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تأثیر عوامل آمیختة بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران خرید شهرستان بانه
اصغرطهماسبی،1سورانروشنیان 2
تاریخ پذیرش1396/06/04 :

تاریخ دریافت1396/03/13 :


چکیده
میشود و
انتخاب مقصد گردشگری خرید ،یکی از عناصر اصلی رفتار خرید گردشگران محسوب  
برنامهری ی و توسعة مقاصد گردشگری خرید ،نقش کلیدی دارد.
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن ،در  
یهای
مصرفکننده،بهطورکلی دو دسته ازعوامل شاملویژگ 

براساس مدل مفهومی جعبهسیاه رفتار 
گردشگران و محركهای بازاریابی بر رفتار خرید گردشگران تأثیرگذارند .با تعمیم این مدل بر
گردشگری خرید ،هدف این تحقیق شناسایی نقش و اهمیت عوامل آمیختة بازاریابی خدمات در
پرسشنامه،دردو

انتخابمقصدگردشگریخریدشهربانهتوسطگردشگراناست.بدینمنظور384
خوشهای دربینِ گردشگران مراک خرید شهر

نمونهگیری 
بهصورت  
نوبت تعطیالت نوروز و تابستان ،و  
بانه توزیع شد ونظر آناندربارة تأثیر هریک ازعناصرآمیختة بازاریابی خدماتشهربانهدرانتخاب
درجهای پرسیده شد.برای بررسی تأثیر هرکدام از عناصر
پنج 
این مقصد ،بااستفادهازطیف لیکرت  
نمونهای استفادهشد وتعیین اهمیت زیرفاکتورهای عوامل
تک 
آمیختة بازاریابی ،از آزمون ویکاکسون  
آمیختةبازاریابینی ،بااستفادهازآزمونفریدمن،صورتگرفت .
نتایج این مطالعه نشان میدهد که از نظرگردشگرانعاملقیمت،ویژگی محصوالت شهر بانه،
یداری
خدمات فروشندگان و فضای مراک خرید بر انتخاب این مقصد گردشگری خرید تأثیر معن 
یهای گردشگری و جغرافیایی در
فروشگاههای بانه و نی ویژگ 

داشته و تأثیر ترفیعات و تبلیغات 
یدارنبودهاست .
انتخابشهربانه،ازنظرآماری،معن 
واژههای کلیدی :رفتار خرید گردشگران ،آمیختة بازاریابی خدمات ،مقصد گردشگری خرید،
شهربانه .

مقدمه
درحالرشد جهان است .این صنعت اب ار مهم

صنعتهای 

عترین 
گردشگری یکی از پویاترین و سری 
توسعةاقتصادیوتولیدکنندةدرآمدوشغلدراقتصادکشورهاشناختهشده( Goeldner & Ritchie,
 .1نویسندةمسئول:استادیاردانشکدهعلومجغرافیاییدانشگاهخوارزمی،تهران()asghar.tahmasebi1@gmail.com
 .2کارشناسیارشدرشتةجغرافیاوبرنامهری یمنطقهایگردشگریدانشگاهخوارزمیتهران
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گونهایکه،بعدازصنعتنفت
حسابمیآید؛به 


ترینصنعتدردنیابه
)2003ونی ب رگترینومتنو 
اتومبیلسازی ،سومینصنعتدرآمدزایجهان است.تولیدناخالصداخلیجهانازگردشگری،در

و
سال  9/2 ،2012درصد از کل تولیدات ناخالص داخلی و معادل 1075میلیارد دالر بوده است
( .)WTTC, 2015, p. 3
یکیازمهمترینرویکردهایگردشگریتبدیلشدهکهریشهدر

گردشگریخرید ،1امروزهبه
یترین
ازاینرو خرید ازاساس 
روحیة تنو طلبی وخریددرزندگیانسانمدرندارد(تیموتی  .)1393،
محسوبمیشودوحجمعظیمی ازعایدات گردشگریرا برای جامعة می بان

تهایگردشگران
فعالی 
طوریکه برای بسیاری ازگردشگران ،مسافرت

بهدنبالدارد ( )Kinley, Kim, & Forney, 2002
؛به

بدون سپری کردن وقت زیادی برای خرید کامل نخواهد بود ( .)Turner & Reisinger, 2001در
دشگریداخلیوبینالمللی،دومینه ینةمصرفیگردشگرانبهخریداختصاصمییابد.

صنعتگر
ه ینةخرید،دربرخیازکشورها،میتواندحتیبهمراتبچشمگیرترازه ینههایمحلاقامتباشد
خودرابهعنوانمقاصدخرید 2شناساندهوسعی دارند،با

(.)Chen, 2013بنابراین بسیاریاز مقاصد ،
رابه خودجذب
استفادهازاین م یت رقابتی ،بازارعظیم گردشگران خریدمحور3وگردشگرانتجاری  
بهعنوان
یتوانبهدوبی،ترکیه،سنگاپورونیویوركاشارهکردکهمقولةخریدرا ،
کنند؛ازآنجملهم 
توسعهدادهاند( .)Westwood, 2006

یکعنصراساسیازنامتجاریخود،
باتوجهبهشرایط مبادلة میان فروشندهوگردشگر،انوا گوناگونی داردکه یک

گردشگری خرید ،
یدهد (تیموتی.)1388،گردشگریخرید درشهربانه ،کهیکی از
نو آندرمرزبین کشورهارخم 
ویژگیهایطبیعیوسابقةتاریخی،موقعیتاستراتژیکو

علت
به 
شهرهایتجاریدرغربایراناست ،
تهایتجاری،
هممرزبودنباکشورعراقوتبدیلشدنبهبازارغیررسمیمبادالتوفعالی 
جغرافیایی ،
روزبهروزدر حالگسترشاست (حاجینژادوهمکاران .)1388،بانهدر 270کیلومتریشمالغربی

شهرستانهایبوکانوسردشت)،ازمغربوجنوب

سنندجقرارداردوازشمالبه آذربایجانغربی(
بهخاكعراقوازمشرقبهشهرستانسق مرتبطاست.شکل1توزیعکشوریگردشگرانورودیبه
شهرستانبانهرانشانمیدهد .







1. Shopping tourism
2. Shopping destination
3. Shopping-oriented tourists
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شکل  :1توزیع کشوری گردشگران ورودی به شهرستان بانه



منبع :یافتههای تحقیق

مناسبترین خدماتومحصوالتبهگردشگران وآگاهی ازالگوهاو

یبردنبهچگونگی ارا ة 
پ
برنامهری ان توسعة گردشگری هر دو بخش
تهای خرید آنها و عوامل تأثیرگذار بر آن ،برای  
اولوی 
ها،سازمانهاو


کهضروریاستشرکت

طوری
خصوصیودولتی،بهامریضروریتبدیلشدهاست 
.به
1
نی مقاصد گردشگری ،برای دستیابی به موفقیت تجاری ،رفتار مصرفکننده را درك کنند و
استراتژیهایبازاریابیخودرابراساسآنتنظیمکنند( .)Kotler & Caslione, 2009

مصرفکننده بر درك فرایند تصمیمگیری خریدار تمرک دارد؛ بر اینکه

پژوهش دربارة رفتار 
میکند.)Schiffman & Kanuk, 2007(.
مصرفکنندهچهچی یرا،بهچهصورتوازکجاخریداری 

لذا انتخابمقصدگردشگریخریدبخشمهمیازرفتارخریدگردشگراناست.کاتلروآرمسترانگ،2
خاطرنشان میسازند که در رفتار تصمیمگیری خرید یک مصرفکننده ،یک مدل محركـپاسخ و
گیردکهعواملتحریککننده

سیاهوجوددارد.رفتارمصرفکنندهبرایناساسشکلمی


مفهومجعبه
کنندهمیشوندواو


سیاهمصرف

واردجعبه
همراهعواملومحركهایبازاریابی ،

وانگی شیبسیاری  ،
به
واکنشهای مشخصی از خود نشان میدهد .بازاریاب میخواهد بداند این محركها چگونه تغییر

درمیآیند.
صورتواکنشهایگوناگون 


کنندهبه

مصرف
درداخلجعبهسیاه3

میکنندوچگونه


1. Consumer behavior
2. Philip Kotler & Gary Armstrong
3. black box
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در این پژوهش نی  ،ضمن استفاده از مدل جعبهسیاه مصرفکننده ،برای تعیین محركهای
بازاریابی مؤثر بر رفتار خرید گردشگران ،از عناصر آمیختة بازاریابی خدمات استفاده شد .لذا این
مطالعهتأثیرعواملآمیختةبازاریابیخدماتبرانتخابمقصدگردشگریخریدشهربانهرا،بهعنوان

یکیازمتغیرهایاصلیرفتارخریدگردشگران،کاوشوارزیابیمیکند.امیداستنتایجاینمطالعه،

برنامهری ی
ضمنتکمیلمطالعاتموج ودوارتقایدركوآگاهیماازرفتارخریدگردشگران،برای 
توسعة محصوالتگردشگریخریدشهربانهوارتقایرضایت ووفاداریگردشگراننی قابلاستفاده
باشد .

پیشینة تحقیق
دربارةگردشگریخریددرایرانوعواملتأثیرگذاربرآن،مطالعاتمحدودیوجوددارد .ازآنجمله
جمعیتشناختیورفتارخرید

تحقیقعطرساییوهمکاران()2006استکهبهبررسیارتباطعوامل
صنایع دستی گردشگران اروپایی در ایران پرداخته است .در تحقیق ایشان ،خرید براساس مدل
ویژگیهایمحیطی

ویژگیهایسفرو

جمعیتشناختی،

ویژگیهای

سهوجهی،)2007(UHکهشامل

ساله،بهویژهمردان،

و موقعیتی مقصداست ،بررسیشده ونشاندادهشدهکهگردشگران 61تا 70
هایدیگر،بیشترصنایعدستیخریدهاند(ضرغاموعطرسایی.)2006،نتایجتحقیق


درمقایسهباگروه
ویژگیهای فی یکی و

میدهد که عرضه و دسترسی به محل ،
دیگری از کروبی و همکاران نشان  
شدهاند از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار انتخاب مسیر گردشگرانخرید
مسیرهایی که قبالً انتخاب  
هستند(کروبیوهمکاران2012،؛ضرغاموعطرسایی.)2006،
برنامهری یقبلازسفر،
تحقیقنیری()1390بررفتارجستجویاطالعاتگردشگران،درفرایند 
ویژگیهایگردشگربرانتخاباستراتژی

ویژگیهایمحصولو

نشاندادکهعواملاقتضایی،موقعیتی،
اما،باتوجهبهسابقهواهمیتگردشگری

جستجوی اطالعات گردشگر تأثیرگذار است(نیری .)1390 ،
خریددرخارجازکشور،مطالعاتمرتبطخارجینی زیاداست.کئوندر 1989بهتمایلگردشگران
نامهایرامیان490گردشگرژاپنی،کهبههاوایی
کردوپرسش 

برایخریدمحصوالتعرضهشدهتوجه

سفر کرده بودند ،توزیع کرد .نو محصوالتِ دردسترس ،تعرفههای وارداتی و سطح مالیات ،ارزش
فروشانمثلمکانمناسب،تبلیغاتدررسانهها،تصویروظاهرفروشگاه،


نسبیکاالها،استراتژیخرده
سیاستقیمتگذاریو  فروششخصیمتغیرهاییبودندکهدرتمایلگردشگرانبهخریداثربسیار

مهمیداشتند( .)Keown, 1989
)،دربررسیگردشگریخریددربازارچههایمرزیهلند،بهاین

اسپیرینگ ووندرولد(2006
هامحركیامانعایجادگردشگریمیشود.


هاوتفاوت

تیجهدستیافتندکهوجودیکسریشباهت
ن
ازجملة این محرك ها ،که باعث توسعه و رشد گردشگری خرید در بازارچة مرزی میشود ،وجود
تفاوت هاییمانندکیفیتکاال،تنو زیادکاال،ساعاتخریدزیادووجودامکاناتوتسهیالتاضافی
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خریداستکهازمحرك هایبسیارقویدرجذبگردشگرانبهمناطقمرزیاست( & Spierings


 .)Van Der Velde, 2008
)درمقالهایباعنوان«کیفیتخدماتوتجربة

درمطالعهایدیگر،راجاراتناموهمکاران(2014

قبلی ،عاملی مهم در تعیین رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی در مال ی» ،ادراك
گردشگرانازکیفیتخدماتدرمقصدهایگردشگریروستاییوتأثیرآندررضایتگردشگرانو
نامةمعتبرجمعآوریشدند.نتایج


پرسش
نیناثرتجربةقبلیرابررسیکردند.دادههااز 309

همچ
نشاندادکهرضایتازعواملمؤثربرقصدرفتاریدرآیندهاست Rajaratnam, Munikrishnan, (.
 )Sharif, & Nair, 2014
)،نقشگردشگریخریددرمرزهایآمریکاـمک یکواثرآنرادر

سولیوانوهمکاران(2012
صنعت خردهفروشی و اقتصاد جوامع محلی در مک یک بررسی کردهاند .همچنین فعالیتهای
کردآنهارادرطولسفرخودمشخص

گردشگرانرادرمراک خریدخارجیبررسیومی انه ینه
کردهاند( .)Sullivan, Bonn, Bhardwaj, & DuPont, 2012

یوکسلدرمقاله ایبهبررسیروابطبینمحیطخریدوعواطفواحساساتگردشگر،ارزشهای

پردازدوبهایننکتهاشارهمیکندکهرضایتگردشگرفقطدر


هامی
خریدورفتارودیدگاههایآن

یابیبهکاالنیست،ممکناستمحیطخریدبهتنهاییبهقسمتیازتجربةگردشگرتبدیل شود


دست
شود.حالتووضعیتهایعاطفی وارزش


هایآنمؤثرواقعمی

کهبررفتاربعدیخریدوارزیابی
خریدتوسطمحیطایجادمی شودکهدرلذتبردنازخرید،تمایلبهصحبتکردنبافروشندگان،

بازدیددوبارهازمقاصدوتمایلبهصَرفه ینهوزمانبیشترگردشگرانتأثیردارد( .)Yüksel, 2007
شدهومروریبرادبیاتپیشینمیتواننتیجهگرفتکهبررسیعوامل


بانگاهیبهمطالعاتانجام
مؤثر بر رفتار گردشگران ،به ویژه انتخاب مقصد گردشگری خرید ،موضو نسبتاً جدیدی است که
میتواند به مؤسسات ،سازمانها و فعاالن بخش خصوصی در برنامهری ی توسعة مقاصد گردشگری

خریدوارا ةمحصوالتوخدماتبهترکمککند .

مبانی نظری
)،رفتارمصرفکنندهعلممطالعةواحدهایخرید(فرد،خانوادهویا

ازدیدگاهموونومینور1388( 1
سازمان)وفرایندهایمبادلهاستکهشاملاکتساب،مصرفوکنارگذاریکاالهاوخدماتمیشود.

.رفتارمصرفکنندهبه مطالعةرفتارگردشگرازهمانمراحلابتداییشناساییِنیازتامراحلنهاییآن،

کنندهمیتواند


.مطالعةرفتارمصرف
کهکنارگذاریمحصولاست،میپردازد(موون و مینور)1388 ،

تریناستفادهکنندگان


هایکیازمهم

بازاریابیشرکت
م ایایگوناگونیبرایافرادداشتهباشد.مدیران
کنندهاند .درواقع ،تأمین رضایت مصرفکنندگان مستل م شناخت نحوة

از مطالعة رفتار مصرف
تصمیمگیری و رفتار مصرفکننده است .عوامل مختلفی تصمیمگیری و رفتار خرید گردشگران را

1. Moon, J. & Minor, M
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تأثیرقرارمیدهد .پژوهشگران،درمطالعاتشان دربارةرفتارمصرفکنندهوعواملتأثیرگذاربر


تحت
کنندهدرنظرگرفتهاند.ازنظرفراتو


آن،عواملگوناگونیرادرحکمفاکتورهایتأثیرگذاربررفتارمصرف
( ،)2011عوامل مؤثر بر رفتار گردشگر شامل عوامل روانشناختی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
دستهبندی در سه گروه است :دستة اول ،شامل عوامل
حتی عواملمحیطیاست.این عوامل قابل  
نگرشها ،باورها ،انگی هها ،ادراکات و سبک

جمعیتشناختی ،شخصیتی ،خودپنداره ،

فردی است که 
جملهاند؛ دستة دوم عوامل اجتماعی است که فرهنگ ،خانواده ،طبقة اجتماعی و
زندگی از آن  
آنهاست؛دستةسومعواملموقعیتیوعواملمحیطفی یکیواجتماعی
مهمترین 
گروههایمرجعاز 

میتوانند استراتژیهای مؤثری را برای
را دربرمیگیرد .بازاریابان گردشگری ،با شناخت این عوامل  ،
تأثیرگذاریبررفتارگردشگرتدوینکنند( .)Fratu, 2011

مدل جعبهسیاه رفتار گردشگر 1
مگیریو
هایمصرفکننده،فرایندتصمی 


ها،ویژگی

کنندهتعاملمحرکه

سیاهرفتارمصرف

مدلجعبه
.اینمدلبرنظریةجعبهسیاهرفتارگرایی

واکنشخریداررابهنمایشمیگذارد()Sandhusen, 2000

هایمحیطیوواکنشمصرفکنندهطیفرایندهاییدرونیتأکید


استواراستوبررابطةبینمحرك
جعبهسیاه
محركهاوارد 

حركهایبازاریابیهمراهباسایر
میدهد،م 
دارد.همانطورکهجدول1نشان 

میشود.بازاریابان باید بدانند که
جعبهسیاه  
واکنشهایی در این  

میشوند که سبب بروز 
مصرفکننده  

میگذرد .
جعبهسیاهخریدارچه 
در 

جدول  :1مدل جعبهسیاه رفتار مصرفکننده
واکنشهای خریدار

جعبهسیاه خریدار

محرکهای محیطی

انتخابکاال 
انتخابماركتجاریکاال 
انتخابمحلخرید 
انتخابفروشنده 
زمانبندیخرید 
نحوةپرداخت 
مبلغخرید 

مشخصاتخریدار 
نگرشهاوباورها 

انگی شومحرکه 
ادراك 
شخصیت 
سبکزندگی 

محركهایبازاریابی 

کاال 
قیمت 
مکان 
تبلیغاتپیشبردی 


منبع)Sandhusen, 2000( :


چارچوب مفهومی تحقیق
سیاهرفتارمصرفکننده()Black Boxباآمیختة


مفهومیپژوهشحاضرازتلفیقمدلجعبه
چارچوب
نشاندادهشده،درمدلجعبهسیاه

بازاریابیگردشگریحاصلشدهاست.همانگونهکهدرجدول 1

رفتار مصرفکننده عامل محركهای بازاریابی دربرگیرندة متغیرهایی نظیر کاال ،قیمت ،مکان و
1. Black box model
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تبلیغاتپیش بردیاستکهعناصرآمیختةبازاریابیسنتیکاالهستند(.)Sandhusen, 2000ازطرف

دیگر،درچارچوب مفهومی«مسا ل مدیریت مراک خرید و گردشگران»،که دالن.جی.تیموتی1ارا ه
بهماهیتوویژگیهایصنعتگردشگری،آمیختةبازاریابیخدماتمقصد


کرده،تأکیدشدهکهباتوجه
یرهایفوق،می بایدشاملعناصریهمچونفضایفی یکیمراک خرید،مردمو

گردشگریعالوهبرمتغ

لذامیتواناذعانداشتکه

نحوةارا ةخدماتبهگردشگرانشود(.)Timothy, 2005, pp. 219-266
عنوانیکیازرفتار هایخریدگردشگران،متأثرازعناصرآمیختة


انتخابمقصدگردشگریخرید،به
بازاریابی مقاصد گردشگری است .لذا ،همانگونه که در شکل  2مالحظه میشود ،عوامل آمیختة
بازاریابیخدماتمقصدگردشگریبانهدربرگیرندةفاکتورهاییهمچونقیمت،ویژگیهایمحصوالت،

خدمات فروشندگان ،تبلیغات و ترفیعات ،فضای مراک خرید و ویژگیهای گردشگری و جغرافیایی
یگریتعیینمیشوند .

مقصدگردشگریمقصداستکههرکدامتوسطزیرمؤلفههاید


شکل  :2مدل مفهومی تحقیق


نامههااقدام
آوریآمارواطالعاتوطراحیپرسش 


ها،بهجمع

بهاینمؤلفه

برایناساسوباتوجه
و ارتباط عناصر آمیختة بازاریابی خدمات با انتخاب مقصد گردشگری شهر بانه از نظر گردشگران
ارزیابیشد .

 .1استاددانشکدةمنابعاجتماعیوتوسعه،دانشگاهایالتآری ونا
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تأثیر عوامل آمیختة بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران ...

روش تحقیق
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفیـپیمایشی است .روش گردآوری اطالعات
بهکار گرفته شده در این پژوهش ،آمی های از روشهای کتابخانهای و پیمایشی است .حجم نمونه،

باتوجه بهنبوداطالعاتدقیقدرخصوصتعدادگردشگرانشهربانه،بااستفادهازفرمولکوکران،که

حجمجامعةآماریرادرنظرنمیگیرد(،)Barlett, Kotrlik, & Higgins, 2001تعداد 384محاسبه

نامهایتوسطگردشگرانشهربانهدرتعطیالتنوروزو
پرسش 

آوریدادههایموردنیاز،


شد.برایجمع
خوشهای،ازمراک خریدوتجاریشهربانهتکمیلشد .

نمونهگیریتصادفی
بهصورت 
تابستان ،
روایی پرسشنامه پس از بررسی ادبیات تحقیق و با کمک خبرگان ـ که جمعی از اساتید
دانشگاهی متخصص در حوزة گردشگری و نی رفتار مصرفکننده بودند ـ طراحی و تدوین شد.
نامهها)
درصدکلپرسش 

پرسشنامه(معادل30

همچنین،برایمحاسبةپایاییپرسشنامهابتدا115

دستآمده،بامقدار،0/763حاکیازپایایی
تکمیلوضریبآلفایکرونباخمحاسبهشدکهعددبه 

1
شاپیروـویلک و کلموگروف ـ

پرسشنامه بود .برای ارزیابی وضعیت پراکنش دادهها ،از آزمونهای 

2
هاغیرنرمالاستوبایدازآزمونهای


استفادهشدوهردوآزموننشاندادکهتوزیعداده
اسمیرنوف 
ناپارامتریک استفاده شود .به همین علت ،برای بررسی تأثیر عوامل آمیختة بازاریابی بر انتخاب
نمونهای،
نمونهای ویلکاکسون استفاده شد .درواقع آزمون ویلکاکسون تک 
گردشگران ،از آزمون تک 
اینیازمنددادههایباتوزیعنرمال

آزمونیغیرپارامتریکوجایگ ینمناسبیبرایآزمونتیتک 
نمونه
بایدمیانةدادههاواردشود.همچنین ،ازآنجاکههرکدامازعوامل

دراینآزمون،بهجایمیانگین

است.
هایمتعددیتعیینشدهبود،برایتعیینرتبةاثرگذاریآنها


آمیختةبازاریابیبافاکتورهاوزیرعامل
نی ازآزمونفریدمناستفادهشد .

تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
تأثیر عامل قیمت بر تصمیم خرید گردشگران

مطابق نظر کئون ،که قیمت مناسب یکی از مؤثرترین عوامل در ایجاد گردشگری خرید است ،هر
محبوبتر

ارزانتر باشد ،مقصد موردنظر برای گردشگران 
مناسبتر و  

قیمتها در یک مقصد 

چقدر 
همترین
خواهد بود.واضح است که عوامل بسیاری بر نحوة بروز رفتار خرید تأثیرگذارند ،اما قیمت م 
تأثیررادرتوسعةخریدبرایگردشگراندارد(تیموثی .)108-90:1393،
عاملقیمتباسهگویه،باطیفلیکرتپنجتایی،موردپرسشقرارگرفتتامی ان

بدینمنظور،
تأثیرگذاریآنبررفتارخریدگردشگرانسنجیدهشود.شکل3نتیجةآزمونویلکاکسونبرایقیمت
درصدمیتوان

گونهکهدرایننمودارمالحظهمیشود،باضریباطمینان 99

نمیدهد.همان

رانشا
گفتکهمتغیرقیمتبامیانگین 4ازمیانگینپیشفرضِ  3بیشتربودهودرنتیجهبرانتخابمقصد
گردشگرانتأثیرگذاربودهاست .
1. Shapiro-Wilk test
2. Kolmogorov–Smirnov test
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شکل  :3آزمون ویلکاکسون میزان تأثیرگذاری قیمت بر انتخاب مقصد گردشگران خرید



منبع :یافتههای تحقیق

رتبهبندیمقدارتأثیرگذاری
باتوجهبهاینکهقیمتمحصوالتبانهچندینمؤلفهدارد،جدول  2

گونهکهازدادههایاینجدولمشخص


دهد.همان

نشانمی
اینمؤلفههارابراساس آزمونفریدمن 

مهمترینویژگی قیم تمحصوالتشهربانهاستکهباعثانتخابشهربانه
است«،لیست قیمت» 
بهعنوانمقصدخریدگردشگریشدهاست؛مؤلفةخریدقسطیدررتبةآخرقرارگرفتهاست 


جدول  :2آزمون فریدمن عامل قیمت
گویهها

متوسط رتبه

رتبه

لیستقیمت

1/78

تخفیفات
خریدقسطی

 2/36
1/86

1
2

درجةآزادی

3

2
 96/00

تیدو
سطحمعناداری
تعداد

 /000
 384

منبع :یافتههای تحقیق

براساسایننتایج«،لیستقیمت»بیشترینتأثیرو«خریدقسطی»کمترینتأثیررابرتصمیم
بهدستآمدهکهنشاناز
.باتوجهبهجدول،مقدارمعناداری نی   0/000

خریدگردشگرانداشتهاست
قابلاتکابودننتایجدارد .
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تأثیر عوامل آمیختة بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران ...

تأثیر ویژگی محصوالت بانه بر تصمیم خرید گردشگران
تنو طلبی خریداران در فعالیتهای خرید ،یک حقیقت آشکار در تحقیقات خردهفروشی است.
خریداران از خرید در فروشگاههایی لذت میبرند که دامنة انتخاب محصوالت گسترده و کاالهای
شود.عالوهبراین،خریدارانازخریددرمراک ی


رفروشگاهییافتنمی
منحصربهفردیدارندکهدره

لذتمیبرندکه فروشگاههای گوناگونیدارندوهمهنو کاالییرا،درگسترهایوسیع،درمعرض

فروش گذاشته اند .کیفیت کاال نی  ،به احساس رضایت مردم از خرید تفریحی کمک میکند .در
تحقیقیکهبهوسیلة ادارةتحقیقاتگردشگریاسترالیاانجامشد،زیبایی،دردسترسنبودنکاالدر

خانه،کیفیتباالیساخت،سبکوطرحظریف،واعتبارازخصوصیاتکاالستکهبهایجادرضایتاز
خریدتفریحیکمکمیکند(.)Holbrook & Hirschman, 1982

عاملویژگیمحصوالتبانهباسهگویه،باطیفلیکرتپنجتایی،برایسنجش

درهمینراستا،
می ان تأثیرگذاری آن بر رفتار خرید گردشگران ،مورد پرسش قرار گرفت .شکل  4نتیجة آزمون
ویلکاکسون برای ویژگیهای محصوالت بانه را نشان میدهد .همانگونه که در این نمودار مالحظه
درصدمیتوانگفتکهمتغیرویژگیمحصوالتبانهبامیانگین3/50

یشود،باضریباطمینان99
م
ازمیانگینپیشفرضِ3بیشتربودهودرنتیجه،برانتخابمقصدگردشگرانتأثیرگذاربودهاست .

شکل : 4آزمون ویلکاکسون میزان تأثیرگذاری ویژگی محصوالت بانه بر انتخاب مقصد گردشگران



منبع :یافتههای تحقیق
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رتبهبندیمقدارتأثیرگذاری
باتوجهبهاینکهویژگیمحصوالتبانهچندینمؤلفهدارد،جدول  3

این مؤلفهها را ،براساس آزمون فریدمن ،نشان میدهد .براساس دادههای این جدول ،تنو مارك
هامهمترینویژگیمحصوالت

وگستردگیانتخابمحصوالتموردنیاز وهمچنینکیفیتودوام  
آن
هستند که باعث انتخاب شهر بانه برای مقصد خرید گردشگری شده است .مؤلفة اطمینان از اصل
بهدست
توجهبهجدول،مقدارمعناداری نی   0/000
بودنمحصوالت دررتبةآخرقرارگرفتهاست.با 
آمدهکهنشانازقابلاتکابودننتایجدارد .


جدول  :3آزمون فریدمن عامل ویژگیهای محصوالت شهر بانه
گویهها

متوسط رتبه

رتبه

تنو ماركوگستردگیانتخابمحصوالتموردنیاز

2

1

کیفیتودواممحصوالت
اطمینانازاصلبودنمحصوالت

2
1

1
2

درجةآزادی

2
0/000
185/000
 384

سطحمعناداری
تیدو
تعداد
منبع :یافتههای تحقیق

تأثیر خدمات فروشندگان بانه بر تصمیم خرید گردشگران
در تحقیقی از جون  10 ،درصد شرکت کنندگان به نقش فروشندگان در کمک به ایجاد تجربههای
خرید تفریحی اشاره کردهاند .این موضو نتیجة رعایت ادب و دقتنظر کارکنانی است که قادر به
ایجاد رابطه با خریداران هستند؛ عکس این مسئله نی ممکن است اتفاق بیفتد .یک چهارم
هاداشتهاند؛اینموضو بهعلت

پاسخدهندگاننی بیانکردندکهکارکناننقشیمنفیدرتجربةآن
پرخاشگری فروشندگان است که موجب کاهش عوامل سرگرمی و تفریحی در فروشگاه میشود
.یکیدیگرازفرضیههایپژوهشحاضراینبودکه«خدماتفروشندگانبرانتخاب

(تیموتی)1393،
مقصدگردشگرانخریدشهربانهتأثیرمعناداریدارد».عاملخدماتفروشندگانباسهگویه،باطیف
لیکرتپنج تایی،موردپرسشقرارگرفتتامی انتأثیرگذاریآنبررفتارخریدگردشگرانسنجیده

مشاهدهمیشود .

نتیجةآزمونویلکاکسونتکنمونةعاملخدماتفروشندگاندرشکل5

شود.
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شکل : 5آزمون ویلکاکسون میزان تأثیرگذاری خدمات فروشندگان بانه بر گردشگران



منبع :یافتههای تحقیق

،میتوانگفتکهمتغیر
براساسایننمودار،باضریباطمینان 95درصدومی انخطای 0/05
خدمات فروشندگان بانه با میانگین   3/667از میانگین پیشفرضِ  3بیشتر است ،پس خدمات
فروشندگانبانهبرانتخابمقصدخریدگردشگرانتأثیرگذاربودهاست .
رتبهبندی مقدار
باتوجه به اینکه خدمات فروشندگان بانه چندین مؤلفه دارد ،در جدول   4

تأثیرگذاریهریکازمؤلفهها،براساسآزمونفریدمن،نشاندادهشدهاست .


جدول  :4آزمون فریدمن برای عامل خدمات فروشندگان شهر بانه
گویهها

میانگین رتبهای فریدمن

رتبه

تیپظاهریفروشندگان
طرزبرخوردوخدماتفروشندگان 
فنسخنوریواطالعاتفروشندهازمحصول

1/49
2/34
2/18

3
1
2

درجهآزادی

2
208/081
0/000
 384

تیدو 
سطحمعناداری 
تعداد 
منبع :یافتههای تحقیق

براساس جدول نهایی آزمون فریدمن« ،طرز برخورد و خدمات فروشندگان» بیشترین تأثیر و
«تیپ ظاهری فروشندگان» کمترین اثر را بر رفتار خرید گردشگران داشته است« .فن سخنوری و
12

سال ششم ،شمارة  ،11تابستان 96

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

باتوجهبهجدول،4مقدارمعناداری

اطالعاتفروشندهازمحصول»نی ،دررتبةدومقرارگرفتهاست.
دستآمدهکهنشانازقابلاتکابودننتایجدارد .

نی  0/000
به

تأثیر ترفیعات و تبلیغات فروشگاههای بانه بر تصمیم خرید گردشگران
میسازد .1 :اف ایش فاصلة فی یکی بین تولیدکننده و
عوامل متعددی نیاز به ترفیع را مشخص  
شرکتهای تجاری.متخصصان بازاریابی معتقدند که

گردشگر؛  .2رقابت شدید بین منابع گوناگون و 
ازاینرو مقاصد
هاشان؛  
خواسته 

نیازهاشان هستند نه 
برطرفکردن  

امروزه مصرفکنندگان درصدد 
برنامههای ترفیعی مناسب اقدام کنند .آمیختة
خرید ،برای جلب مشتری بیشتر ،باید به اجرای  
پیشبرد فروش و روابط عمومی است که
مجموعهای از تبلیغات ،فروش حضوری  ،

فعالیتهای ترفیعی 

فعالیتهای ترفیعی،

بهکارمیرود.در بررسی مراک خرید ،
هدفهای برنامة فروش  
دستیابی به  
برای  
میشوند .اساساً ،ترفیعات یا ارتقا عبارت است از
سیستمهای فرعی در بازاریابی ،شناسایی  

بهعنوان 

فعالیتهای اطال رسانی ،ترغیب و اثرگذاری ،که کامالً مربوط به یکدیگرند .یکی دیگر از

مجموعة 
فروشگاهها بر انتخاب مقصد گردشگران

فرضیههای پژوهش حاضر این بود که «ترفیعات و تبلیغات 

فروشگاههای بانه با سه گویه ،با طیف

خرید شهر بانه تأثیر معناداری دارد».عامل ترفیعات و تبلیغات 
پنجتایی ،مورد پرسش قرار گرفت تا می ان تأثیرگذاری آن بر رفتار خرید گردشگران سنجیده
لیکرت  
شود .
نشان دادکه،با
نمونةعاملترفیعاتوتبلیغاتفروشگاههایبانه 


نتیجةآزمونویلکاکسونتک
فروشگاههای بانه ،با

ضریب اطمینان  95درصد و می ان خطای  ،0/05متغیر ترفیعات و تبلیغات 
میانگین  ،2/667از میانگین پیشفرضِ  3کمتر است ،پس میتوان نتیجه گرفت که ترفیعات و
فروشگاههایبانهبرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهربانهتأثیرگذارنبودهاست.همچنین،

تبلیغات 
بندیمؤلفههایعاملترفیعاتوتبلیغات،درجدول 5قابلمشاهده


نتایجآزمونفریدمن،برایرتبه
است .

جدول  :5آزمون فریدمن برای رتبهبندی مؤلفههای عامل ترفیعات و تبلیغات
گویهها

میانگین رتبهای فریدمن

رتبه

سیاستتعویضوبرگشتمحصول 
تخفیفات،حراجیافروشویژه
تبلیغاتیااطال رسانی

1/78
2/36
1/86

3
1
2

درجهآزادی

2
96/00
0/000
 384

تیدو 
سطحمعناداری 
تعداد 
منبع :یافتههای تحقیق
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تأثیر عوامل آمیختة بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران ...

براساسایننتایج«،تخفیفات،حراجیافروشویژه»بیشترینتأثیرو«سیاستتعویضوبرگشت
محصول» کمتریناثررابررفتارانتخابمقصدگردشگرانخریدداشتهاست؛کهاینتأثیرضعیف،به
نبود گارانتی و ضمانتنامة کاالهای عرضهشده در بانه ،بهعلت قاچاقی بودن آن ،مربوط میشود.
دهندةقابلاتکابودننتایجاست.


دستآمدهکهنشان
باتوجهبهجدول،6مقدارمعناداری 0/000
به


تأثیر فضای مراکز خرید بانه بر تصمیم خرید گردشگران
ازنظرپراسوداوسون،وضعیتمراک خریدشاملتمامجنبههایمکانخریداستکهمردمباآن
شوند.اینموضعنه تنهاشاملکاالهاوفروشندگان،بلکهشاملنماوطرح،تنو وموقعیت


مواجهمی
فروشگاههانی میشود(.)Prus & Dawson, 1991شایانذکراستشرایطمطبو شاملدکوراسیون،

ساختار محیطی ،تمی ی و طرح کاال به مفرح و مطلوب بودن خرید کمک میکند .بنابراین
فروشگاههایی که سرگرمکننده نیستند ،طراحی بینظم ،دکوراسیون بد ،شلوغی و محیط پیرامونی

نامناسبدارند.همچنینتنو درترکیبفروشگاههایمراک خرید،برانتخابخریدارانوتداومبازدید
وتصویرذهنیآنانازمراک خریدتأثیرمیگذاردوازخروجمنابعمالیهنگفت،ازطریقخریدازسایر
توجهبه موارد ذکرشده ،یکی دیگر از فرضیات
مناطق ،جلوگیری میکند (تیموتی .)68 :1393 ،با 
پژوهشحاضراینبود«:فضایمراک خریدبرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهربانهتأثیرمعناداری
پنجتایی ،موردپرسشقرار گرفت تامی ان تأثیرگذاری
دارد».اینعاملباهفتگویه،باطیف لیکرت  
آنبرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهربانهسنجیدهشود.نتیجةآزمونویلکاکسونِتکنمونةعامل
فضایمراک خریددرشکلزیرمشاهدهمیشود .

شکل  : 6آزمون ویلکاکسون میزان تأثیرگذاری فضای مراکز خرید بانه بر انتخاب مقصد گردشگران



منبع :یافتههای تحقیق
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

شاهدهمیشودکهمتغیر

براساسشکل،6باضریباطمینان 95درصدومی انخطای 0/05م
فضای مراک خرید بانه ،با میانگین  ،3/714از میانگین پیشفرضِ  3بیشتر است ،درنتیجه ،فضای
مراک خریدبرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهربانهتأثیرزیادیداشتهاست .
باتوجه بهاینکهعاملفضایمراک خریدبانهچندینمؤلفهدارد،سعیشده،بابهکارگیریآزمون

فریدمن ،به رتبهبندی مقدار تأثیرگذاری هریک از مؤلفهها پرداخته شود تا با شناختی بهتر و
دقتنظریبیشتربهنتیجهگیریوارا ةپیشنهادپرداختهشود .


جدول : 6آزمون فریدمن برای عامل فضای مراکز خرید شهر بانه
گویهها

میانگین رتبهای فریدمن

رتبه

تمرک وتراکمخوشهایمراک تجاری
مکانهایتجاری
تنو وتعداد 
تنو محصوالت
روزهاوساعاتکارفروشگاهها

جلوةویترین
تجهی اتفی یکیدرپاساژ
پاکی گیونظافتفضایداخلیفروشگاه

4/84
5/17
4/14
3/55
2/74
3/33
4/23

2
1
4
5
7
6
3

6
431/047
/000
384

درجهآزادی
تیدو 
سطحمعناداری 
تعداد 
منبع :یافتههای تحقیق

فروشگاههای ب رگ» بیشترین تأثیر و در

براساس نتایج آزمون فریدمن ،مؤلفة «تنو و تعداد 
مقابل«جلوة ویترین» کمترینتأثیررابرانتخابمقصدگردشگرانداشتهاست«.وجودمراک خرید
متمرک وجمعوجور»و«پاکی گیونظافتفضایداخلیفروشگاه»ازدیگرمتغیرهاییهستندکه
تأثیرات زیادی بر انتخاب مقصد و تصمیم خرید گردشگران گذاشتهاند .باتوجهبه جدول  ،7مقدار
دستآمدهاستکهنشانازقابلاتکابودننتایجدارد .

معنادارینی  0/000
به

تأثیر ویژگیهای گردشگری و جغرافیایی شهر بانه بر تصمیم خرید گردشگران 
توانبهسهرکنجاذبههایگردشگری،تأسیساتوتسهیالتگردشگری،


ارکاناصلیگردشگریرامی
تقسیمبندیکرد .

زیرساختهایگردشگری(محصوالتمکمل)

و
تسهیالت و تجهی ات گردشگری عامل جذب گردشگر به شهر نیست؛ اما درحکم یکی از
جاذبههای گردشگری نی  ،شامل جاذبه های تاریخی،
زیرساختهای مهم گردشگری مطرح میشود  .

فرهنگی ،طبیعی ،سرگرمی ،تفریحی ،رویدادها و ...است که میتواند طبیعی یا انسانساخت باشد.
همچنین مراک اقامتی ،پذیرایی ،دفاتر مسافرتی ،راهنمایان تور و ...نی از تأسیسات و تسهیالت
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اصغر طهماسبی و همکاران

میکنند اما
لذتبخش  
خدماتومحصوالتاضافهایکهتجربة بازدیدرا 

حسابمیآیندـ 


گردشگریبه
بهتنهاییانگی هایبرایبازدیدمنطقهنیستند.درواقعکیفیتباالیخدماتیکهدراینبخشازصنعت

همیشود،بهصورتمستقیممنجربهاف ایشدرآمدومیانگینمدتماندگاریودرنهایت

گردشگریارا
اف ایش سطح رضایت گردشگران میشود؛ که این خود انگی ة بازدید مجدد را درپی دارد .ازجمله
زیرساختهایمناسبرفاهیو

معیارهایاف ایشقدرتجذبمنابعوجاذبههایگردشگرییکمنطقه،
زیرساختها،

پاسخبهنیازهایگردشگرانودسترسیمناسببهمنطقهوجاذبههاست.

گردشگریبرای 
بسترهای الزم و ضروری جامعه هستند که ،اگرچه بهصورت مستقیم ج و عوامل تولید بهحساب
نمیآیند،بهصورتغیرمستقیمباعثکاهشه ینههاوکاراییعواملورفاهاجتماعیمیشوند .

قابلتوجهیبرتواناییرقابتوجذببازارهایگردشگری
موقعیتجغرافیایییکمقصدنی ،تأثیر 
قابلتوجهیرویپتانسیل
میتواندتأثیر 
دارد.باثابتبودنسایرشرایط،یکمکانمساعدبرایمقصد 
میتوان مکانی دانست که به بازارهای هدف ن دیکتر
گردشگری داشته باشد؛ معموالً مکان مناسب را  
فعالیتهای بازاریابی

است.ن دیکتر بودن به بازارهای هدف بر دسترسی گردشگران به مقصد ،وسعت 
نمیتوان تأثیر مکان مقاصد را
و دسترسی به اطالعات گردشگری مقصد تأثیرگذار است؛ هرچند  
دستکمگرفت .
مؤلفههارا 
بیشازاندازهفرضکردوتأثیرسایرعواملو 

ویژگیهای گردشگری و جغرافیایی شهرستان بانه بر

ازدیگر فرضیات پژوهش حاضر این بود« :
ویژگیهای گردشگریو جغرافیایی شهر

انتخاب مقصد گردشگران خرید شهر بانه موثر است».عامل 
پنجتایی ،مورد پرسش قرار گرفت .نتیجة آزمون ویلکاکسون
بانه با چهار گویه ،با طیف لیکرت  
تکنمونة عامل ویژگیهای گردشگری و جغرافیایی شهرستان بانه با ضریب اطمینان  95درصد و

ویژگیهایگردشگریوجغرافیاییشهرستانبانه ،بامیانگین

می انخطای 0/05نشانگر آنبودکه
ویژگی هایگردشگریوجغرافیاییشهرستانبانه برانتخاب

،برابرباپیشفرضِ 3است،درنتیجه

3
یهای
مقصد گردشگران خرید شهر بانه تأثیرگذار نبوده است .باید توجه داشت که عامل ویژگ 
گردشگریوجغرافیاییشهرستانبانهدارایچندینمؤلفهاستکهدرادامه،ازطریقآزمونفریدمن،
بهرتبهبندیمقدارتأثیرگذاریهریکمیپردازیم .


جدول  :7آزمون فریدمن برای عامل ویژگیهای گردشگری و جغرافیایی شهر بانه
گویهها

میانگین رتبهای فریدمن

رتبه

جاذبههاومراک تفریحیوگردشگریشهربانه

تسهیالتوزیرساختهایگردشگری

هایجادهایودسترسیبهبانه


زیرساخت
موقعیتجغرافیایی،
شرایطآبوهواییبانه


2/17
2/49
2/01
33/3

3
2
4
1

درجهآزادی
تیدو 

3
293/000
 0/000
 384

سطحمعناداری
تعداد 
منبع :یافتههای تحقیق
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

آبوهواییبانه»بیشترینتأثیررابرانتخاب
براساسجدولنهاییآزمونفریدمن،مؤلفة«شرایط 
جادهای و دسترسی به
زیرساختهای  

مقصدگردشگرانخریدداردودرمقابل«موقعیت جغرافیایی ،
باتوجهبهجدول،7مقدارمعناداری نی 

بانه» کمترینتأثیررابررفتارخریدگردشگرانداشتهاست .
توانبهنتایجبهدستآمدهاتکاکرد .


دهدمی

دستآمدهکهنشانمی
 0/000
به

رتبهبندی نهایی ابعاد مؤثر بر رفتار گردشگران و نتیجة نهایی فرضیههای تحقیق

دراینبخش،ابتداششبُعدتأثیرگذاربرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهرستانبانه،بااستفادهاز
مونفریدمن،رتبه بندیشدهتامی انتأثیرگذاریاینعواملوهمچنینعواملیراکهبیشترینو

آز
کمترین تأثیر را بر رفتار خرید گردشگر گذاشته است شناسایی شود ،تا شناختی جامع و دقیق از
وضعیتعرضةگردشگریشهربانهداشتهباشیم .

جدول  :8رتبهبندی نهایی ابعاد تأثیرگذار بر رفتار گردشگران
عوامل تأثیرگذار

متوسط رتبهها

رتبه

قیمت
ویژگیمحصوالت
خدماتفروشندگان
ترفیعاتوتبلیغات
فضایمراک خرید
ویژگیهایگردشگریوجغرافیایی


4
3
3
2
4
2

اول 
دوم 
دوم 
سوم 
اول 
سوم 

درجهآزادی
تیدو 
سطحمعناداری 

5
725.000
0/000





منبع :یافتههای تحقیق

همانطورکه در جدول  9مشاهده میکنیم ،از شش عامل تأثیرگذار بر رفتار و انتخاب مقصد

خرید گردشگران شهر بانه ،بیشترین عوامل تأثیرگذار «قیمت» و «فضای مراک خرید» و کمترین
ویژگیهایگردشگریوجغرافیایی»بودهاست.دربخش

عواملتأثیرگذار«ترفیعات و تبلیغات»و«
نمونهایبهشرحجدولذیلآورده
هایمربوطبهآزمونویلکاکسونتک 


نتیجةنهاییفرضیه
دومنی  ،
شدهاست :
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اصغر طهماسبی و همکاران

تأثیر عوامل آمیختة بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران ...
جدول  :9نتیجة نهایی فرضیههای تحقیق

فرضیه ها

ضریب اطمینان  95درصد

میزان خطای آزمون0/05 :

نتایج آزمون

قیمتمحصوالتبرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهربانهمؤثراست .

تأیید 

ویژگیمحصوالتبانهبرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهربانهمؤثراست .

تأیید 

خدماتفروشندگانبانهبرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهربانهمؤثراست .

تأیید 

فروشگاههایبانهبرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهربانهمؤثراست .

ترفیعاتوتبلیغات
فضایمراک خریدشهربانهبرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهربانهمؤثراست .
ویژگی هایگردشگریوجغرافیاییشهرستانبانهبرانتخابمقصدگردشگرانخریدشهربانهمؤثراست .


رد 
تأیید 
رد 

منبع :یافتههای تحقیق

براساس جدول  ، 9متغیرهای قیمت محصوالت ،ویژگی محصوالت ،خدمات فروشندگان بانه و
فضایمراک خریدبرانتخابمقصدگردشگرانخریدتأثیرگذاربودهوترفیعاتوتبلیغاتفروشگاههای
بانه و نی ویژگی های گردشگری و جغرافیایی شهرستان بانه بر انتخاب مقصد گردشگران و رفتار
ناثرگذارنبودهاند .

خریدشا

نتیجهگیری
پایداریورقابتپذیری 1مقاصدگردشگریخریدمستل مبرنامهری یمبتنیبرمطالعةدقیقنیازهاو

رفتارگردشگراناست.انتخابمقصدگردشگریخریدازرفتارهایمهمگردشگرانومتأثرازدودستة
عوامل محیطی و بازاریابی ،و شرایط و ویژگیهای گردشگران است .مطالعة حاضر به بررسی نقش
عوامل آمیختة بازاریابی خدمات مقاصد گردشگری در انتخاب شهر بانه ،بهعنوان مقصد گردشگری
خرید،پرداختهاست .
نتایج تحقیق نشان میدهد که قمیت ،یکی از مهمترین عناصر آمیختة بازاریابی مقاصد
قیمتهایثابتو

گردشگری،تأثیرگذارترینعاملدرجذبگردشگرانخریدشهربانهاستواستمرار
رقابتی ،در جذب و حفظ مشتریان دا می اهمیت ویژهای خواهد داشت .به این مهم ،در تحقیقات
طوریکهبرخیازمحققین(تیموثی،)1393،قیمتمناسبرا

پیشیننی ،توجهوتأکیدشدهاست؛به
قیمتهادریک

یکیازموثرترینعواملدرایجادگردشگریخریددانستهوبرایننظرندکههرچقدر
لذامیتوان

محبوبتر خواهد بود.

ارزانتر باشد ،مقصد موردنظر برای گردشگران 
مناسبتر و  

مقصد 
کنندهترین عوامل پیدایش و

گفت که تفاوت قیمت یا به بیان دیگر قیمت مناسب ،یکی از تعیین
استمراربازارچههادرمناطقمرزیمانندبانهبودهاست .

ترینفاکتورهاییاستکهآمیختةبازاریابیخدماتراازآمیختةبازاریابی

فضایفی یکیازمهم
کند.یافتههایمطالعةحاضرنشانمیدهدکهفضایمراک خریددرکنارقیمت

سنتیکاالمتمای می
رقابتیتأثیرگذارترینعاملجذبگردشگرانخریدشهربانهبودهاست.فضایمراک خریددربرگیرندة
1. Competitiveness

18

سال ششم ،شمارة  ،11تابستان 96

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

تمامجنبههاییکمکانخریدهمچونتنو وتعدادمکانهایخرید،تنو محصوالت،جلوةویترین،

ساعاتکاری،تجهی اتفی یکیوپاکی گیونظافتمراک خریداست؛کهازاینمیانتنو وتعداد
مکانهای تجاری بیشترین و تجه ات فی یکی کمترین اهیمت را در انتخاب شهر بانه ،از نظر

گردشگران،داشتهاست .
تبلیغات و ترفیعات و ویژگی های گردشگری و جغرافیایی شهر بانه دو عاملی بودند که ازنظر
عبارتدیگرایندوعامل،


دارنبودهاست.به
آماریمی انتأثیرگذاریآنهادرانتخابگردشگرانمعنی
در  مقایسه با سایر عناصر آمیختة بازاریابی مقصد شهر بانه ،نیازمند برنامهری ی و تقویت بیشتری
هستند .این یافته مؤید نتایج مطالعة طهماسبی و روشنیان ( )1395در شهر بانه است که نشان
میدهد  87درصدمنابعاطالعاتیگردشگرانخریدبانهتبلیغاتکالمیگردشگرانیبودهکهقبالًبه

بانهآمدهاند(طهماسبیوروشنیان.)1395،درمطالعةدیگری،آلیسونوهمکاران()2011بهارزیابی

کنگپرداختند.یافتههایآنهاتاحدود

نگرشگردشگرانازخدماتفروشندههایخردهفروشدرهنگ

گونهای که برای گردشگران خرید هنگکنگ ،عوامل
زیادی با نتایج پژوهش حاضر تطابق دارد؛ به 
ریسکادراكشده»(عدماطمینانازپیامدیکخرید)دارایاهمیت

«اطمینانازاصلبودنکاالها»و«
زیادیبودهاست()Lloyd, Yip, & Luk, 2011؛درپژوهشحاضرنی ،اینعواملج ونگرانیهایاصلی
گردشگرانخریدشهربانهبودوکمترینتأثیررابررفتارگردشگرانخریدگذاشتهبود .
همچنین ،یافتههای تحقیق فیوریجی و همکاران ( )2012که به عوامل تأثیرگذار بر رفتار
سیاهاستفادهکردهاند،نتایج


حاضرازمدلجعبه
مصرفکنندگانعراقیپرداختهاندوهمانندپژوهش 

مشابهیدرارتباطوهمبستگیقویبینعواملفی یکیورفتارمصرفکنندهنشانمیدهد( Furaiji,
.درمقابل،یافتههایتوسانوتیموثی()2007نشاندادکه

)Łatuszyńska, & Wawrzyniak, 2012
گردشگرانخرید،دربینعواملمربوطبهابعادویژگیفی یکیبازاردراینمقصد،ازپاکی گی،نظافت،
نورپردازیوبهطورکلیمحیطخریدکمترینتأثیرپذیریراداشتند( Tosun, Temizkan, Timothy,

.)& Fyall, 2007درصورتیکهدرتحقیقحاضرپاکی گیونظافتپاساژهاومجتمعهایخریدشهر
بانهبررفتارخریدگردشگرانتأثیرگذاریمعنیداریداشتهاست.همچنیندرتحقیقدیگرتوسان و
تیموثی ( ،)2007دربارةتجربة خرید و رضایت گردشگران در منطقة کاپادوکیة ترکیه ،یافتههانشان
بهویژگیهایمحصوالتمقصداز تنو محصوالت و

داد که گردشگران خرید در بین عوامل مربوط 
اصل بودن کاالها بیشترین رضایت را داشتند (.)Tosun, Temizkan, Timothy, & Fyall, 2007
پسازفروش و
درصورتیکه در تحقیق حاضر ،اطمینان از اصل بودن کاالها و فقدان ارا ة خدمات  
مؤلفهها بر گردشگران خرید شهر بانه بوده است که
کمتأثیرگذارترین  
کمبود ضمانت محصوالت از  
بدونشکبررفتارگردشگراندرآیندهتأثیرگذارخواهدبود .
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تأثیر عوامل آمیختة بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران ...

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
کنندبررفتارآنهامؤثر

ـازدحامجمعیتوتراکمیکهافراددریکسایتگردشگریادراكمی
هایعاطفیورفتاریمتفاوتیدرافرادایجادکند.ازاینرو،ارزیابی«ظرفیت


تواندواکنش
استو 
می
تحملاجتماعیمقصد» یکیازموضوعاتمهمیاستکهبرایمطالعاتآتیدرشهربانهپیشنهاد
میشود.

ـتأثیراتاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوهمچنینزیستمحیطیصنعتگردشگریدرشهربانه

از دیگر موضوعات مهم است که پیشنهاد میشود در آینده مدِّنظر پژوهشگران و محققان حوزة
گردشگریقرارگیرد.
ـباتوجه بهاینکهجامعةآماریاینتحقیقگردشگرانخریدشهربانهبودهاست،پیشنهادمیشود

اینتحقیقدردیگرمقاصدخریدکشورنی انجامشود .
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