش آمیخته الگو را اصلاح کرد.
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