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Abstract:
Ecotourism is a strategy of tourism development based on
environmental protection and local community welfare. It
has been associated with successful experiences in
different places of the world. The role of ecotourism in
supplementing and integrating rural development is
accepted as a bottom line in the world. Various factors are
involved in the process of development and prosperity of
ecotourism including green marketing as an important
one. The aim of this study is to investigate the role of
green mixed marketing in rural ecotourism development.
The sample comprises 200 tourists and visitors of Ghare
Su village who have been selected based on a random
method. Questionnaire was used to collect the data and
SPSS21 and Lisrel8.5 software were applied to statistical
data analysis. Results of the study showed that all green
mixed marketing elements such as green product, green
price, green promotion and green place have affected the
ecotourism development in Ghareh Su village as the case
of the present study. Among the mentioned elements of
mixed marketing, the green promotion is the most
important factor in rural ecotourism development. In
conclusion, it is suggested that due to the importance of
green promotion to ecotourism attractions in the village,
special attention should be paid to environmental issues
and to inform the tourists and local community about the
measures and activities that have been taken to protect the
environment and reduce its negative impacts.
Keywords: Green mixed marketing, rural ecotourism,
Ghareh Su village.
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:چكیده
اکوتوری سم به عنوان یک ا ستراتژی تو سعه گرد شگری که مبتنی بر ا صول
 با ت ربههای،حفاظت محیط زیستتتت و توجه به ر اه جامعه محای استتتت
مو قیتآمیزی در نقاط مختاف جهان همراه بوده استتتد در ایا ارتباط نق
اکوتوریسم روستایی در تکمیل و یکپارچگی با توسعه روستایی در قاعده کای
در جهان پذیر ته شتتده استتتد عوامل گوناگون و مختافی در توستتعه و
شکو ایی اکوتوری سم نق دارند که بازاریابی سبز یکی از آنها میبا شدد بر
همیا استتا هدف تحقیق حاضتتر بررس تی نق آمیخته بازاریابی ستتبز در
 توصتتیفی،توستتعه اکوتوریستتم روستتتایی استتتد ایا تحقیق از نظر ماهیت
 نفر از022  کاربردی استتتد نمونه آماری تحقیق،پیمایشتتی و از نظر هدف
گرد شگران رو ستای قره سو ه ستند که به روش نمونهگیری ت صاد ی ساده
انتخاب گردیدندد ابزار گردآوری اطالعات پرستتشتتنامه بوده استتت و برای
 وSPSS 21 ت زیه و تحایل دادههای جمعآوریشتتده از نرما زارهای
 نتایج تحقیق ن شان داد که تمامی عناصر. استفاده شده استlisrel 8/5
آمیخته بازاریابی گردشگری بر توسعه اکوتوری سم رو ستای قره سو تﺄﺛیرگذار
 تر یع سبز تاﺛیر، از بیا عناصر آمیخته بازاریابی،میباشندد الزم به ذکر است
 پیشنهاد می شود،بیشتری بر توسعه اکوتوری سم روستای قره سو میگذاردد لذا
 به مساﺋل زیست محیﻄی،به دل یل اهم یت تر یع ستتتبز ج هت تبای غات
جاذبههای اکوتوریستتتمی روستتتتا توجه ویژهای مبذول شتتتود و اقدامات و
عالیتهایی را که در راستای حفاظت از محیط زیست و کاه تاﺛیرات منفی
 بتته اطالع گردشگران و جامعه محای برسدد،ان ام میگیرد
 قرهسود، اکوتوریسم روستایی، آمیخته بازاریابی سبز:واژههای كلیدی
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مقدمه
گردشگری از عالیتهای پویای اقتصادی ،در عصر حاضر است
که نق مهمی در توسعه پایدار محای ایفا میکندد ایا عالیت
از طریق ترکیب و بهکارگیری همزمان منابع داخای و خارجی،
منا ع اقت صادی ،زی ستمحیﻄی و اجتماعی -رهنگی ب سیاری
را برای مقصتتدها به همراه میآورد (ابراهیمزاده و آقاستتی زاده،
)6988د مدتهای طوالنی ا ست که مناطق رو ستایی به عنوان
مکانهای مناستتب و مﻄاوب جهت عالیتهای گردشتتگری و
تفریحی ،مورد تو جه عالقم ندان قرار داردد از دیگر ستتتو ،در
را ستای گذر از محدودیتها و تنگناهایی که اقت صاد رو ستایی با
آن روبهرو میباشد ،گردشگری به عنوان گزینهی مناسب ،مورد
توجه قرار گر ته ا ستد تو سعه گرد شگری رو ستایی میتواند با
توجه به عالیت های جایگزیا بخ کشتتتاورزی با التزام بر
ضرورت نگهدا شت و ا ستفاده بهینه از منابع موجود رو ستایی،
ترستتیمگر چشتتمانداز راروی توستتعه پایدار در نواحی روستتتایی
باشدد چنانچه با ای اد عالیتهای مکمل کشاورزی ،اشتغالزایی
وددد ،میتواند ضما جاوگیری از مهاجرتهای بیرویه رو ستایی
و پراکن نامتناستتتب جمعیت در مناطق ،با ای اد امکان توزیع
متناستتتب و برابر خدمات ،جمعیت ،تستتتهیالت ر اهی را راهم
آورده ،من ر به توسعه منﻄقهای گرددد
از دیگر سو ،توسعه شتابان شهری ،نیاز به راغت در ضای
باز ،گذران اوقات راغت در خارج از شتتتهرها و عرصتتته های
پیرامونی خوش آب و هوا ،مو جب روی آوردن ستتتتاکنیا در
شهرها و خصوصاً کالنشهرها به نواحی و روستاهای خوش آب
و هوای پیرامونی شده استد
ا زای عالقه به مقوله ی گردشتتگری و حفاظت در 92
سال گذ شته و توجه روزا زون به پارادایم گرد شگری پایدار،
من ر به پیدای اکوتوری سم و نیز مفاهیمی چون گرد شگری
سبز گردیده ا ستد آنچه که در سادهتریا شکل خود به لحاظ
زی ستمحیﻄی گرد شگری م سئوالنه قامداد میگردد (وﺛوقی و
شم سی ماربینی)6934 ،د اکوتوری سم به عنوان یک ا ستراتژی
تو سعه گرد شگری که مبتنی بر ا صول حفاظت محیطزی ست و
توجه به جامعه محای استتتت ،با ت ربههای مو ق یت آمیزی در
نقاط مختاف جهان همراه بوده استتت )(Zambrano, 2010
و یکی از جنبههای کایدی تو سعه پایدار مح سوب می شود که
محققان ،اندیشمندان و برنامهریزان گردشگری ،آن را مورد تﺄﺋید
و تﺄک ید قرار داده ا ندد (Barbier, 2011 & Liu, et.al,
) 2012عوامل گوناگون و مختافی در توستتعه و شتتکو ایی
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اکوتوریستتم روستتتایی نق دارند که بازاریابی ستتبز یکی از
بخ های مهم در شکو ایی آن میباشد .روستای قره سو یکی
از مقصتتدهای مهم گردشتتگری درشتتهرستتتان کالت ،استتتان
خراستتان رضتتوی استتت که با توجه به جاذبهها و منابع متنوع
طبیعی ،به نظر میرستتتد از ظر یت مناستتتبی جهت توستتتعه
اکوتوریستتم روستتتایی برخوردار استتتد در ایا راستتتا ،اقدامات
تو سعه گرد شگری مبتنی بر ا صول بازاریابی سبز میتواند نق
ب سزایی در تو سعه اکوتوری سم ایا منﻄقه دا شته با شدد در ایا
تحقیق ،با توجه به نق مهم و برجستتته بازاریابی ستتبز در
توستعه و رونق اکوتوریستم روستتایی ،به بررستی ظر یت های
آمیخته بازاریابی سبز در تو سعه اکوتوری سم ایا رو ستا پرداخته
شده استد
گرد شگری و عالیتهای تفریحی و راغتی در بروز تغییر و
تحوالت در رو ستاها ،طی دهههای اخیر سهم ب سیاری دا شته
استتتد توستتعه گردشتتگری در نواحی روستتتایی و استتتفاده از
جاذبه های طبیعی و رهنگی روستتتتا به عنوان منبع درآمد و
معی شت مردم رو ستا و در عیا حال کمک به حفظ سرمایهها و
جاذبه های منحصتتتر به رد طبیعی و رهنگی روستتتتا یکی از
راهبردهایی است که در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه
قرار گر ته ا ست (بیات و خزاﺋی پول)6935 ،د مﻄالعات حاکی از
عالقه وا ر و زاینده جوامع شهرنشیا ،به ویژه ا راد تحصیاکرده
از طبقات متو سط روبه باالی جامعه و در تمام گروههای سنی،
به ستتفر و گذران راغت در روستتتا استتتد روستتتاها مقصتتد
گرد شگری داخای در ب سیاری از ک شورها را به خود اخت صاص
دادهاند )(Eusebio & et al, 2017د در ک شورهای تو سعه
یا ته ایا امر با خط م شیءهای ک شاورزی در ارتباط ا ست و
غالباً به عنوان راهبردی برای حفظ محیط زیستتت و رهنگ
ستتنتی روستتتایی ارتقاء داده میشتتود (قادر مرزی و همکاران،
)6935د به نظر میرستتتتد دل یل تو جه و اهم یت م ﻄال عات
گردشگری در سالهای اخیر تحت تﺄﺛیر دو عامل کایدی است:
یکی ،ر شد تقا ضای گرد شگری در مناطق رو ستایی (لزوم توجه
به پیامدهای آن) و دوم ،تبدیل گردشتتتگری روستتتتایی به یک
د ستورالعمل تو سعه ،به ایا امید که ک سب و کار گرد شگری
بتواند در مقابل ابزار سنتی تو سعه رو ستایی ،اﺛرگذاری بی شتری
داشتتت ته باشتتتد )(Sorensen, 2005د در ارت باط با مفهوم
گردشگری روستایی ،تعریف "گردشگری که در مناطق روستایی
ان ام می گیرد" تعریفی رایج و راگیر و در عیا حال ستتاده ای
از گردشگری روستایی است ) ،(Sharpley, 2006محدودیتی
را در بر ندارد و در واقع بر استتتا ایا تعریف ،گردشتتتگری
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روستتتایی در بر گیرندهی گستتتره وستتیعی از انواع و گونههای
مختاف عالیتهای گردشگری استد لذا "گردشگری روستایی
همهی انواع گردشگری را در بر میگیرد که مبتنی بر استفاده از
منابع در مناطق رو ستایی ا ست" )(Beetone, 2006د در ایا
رابﻄه با گستتتترش روز ا زون مهاجرتهای روستتتتایی ،کاه
درامد خانوارهای روستتتتایی ،ا ول بخ کشتتتاورزی ،نیاز به
عالیتهای مکمل و در عیا حال جایگزیا کشتتاورزی ،بی از
پی در نواحی روستایی احسا می شودد از ایا رو گردشگری
رو ستایی به عنوان رهیا تی جایگزیا برای نیل به تو سعه پایدار
روستایی قامداد میشودد نظر به روند روز ا زون تخریب روستاها
و ا ول کشتتاورزی ،ستتعی در اراﺋه راهبردهای جدید برای احیاء
نواحی روستتتتایی از طریق ای اد عالیت های مکمل یا متحول
کردن ایا نواحی با توجه به منابع طبیعی و انسانی دارد ( شمس
الدینی و امیر هایانی)6935 ،د
اکوتوریستتم که تحت تﺄﺛیر نگرشهای جدید دوستتتدار
محیط زیست ،6مﻄرح شده است ،از بازار مناسب و روبه رشدی
در ستتتال های اخیر برخوردار شتتتده استتتت )(Arsić,2017د
پی بینی شده ایا رشد دوام خواهد داشت ،چرا که عرصههای
طبیعی ،به دنبال ر شد شهرن شینی ،همانند آهنربایی در جذب
گرد شگر عمل میکنند (وﺛوقی و شم سی ماربینی)6934 ،د ایا
مفهوم بر مشتتتارکت عال و مزایای اقتصتتتادی برای جامعهی
محای و همراه با اراﺋه آموزشهای زی ستمحیﻄی و حفاظتی به
آنان و نیز گردشتتگران در مقصتتدهای اکوتوریستتتی تﺄکید دارد
)(Bluwstein, 2017د طبق تعریف جتتامعتته بیاالماای
اکوتوریسم 0در سال « ،0225اکوتوریسم سفری مسئوالنه است
که از محیط زیستتتت حفاظت کرده و از ر اه جامعهی محای
حمایت میکند» )(Thampi, 2005د باکای در داﺋره المعارف
گردشتگری ( )0261ضتما تﺄکید بر بازار روبه رشتد آن ،اشتاره
میکند که تعریف واحد و مقبول جهانی از ایا نوع گردشتتگری
وجود ندارد؛ اما به هر روی برآمده از مفهوم گردشتتتگری پایدار
استتتت و مبتنی بر م نابع طبی عت-محور ،درگیر کردن جام عه
محای ،سهیم در حفاظت میباشدد ایا نوع گردشگری مﻄالعات
بستتتیاری را به ستتتوی خود جذب کرده استتتت (Buckley,
) 2016, 284د اکوتوریستتتم به دل یل ظر یت باال در ای اد
تغییرات اجت ماعی ،زیستتتت محیﻄی ،رهنگی ،اقتصتتتادی و
اکولوژیکی عماکرد بهتر (در مقایستته با ستتایر شتتیوهها) مورد
ستتتای قرار گر ته استتتد توانایی پایدار نگه داشتتتا زندگی

جوامع کوچک و روستتتاﺋی ،کمک به رشتتد ستتریع انواع جدید
توستتعه ،ت دید غرور رهنگی ،توانمندستتازی جامعهی محای و
حفاظت از تنوع زیستتتی در اکوتوریستتم بیشتتتر مورد توجه قرار
دارد ) .(Stronza, 2008به باور نظریهپردازان و محققیا،
اکوتوریسم بیشتر از آنکه گونه خاص گردشگری باشد زیر چتر
پارادایم گردشتتتگری پایدار ،یک استتتتراتژی جهت حمایت از
حفاظت منابع و راهم آوردن درآمد و اشتتتتغال برای جوامع
محای استد چنانچه در بسیاری از مناطق جهان اکوتوریسم در
اهداف دوگانه توسعه اقتصادی همراه با کاه قر و حفاظت از
منابع طبیعی ستتهیم شتتده استتت ( Das & Chatterjee,
)2015د با تمام ایا اوصتتاف ،نق اکوتوریستتم روستتتایی در
تکمیل و یکپارچگی با تو سعه رو ستایی در قاعده کای در جهان
پذیر ته شده استد
یکی از مهمتریا اقدامات در زمینه توستتتعه اکوتوریستتتم،
استتتفاده اﺛرگذار از ابزارها و پارامترهای موجود در عام بازاریابی
استتتتد در ایا رابﻄه بازاریابی امروزه نیازمند توجه همزمان به
مستتاﺋل زیستتت محیﻄی و اجتماعی رهنگی ،در کنار مستتاﺋل
اقت صادی ا ست )(Sudara, 2007د بازاریابی سبز یک رایند
کلگرایانه مدیریتی استتت که قابایت پی بینی و شتتناستتایی
رضتتتایت مصتتترف کننده به روش ستتتودآور اما پایدار را دارد
) .(Osman, 2016به عبارت دیگر ،اقدامات بازاریابی سبز یا
دو ستدار محیطزی ست به معنای تو سعه عالیتهای بازاریابی در
حی ﻄه محیط زیستتتتت استتتتت که با به کارگیری نق
م سئولیتپذیری زی ستمحیﻄی و اجتماعی ک سب و کار مبتنی
بر پارادایم توسعه پایدار ،همراه است ).(Cao, 2011
آمیخ ته بازاریابی نیز م مو عه ای از ابزارهای قا بل کنترل
بازاریابی ا ست که ک سب و کار با در هم آمیختا آنها سعی در
پاستتتخگویی به بازار هدف مینماید )(Festa, 2016د به ایا
معنا که اگر مدیری قصتتتد دارد آمیختهی دقیق و بیعیبی از
عناصر بازاریابی را تعییا کند ،ابتدا میبایست نیروهای مشخص
بازار و عنا صر قﻄعی بازاریابی را مورد ت زیه و تحایل قرار دهدد
عوامل آمیخته بازاریابی شتتتامل چهار عامل محصتتتول ،قیمت،
تر یع و توزیع میبا شد (دانایی ر و همکاران)6930 ،د ا صﻄالح
سبز در آمیخته بازاریابی سبز به اقداماتی ا شاره دارد که در آن
عوامل آمیخته بازاریابی یعنی محصتتتول ،قیمت ،تر یع و توزیع
باید به گونهای ان ام گیرد که ضتتما حداقل نمودن زیانهای
زیستتتتمحیﻄی ،گردشتتتگران را نیز به ستتتوی دوستتتتی با

1. Environmentally friendliness

2. TIES
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محیطزیست سوق دهدد در ایا راستا ،هر یک از عوامل آمیخته
بازاریابی سبز دارای معیارهایی به شرح زیر است:
 محصول سبز :حاوی عناصری است که برای محیطزیست
مضتتر نیستتت؛ از نظر مصتترف انرژی کاراﺋی داشتتته باشتتد؛ از
موادی ساخته شده با شد که قابایت بازیا ت را برای مح صول
راهم نماید؛ رایند تولید آن ،دوستتتدار محیطزیستتت باشتتد؛
آلودگی زیست محیﻄی کمتری ای اد نمایدد
 قیمت سبز :منصفانه (معقوالنه) بودن قیمت؛ اراﺋهی ارزش
خوب در برابر قیمت پرداختید
 تر یع ستتتبز :نوعی ستتتبک زندگی ستتتبز را ترویج دهد؛
بیانکنندهی مستتئولیتپذیری زیستتتمحیﻄی م موعه باشتتد؛
آگاهی مصتترفکنندگان را نستتبت به مستتاﺋل زیستتتمحیﻄی
ا زای دهدد
 توزیع سبز :ا ستفاده بهینه از میزان ضای موجود؛ ا ستفاده
از ناوگان حمل و نقل جدیدی که به لحاظ اکولوژیکی اﺛربخ
باشد؛ استفاده از سوختهای سبز مانند سوختهایی که میزان
ستتتولفور موجود در آنها کم استتتت و همچنیا استتتتفاده از
سوختهای جایگزیا مانند گاز مایع طبیعی؛ ت شویق ا راد در
جهت رانندگی مقرون به صر ه ،بهمنظور کاه اسراف سوخت
(رعنایی کردشولی و یاری بوزن انی)6932 ،د
در ایا رابﻄه تحقیقات مختافی صتتتورت گر ته استتتتد در
ادا مه به برخی از ایا موارد که مورد تو جه ن گارش ایا م قا له
بوده ،ا شاره می شودد دانایی ر و همکاران ( )6930در تحقیقی با
عنوان «بررسی تﺄﺛیر عوامل آمیخته بازاریابی بر مو قیت صنعت
گرد شگری» به برر سی عوامل مؤﺛر بر تو سعه گرد شگری شهر
مشتتتهد بر استتتا چهار آمیخته بازاریابی پرداختندد یا تههای
حاصتتتل از ایا بررستتتی نشتتتان داد که هر چهار عامل آمیخته
بازاریابی شتتتامل قیمتح محصتتتولح توزیع و تر یع بر مو قیت
صنعت گردشگری مشهد تﺄﺛیر میگذاردد
شکراﺋیان ( )6930در پایاننامه خود تحت عنوان «برر سی
نق آمیخته بازاریابی در تو سعه صنعت گرد شگری کا شان»
هفت عامل آمیخته بازاریابیح قیمتح محصتتتولح توزیعح ترویجح
مکانح شتتواهد یزیکیح برنامهریزی را مورد بررستتی قرار داد تا
میزان تﺄﺛیر آن در توستتعه گردشتتگری شتتهر کاشتتان را مورد
قرار دهدد نتایج تحقیق نشتتان داد که تمامی عناصتتر
ستتن
آمیخته بازاریابی در توسعه گردشگری کاشان مؤﺛر استد
صتتتالحی و همکاران ( )6934در تحقیقی با عنوان «نق

بازاریابی در توسعه اکوتوریسم تاالب انزلی» در مورد ویژگیهای
تاالب انزلی و موقع یت استتتتراتژ یک آن و همچنیا عوا مل
بازاریابی مؤﺛر بر جذب گردشتتتگر در ایا تاالب پرداختندد نتایج
ن شان داد که ظر یت منا سبی گرد شگری در ایا منﻄقه وجود
دارد که از آن جماه آن ظر یت بازاریابی اجتماعی استتت که در
آن با ا ستفاده از خود گرد شگران به تو سعه گرد شگری پرداخته
میشودد
بیدختی و همکاران ( )6983در مقاله ای با عنوان «آمیخته
بازاریابی راهبردی در توستتعه گردشتتگری» به بررستتی نق
راهبردی عناصتتتر آمیخته بازاریابی در ارتقای جایگاه صتتتنعت
گرد شگری ا ستان سمنان بر ا سا مفهوم چرخه حیات مناطق
گرد شگری از دیدگاه بوهالیس پرداخته اندد نتایج تحقیق ن شان
داد که ایا استتتتان عای رغم دارا بودن جاذبه های بی شتتتمار
طبیعی ،تاریخی و مذهبی ،در میان  92استتتتان مورد مﻄالعه در
زمینه تستتهیالت و زیرستتاخت های گردشتتگری ،رتبه  01را به
خود اختصتتتاص داده و در گروه استتتتان های محروم در ایا
خصتتوص قرار گر ته استتتد همچنیا نتایج تحایل های آماری
نشتتان داد که تمامی عناصتتر آمیخته بازاریابی گردشتتگری بر
ارتقای جایگاه و توسعه ایا صنعت تاﺛیرگذار می باشندد
چان )0269( 6در مقاله خود با عنوان « مدیریت بازاریابی
ستتبز :چشتتمانداز مدیریتی هتلهای هنگکنگ» به بررستتی
ستاختار هتلهای واقع در هنگکنگ در بخ بازاریابی ستبز و
مح صوالت سبز پرداختد نتایج تحقیق ن شان داد که بع ضی از
هتلهای هنگکنگ قط ادعای ا ستفاده از مح صوالت سبز را
دار ندد همچنیا ن تایج حاکی از آن بود که ه تل ها با ید ن گاه
م ددی به مدیریت و مح صوالت خود دا شته با شند و همچنیا
اهمیت استتتفاده از بازاریابی ستتبز را برای جذب مشتتتریان را در
اولویت برنامههای خود قرار دهندد
تارق اح مد میر )0261( 0در م قا له ای با عنوان « بازار یابی
سبز :مسیری برای پایداری محصوالت گردشگری» به بررسی
نق بازاریابی ستتبز در توستتعه محصتتوالت گردشتتگری هند
پرداخته استتتد نتایج تحقیق نشتتان داد که هر چند به بازاریابی
ستتبز در هند توجه زیادی نشتتده استتت ولی با توجه به ایا که
بازاریابی ستتبز می تواند نق بستتزایی در توستتعه محصتتوالت
گرد شگری دا شته با شد ،شرکت ها و سازمان های گرد شگری
روند رو به رشدی در استفاده از بازاریابی سبز دارندد
وان ری کی مانی )0265( 9در پروژه ای با عنوان «شتتتیوه

)1. Chan (2013
)2. Tariq Ahmad Mir (2016

)3. Wanjeri Kimani (2015
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های بازاریابی ستتبز و عماکرد اکوتوریس تم در کنیا» به بررستتی
رابﻄه بیا شتتیوه های بازاریابی ستتبز و عماکرد اکوتوریستتم در
کنیا پرداخته ا ستد نتایج ایا تحقیق ن شان داد که بیا بازاریابی
ستتبز و بخ اکوتوریستتم در کنیا رابﻄه وجود دارد و بازاریابی
سبز دارای مزایای زیادی برای بخ اکوتوری سم است که مهم
تریا آن رضایت مشتری استد ایا تحقیق توصیه می کند که
اراﺋه دهندگان خدمات اکوتوری سم در ایا کشور باید به بازاریابی
سبز ادامه دهند زیرا بازاریابی سبز می تواند کارکرد شرکت های
گردشگری را ا زای دهدد
پس از مرور مبانی نظری پیرامون موضتتتوع و نیز نتایج
تحقیقات پی شیا ،یک مدل مفهومی ر ضی برای ایا تحقیق،
تر سیم شد ( شکل  .)6مدل تحایای تحقیق ب ستر منا سبی را
برای تدویا رضتتیات تحقیق راهم آوردد برهمیا مبنا رابﻄه
بیا شاخصهای آمیخته بازاریابی سبز (مح صول ،قیمت ،تر یع
و توزیع ستتبز) با توستتعه اکوتوریستتم روستتتایی مورد توجه قرار
گر تندد

نتی ه رمول کوکران نشتتتان داد که حداقل تعداد نمونه
آماری باید  631نفر باشدد لذا  022نفر به عنوان نمونه آماری در
نظر گر ته شتتتد که برای انت خاب آن ها از روش نمو نه گیری
ت صاد ی ساده ا ستفاده شدد ویژگیهای جمعیت شناختی گروه
نمونه در جدول  6اراﺋه شده استد
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه
جنسیت

سا

تحصیالت

آمیخته بازاریابی
سبز

H
H

توسعه اکوتوریسم
روستایی

H

محصول
سبز
قیمت
سبز
ترفیع
سبز

H
توزیع
سبز

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

دادهها و روش كار
تحقیق حاضر از نظر ماهیت ،توصیفی پیمایشی و از نظر هدف،
کاربردی استتتد جامعه آماری تحقیق را گردشتتگران روستتتای
قرهستتتو تشتتتکیل میدهند6د پس از تعییا جامعه آماری ،برای
تعییا تعداد نمونه از رمول کوکران استتتفاده شتتد که از طریق
رمول زیر محاسبه گردید:
𝑞𝑝 𝑍 2
𝑑2
=𝑛
= 196
𝑞𝑝 1 𝑍 2
)1 + ( 2 − 1
𝑑 𝑁

6د با توجه به اینکه آمار رسمی در مورد تعداد گردشگران ایا روستا وجود
نداشت ،محققان بازه زمانی یک هفتهای تعﻄیالت عید نوروز را برای تعییا

وضعیت تﺄهل

متغیر

راوانی

درصد

مرد
زن
 61تا  02سال
 06تا  92سال
 96تا  42سال
 46تا  52سال
 56تا  12سال
زیر دیپام
دیپام
وقدیپام
لیسانس
وقلیسانس و دکترا
م رد
متﺄهل

629
34
12
81
03
65
62
06
92
39
91
02
669
84

56/5
48/5
92/2
94/2
64/5
4/5
5/2
62/5
65/2
41/5
68/2
62/2
51/5
49/5

منبع :یا تههای تحقیق 6931
جدول .2ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق
متغیرهای تحقیق
محصول سبز
قیمت سبز
تر یع سبز
توزیع سبز
توسعه اکوتوریسم روستایی

آلفای کرونباخ
2/45
2/81
2/43
2/80
2/84

منبع :یا تههای تحقیق 6931

پس از تدویا طرح مقدماتی پرستتتشتتتنامه تالش گردید تا
میزان روایی و پایایی پرستتشتتنامه تعییا شتتودد برای ستتن
روایی سؤاالت در ایا تحقیق ،ابتدا تعداد محدودی پر س شنامه
توسط استادان و متخصصان گردشگری مورد بررسی قرار گر ته
و پس از اطمینان از ایا مهم ،اقدام به توزیع کامل پرسشنامهها
پایایی ،یک نمونه اولیه شامل 92
شده ا ستد بهمنظور سن
پرستتشتتنامه پی آزمون شتتد و ستتپس با استتتفاده از دادههای
بهد ستآمده از پر س شنامه ،میزان ضریب اعتماد با روش آلفای
کرونباخ محا سبه شد که جدول شماره  ،0به اخت صار ضرایب
جامعه آماری در نظر گر تند ،که به طور تقریبی  422گردشگر به ایا روستا
سفر کردندد
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آلفای ستتتواالت متغیرهای مربوطه را نشتتتان می دهدد تمامی
ضتتترا یب آل فا ب یانگر قابا یت اعت ماد و به ع بارت دیگر پا یایی
پرسشنامه استد
رو ستای ییالقی قره سو از توابع بخ مرکزی شهر ستان
کالت در استان خراسان رضوی ،با طول جغرا یایی  53درجه و
 40دقی قه و عرض  91درجه و  53دقی قه و ارتفاع حدود 6052
متر از سﻄح دریا در غرب کالت و  610کیاومتری شمال مشهد
واقع استد جمعیت ایا روستا بر اسا سرشماری سال ،6932
 48نفر میباشد (سالنامه آماری استان خراسان رضوی)6935 ،د
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جاذبهها و منابع متنوع ژﺋوتوریسمی از جماه آبشار مرتفع قره سو
و چ شمههای راوان با درههای تنگ ،چ شم اندازهای کم نظیر
طبیعی و مانند آن همراه با منابع غنی رهنگی ،صنایعد ستی و
از همه مهمتر سهولت د ستر سی ،زمینه تو سعه طبیعتگردی را
در محدودهی ایا روستا راهم آورده و موجب جذب گردشگران
بستتیاری به ویژه در صتتول بهار و تابستتتان ،به ایا روستتتا
میگرددد در شکل  6موقعیت ضایی روستای قرهسو نشان داده
شده استد

شکل  .1موقعیت جغرا یایی روستای قرهسو
جدول  .3شاخص های برازش مدل
شاخص

χ2/df

AGFI

GFI

NFI

NNFI

RMSEA

مقدار

2/41

2/30

2/36

2/39

2/30

2/283

مقدار استاندارد

کمتر از
عدد سه

هر چه به عدد یک
نزدیکتر باشد مﻄاوبتر
استد

X>0/9

X>0/9

X>0/9

خوب X<0/5

متوسط
0/5<X<0/8
ضعیف X>0/8

منبع :یا تههای تحقیق 6931

شرح و تفسیر نتایج
روش ت ز یه و تحا یل مورد استتتت فاده در ایا تحقیق ،مدل
معادالت ستتتاختاری استتتتد برای ایا منظور از نرما زار آماری
لیزرل استتتفاده گردیدد الگوستتازی معادالت ستتاختاری تکنیکی
برای تحایل دادهها است که به منظور ارزیابی رابﻄه بیا دو نوع
از متغیرها طراحی شده ا ست6 :د متغیرهای آ شکار (متغیرهایی
که به طور م ستقیم اندازهگیری می شوند و متغیرهای م شاهده

شتتتدهاند) و 0د متغیرهای مکنون یا پنهان (متغیرهایی که به
عنوان سازه نظری مﻄرح هستند)د الگوی معادالت ساختاری به
نستتتبت ستتتایر تکنیک های تحایل داده ،ایا امکان را راهم
می آورد که محقق بتوا ند مدل های نظری پیچ یده را در یک
تحایل آزمون کندد ویژگی ارزشتمند الگوی معادالت ستاختاری،
تحایل و پردازش هم زمان روابط میان متغیرهای مدل سن
ا ستد الگو سازی معادالت ساختاری به پژوه شگر اجازه میدهد
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منظور آزمون رضتتیات تحقیق ،از روش تحایل مستتیر استتتفاده
شده ا ستد از آن ا که مدل تو سط شاخصهای برازندگی ،تایید
شتتده استتت ،لذا ،میتوان از مدل برای آزمون رضتتیات تحقیق
استفاده کردد بنابرایا ،در ایا قسمت به آزمون م موعه روابﻄی
پرداخته می شود که در چارچوب نظری تحقیق تعریف گردیدندد
بدیا ترتیب میتوان تاﺛیر عناصتتر آمیخته بازاریابی ستتبز را بر
توسعه اکوتوریسم روستایی مورد آزمون قرار دادد نتایج حاصل از
ایا بررسی در شکل  0نشان داده شده استد
باتوجه به نتایج حاصتل از مدل یابی معادالت ستاختاری،
وضتتتعیت تایید یا رد رضتتتیات تحقیق در مورد روابط بیا
متغیرهای تحقیق در جدول  4آمده استد در ایا راستا با توجه
به اینکه مقدار  t-valueبرای کایه روابط از مقدار  6/31بیشتر
است لذا کایه رضیههای تحقیق تایید میگردد.

تا به تحایل عای متغیرهای مکنون و آشتتتکار به طور هم زمان
بپردازد ()Maryama, 1997د مدل معادالت ستتاختاری که به
شکل نمودار مسیر ترسیم میگردد توسط شاخصهای برازندگی
مدل تایید میشتتودد شتتاخصهای برازش مناستتب مدل شتتامل
( χ2/dfکای استتکویر هن ارشتتده)( AGFI ،شتتاخص نیکویی
برازش تعدیلشتتتده)( GFI ،شتتتاخص نیکویی برازش)NFI ،
(شتتتاخص برازش هن ار شتتتده)( NNFI ،شتتتاخص برازش
ه ارنشتتتده) و ( RMSEAریشتتته م یانگیا مربعات خﻄای
برآورد) می باشتتتدد در جدول  9مقدار استتتتاندارد و مقدار ایا
شاخصها در ایا تحقیق آورده شده است.
مقادیر جدول  9نشتتاندهنده ایا موضتتوع استتت که مدل
تحقیق از براز ندگی الزم برخوردار بوده و کایت آن مورد تایید
استتد مقدار  p-valueمحاستبه شتده نیز (که از 25ح 2بیشتتر
استتت) موید ایا ادعا می باشتتدد همانﻄور که قبال ذکر شتتد ،به

0
/61
0
/34

توسعه اکوتوریسم روستایی
روستایی

0
/72
0
/53

=df

p-value=0.2371

محصول
سبز

0/
55

قیمت سبز

0/
87

تر یع سبز

0/
56

توزیع
سبز

0/
64

Chi-Square=5.36

7

شکل  .2مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد
جدول  .4ضرایب استاندارد و اعداد معنیداری مدل
ضریب مسیر

نتی ه

رضیهها
رضیه اول :بیا محصول سبز و توسعه اکوتوریسم روستایی رابﻄه مثبت و معناداری وجود دارد.

2/16

تایید

رضیه دوم :بیا قیمت سبز و توسعه اکوتوریسم روستایی رابﻄه مثبت و معناداری وجود دارد.

2/94

تایید

رضیه سوم :بیا تر یع سبز و توسعه اکوتوریسم روستایی رابﻄه مثبت و معناداری وجود دارد.

2/40

تایید

رضیه چهارم :بیا توزیع سبز و توسعه اکوتوریسم روستایی رابﻄه مثبت و معناداری وجود داردد

2/59

تایید

بحث و نتیجهگیری
اکوتوریسم روستایی راهحل کای برای همه چال ها و مشکالت
نواحی روستایی نیست ،اما یکی از شیوههایی است که میتواند
آﺛار اقتصادی ،اجتماعی و رهنگی و حتی زیستمحیﻄی مهمی

در پی داشت ت ته داشته باشتتتتد به ویژه در مناطقی که دارای
ظر یتهای باالیی از حیث برخورداری از جاذبههای گردشگری
ه ستندد از طر ی به دلیل اهمیت محیطزی ست ،دولتها قوانیا
جدیدی را برای حفاظت و صیانت از محیط زی ست به ت صویب

نشریه عامی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال دوم ،شماره ( 4سری جدید) ،پیاپی  ،8زمستان 6931

میرسانند و گردشگران نیز خواستار سﻄوح باالتری از نظارت و
کنترل هستند که به دنبال آن شارها بر پایداری محیط زیست
ا زای مییابدد در نتی ه ایا مستتایل باعث شتتده که مستتایل
محیط زیستتتتی وارد مفاهیم بازاریابی گردند و رویکرد بازاریابی
سبز پدیدار شودد
در ایا راستتتا ،تحقیق حاضتتر با هدف تعییا و تبییا مدل
معادله ساختاری روابط بیا بازاریابی سبز و تاﺛیر آن بر تو سعه
اکوتوری سم رو ستایی ان ام شده ا ستد نتایج مدلیابی معادالت
ساختاری نشان داد که هر چهار آمیخته بازاریابی سبز (محصول
سبز ،قیمت سبز ،تر یع سبز و توزیع سبز) اﺛر معناداری بر توسعه
اکوتوریسم روستایی دارندد در نتی ه کایه رضیات تحقیق تایید
گردیدد نتایج حاصتتل از مدلیابی معادالت ستتاختاری استتتخراج
شده در ذیل اراﺋه شده است:
رضیه اول :نتایج حاصل از تحایل دادهها نشان داد که 16
درصتتد از بازاریابی ستتبز برای توستتعه اکوتوریستتم روستتتایی را
محصتتول ستتبز توجیه میکندد نتایج ایا تحقیق مشتتابه نتایج
تحقیق چان ( )0269و اح مدمیر ( )0261می باشتتتدد آن ها نیز
محصتتتول ستتتبز را به عنوان عامل بستتتیار موﺛری در جذب
گردشگران شناسایی کردهاندد
رضیه دوم :نتایج حاصل از تحایل دادهها نشان داد که 94
درصتتد از بازاریابی ستتبز برای توستتعه اکوتوریستتم روستتتایی را
قیمت ستتتبز توجیه میکندد الزم به ذکر استتتت که ایا عامل
نسبت به سایر عوامل اﺛر کمتری بر توسعه اکوتوریسم روستایی
دارد که مشتتتابه با نتایج تحقیق ب یدختی و همکاران ()6983
استتتد البته نتایج تحقیق دانایی ر و همکاران ( )6930ضتتما
تایید رابﻄه معناداری بیا قیمت و توستعه گردشتگری ،قیمت را
موﺛرتریا آمیخته بازاریابی برای توستتعه گردشتتگری ذکر کرده
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ا ستد ر ضیه سوم :نتایج حا صل از تحایل دادهها ن شان داد که
 40در صد از بازاریابی سبز برای تو سعه اکوتوری سم رو ستایی را
تر یع ستتتبز توجیه میکندد نتایج تحقیق صتتتالحی و همکاران
( )6934نیز نشتتان داد که تر یع ستتبز به ویژه باالبردن آگاهی
گردشگران نسبت به اکوتوریسم و تبایغ از طریق خود آنها نق
مهمی در توسعه اکوتوریسم داردد رضیه چهارم :نتایج حاصل از
تحایل داده ها نشتتان داد که  59درصتتد از بازاریابی ستتبز برای
توسعه اکوتوری سم روستایی را توزیع سبز توجیه میکندد به طور
م شابه ،نتایج تحقیق کیمانی ( )0265نیز ن شان داد توزیع سبز
نق مهمی در عماکرد اکوتوریستتتم دارد و موجب رضتتتایت
گردشتتگران و جامعه محای میشتتودد الزم به ذکر استتت ،بر
ا سا نتایج ایا تحقیق  -6تر یع سبز  -0مح صول سبز -9
توزیع سبز و  -4قیمت سبز به ترتیب بیشتریا تاﺛیر را بر توسعه
اکوتوری سم رو ستایی می گذارندد لذا ،پی شنهاد می شود به دلیل
اهم یت تر یع ستتتبز برای تبای غات جاذ به های اکوتوریستتتمی
روستای قره سو به مساﺋل زیست محیﻄی توجه ویژهای داشته و
اقدامات و عالیتهایی را که در راستای حفاظت از محیط زیستت
و کاه تاﺛیرات منفی بر روی آن ان ام شده بتتتتتتتته اطالع
گرد شگران و جامعه محای برسانندد از طر ی با توجه به اهمیت
مح صول سبز باید به تو سعه جاذبههای اکوتوری سمی و متنوع
کردن آن پرداختد در ایا راستتتا استتتفاده از ت هیزات مدرن و
دوستدار محیطزیست در جاذبههای گرد شگری و ناوگان حمل
و نقل نو و کارا میتواند تاﺛیر زیادی در حفظ محیطزیستتتت و
تو سعه اکوتوری سم دا شته با شدد در نهایت برای جاب ر ضایت
مشتتتتری ضتتترورت دارد قیمتگذاری منصفانه به گونهای که
حساسیت قیمتی مصرفکننده در آن لحاظ شده باشد ان ام گیردد
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