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Tourism contains dynamic perspectives and the opportunity for the employment and development of 
rural entrepreneurship that can be highlighted by recognizing mixed marketing factors to recognize and 
absorb the destination. The purpose of this study is to investigate the impact of tourism marketing (Place 
and People) on rural entrepreneurship in Rijab, Kermanshah province. This is a survey of experts in this 
field (travel and rural entrepreneurship) that can be used to travel with your family. This concept provides 
you with theoretical predictions, research, research and investigation using consulting and decision-
making services to allow you to conduct the interview and use financial resources and consulting in this 
area. After the validation and reliability of the questionnaire, extreme data is gathered purposefully and 
considering three factors including being responsible, being doable, and being entrepreneurship in tour-
ism industry. SPSS software and Smart PLS were applied to analyze the descriptive and inferential data. 
Models are fitted by referring to mean root of standardized residual squared root (SRMR), Model Fitting 
Penalty (EMFT), Normal Fitting Store (NFI) and your root squared covariance matrix (RMS_Theta). The 
results of data analysis show that location dimension with 51% and people dimension with 52% were 
effective on rural entrepreneurship development in Rijab region of Kermanshah province.
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Extended Abstract

1. Introduction

he topic of rural tourism marketing is 
one of the most important sectors of eco-
nomic activity. On the one hand, this im-
portant economic activity is considered 

as a policy for diversifying the economy of rural commu-
nities in the form of the tourism industry, but on the other 
hand as an instrument for the mobility and growth of the 
national economy. By the linkage of tourism and rural at-
tractions that are achieved through marketing methods, 
potential tourists can be attracted to their intended des-
tinations. The purpose of this research was to investigate 
the effect of tourism marketing (locality and people) on T
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rural entrepreneurship development in Rijab district of 
Kermanshah province. 

2. Methodology

For this purpose, the research variables were identified 
by analyzing the background and theoretical foundations 
of the research. Then, the analytical model of the research 
was conducted according to the interviews done with 
the authorities and the research indicators. A researcher 
questionnaire used to collect data and after confirming its 
validity and reliability by the Cultural and Tourism Heri-
tage Bureau, the managers and staff of the Kermanshah 
Parsian International Hotel and Jamshid Hotel, the local 
educated community of Rijab, the Council and authorities 
of Rijab, Managers and employees of the governorate of 
Dalahu and entrepreneurs in the field of tourism in Ker-
manshah. The sample size has been selected according to 
the following indicators in a targeted and proportional to 
the number of population, which are: 1. Being responsi-
ble, 2. being state-owned, and 3. being an entrepreneur of 
the relevant industry. The data of this study were obtained 
through a questionnaire and descriptive inferential statis-
tics were used to analyze the data. 

3. Results

In the descriptive statistics section, the software SPSS 
version 24 has been used. In this software, demographic 
variables are analyzed including: age, sex, level of educa-
tion and work history. In the inferential statistics section, 
version 3 of the Smart PLS software has been used. This 
software has fitted the research models. The fitting of the 
models was done according to the standardized residual 
squared root (SRMR), exact fitting model (EMFT), nor-
mal fit index (NFI), and mean square root of residual co-
variance matrix (RMS_Theta). The results of data analy-
sis show that with the effect of each dimension, including: 
location and people, there is a significant relationship with 
rural entrepreneurship development. The above dimen-
sions were ranked on the development of rural entrepre-
neurship in Rijab, with 51% of the area and 52% of the 
people with rural development affiliated with Rijab prov-
ince in rural areas of Kermanshah province. 

4. Discussion

At the end of the application of each factor regarding 
people and the place in the marketing of tourism, the at-
tention is paid to these dimensions of marketing in attract-
ing tourists to this region. People: A tourist destination is 
like a single product. People need people to attract the 
feelings and emotions of the tourists and convince them 

to the area both in tourism and in the knowledge of in-
digenous people, they can plan and develop the tourism 
products of the region of high quality, the effective tour-
ism image of the region, and the communication and in-
teraction of local people in relation to tourists in the best 
manner and in accordance with the regulations. It seems 
that the ability of discourse between tourists and people 
in the region is important in this debate. Location:  Tour-
ists are usually looking for places that are diverse, which 
indicates their desire to diversify tourists. 

5. Conclusion

With regard to the hostile propaganda of the Islamic 
Republic of Iran, the role of marketing strategies in this 
country seems to be essential in attracting tourists. There-
fore, the role of urgent communications in responding to 
these crises, as well as the duty of the media, both inside 
and outside the country, it has become more serious. On 
the other hand, in the discussion of attracting tourists to 
the region, such as the existence of information and guid-
ance centers for tourists, attention to safety and health in 
all recreational and residential places, the active presence 
of tourism agencies, the arrival of foreign tourists and 
the recognition of the talents of this region in domestic 
programs and especially overseas. All of which should 
be done in the best way possible in order to achieve the 
desired goals. Besides, the co-ordination of all institutions 
and centers plays a decisive role in this important goal.
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گردشگری حاوی ظرفیت های پویا برای اشتغال و کارآفرینی روستایی است. با پیوند گردشگری و جاذبه های روستایی به واسطه شناسایی 
عوامل آمیخته های بازاریابی می توان گردشگران بالقوه را شناسایی و جذب مقصد موردنظر کرد. هدف از انجام این پژوهش تأثیر بازاریابی 
گردشگری )محل و مردم( بر توسعه کارآفرینی روستایی در منطقه پرجاذبه ریجاب استان کرمانشاه است. این تحقیق از اولین پژوهش ها در 
این حیطه است که فضای یکی از مناطق نمونه گردشگری روستایی را به عنوان مقصد گردشگران خارجی برگزیده است. با بررسی پیشینه 
و مبانی نظری، متغیرهای تحقیق مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس مدل تحلیلی تحقیق با توجه به مصاحبه های به عمل آمده با مسئولین 
و همچنین شاخص ها و نتایج پژوهشگران )اکثراً سال های 1394 تا 1396( طراحی شد. داده ها پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه 
محقق ساخته در جامعه آماری که به صورت هدفمند و جمعیت شمار و با توجه به سه شاخص : مسئول بودن، دولتی و اجرایی بودن و 
 SPSS کارآفرین صنعت گردشگری انتخاب و جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار
و Smart PLS برای استفاده شد. برازش مدل ها با ریشه میانگین مجذور باقیمانده های استانداردشده )SRMR(، آزمون برازش دقیق مدل 
)EMFT(، شاخص برازش هنجار )NFI( و ریشه میانگین مجذور ماتریس کوواریانس باقیمانده ها )RMS_Theta( انجام گرفت. نتایج نشان 

می دهد که بعد مکان با 51 درصد و بعد مردم با 52 درصد بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه مؤثر بوده اند.

کلیدواژه ها: 
بازاریابی گردشگری، مکان، 

مردم، توسعه کارآفرینی 
روستایی، منطقه ریجاب 

استان کرمانشاه
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مقدمه

گردشگري روستایی امروزه یکی از بخش هاي مهم فعالیت هاي 
اقتصادي محسوب می گردد. از یک سو به عنوان سیاستی براي 
متنوع سازي اقتصاد جوامع روستایی در قالب صنعت گردشگري و 
از طرف دیگر وسیله اي براي تحرك و رشد اقتصاد ملی پنداشته 
از  ازاین رو توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان  می شود؛ 
مهم ترین راهکارهای توسعه روستایی محسوب می شود. به واسطه 
روش های بازاریابي، می توان گردشگران بالقوه را جذب مقاصد 
موردنظر کرد (Heidari, 2008: 142). این صنعت فعالیتی گسترده 
است که تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی 
مهمی را با خود به همراه دارد و هریک در جای خود قابل بحث 
و بررسی است (liu, 2003: 462). منطقه ریجاب به علت موقعیت 
خاص طبیعی خود ازنظر زمینه های مختلف گردشگری بسیار 
مطلوب است؛ به طوری که ده ها اثر تاریخی و طبیعی را می توان 

یکجا در یک دره محصور مشاهده کرد و مهم ترین عامل برای 
رسیدن به هدف مذکور در بازاریابی گردشگری است که موجب 
تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه می گردد. ورود 
گردشگر به این منطقه زمینه ساز افزایش فرصت های شغلی در 
آن می شود. به عنوان مثال، با ورود گردشگر به یک منطقه، تقاضا 
برای صنایع دستی آن منطقه افزایش می یابد و تفکر کارآفرینی 
گردشگران  سلیقه  مطابق  جدید  محصوالت  آوردن  فراهم  و 
در منطقه گسترش می یابد؛ در همین راستا است که یکی از 
ظرفیت های منطقه ریجاب در ساخت  سازهای سنتی و تنبور 
که شهرت جهانی دارد. با توجه به موارد ذکرشده منطقه ریجاب 
داالهو در استان کرمانشاه به عنوان یک منطقه نمونه گردشگری 
با ظرفیت های متنوع گردشگری می تواند در اشتغال زایی نقش 
فعالیت های  که  است  حالی  در  این  و  باشد  داشته  ارزنده  ای 
کارآفرینانه در این منطقه به طرز شایسته ای توسعه نیافته است. 
ناگفته نماند که تبلیغات سوء علیه ایران اسالمی اثرات مخرب و 
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تأثیر بازاریابی گردشگری )آمیخته محل و مردم( بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب 
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زیان باری بر روی جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
داشته است که صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
بنابراین، برای تغییر کلیشه های منفی در این مورد نیازمند توجه 
مردم(  و  )مکان  بازاریابی گردشگری  ابعاد  و  به شاخص ها  وافر 
است تا در مناطق نمونه گردشگری به منظور افزایش رضایتمندی 
گردشگران و همچنین جذب گردشگران محقق و به دنبال آن 

موجب توسعه و آبادانی منطقه گردد. 

بر همین اساس هدف این پژوهش بازاریابی گردشگری و تأثیر 
آن در توسعه کارآفرینی روستایی منطقه در نظر گرفته شد و 
مطرح  ذیل  پرسش های  ذکرشده  هدف  به  دستیابی  به منظور 

شدند:

1. تأثیر آمیخته بازاریابی مکان بر توسعه کارآفرینی روستایی 
منطقه ریجاب چگونه است؟

2. تأثیر آمیخته بازاریابی مردم بر توسعه کارآفرینی روستایی 
منطقه ریجاب چگونه است؟

مروری بر ادبیات موضوع

نواحی روستایی منطقه ریجاب در استان کرمانشاه با جاذبه های 
طبیعی، از دیرباز موردتوجه گردشگران قرار داشته و گردشگری 
با نقش عمده ای که در توانمندسازی مردم محلی و  روستایی 
تنوع بخشی به رشد اقتصادی و نیز خلق فرصت های شغلی جدید 
 (khani در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش های اقتصادی ایفا می کند
(et al, 2009. به عبارت دیگر به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، 

منجر  منطقه ای  توازن  و  عمومی  رفاه  زندگی،  سطح  ارتقای 
نیست  این چنین  همیشه   .(Avraham & Ketter,2016) می گردد 
باعث  و  باشند  مثبت  تصویر  دارای  گردشگری  مقصدهای  که 
هجوم گردشگران شوند. کلیشه های منفی وجود دارند که باعث 
دورنگه داشتن گردشگران می شوند و بیشتر در مورد مکان های 
واقع در کشورهای درحال توسعه از این بحران رنج می برند. عوامل 
به وجود آمدن آن ها در رسانه ها شکل می گیرند که شیوه های 
 .(Zhang, 2012) بازاریابی مقصد می تواند این تصویر را تغییر دهد
از مهم ترین روش های افزایش رضایتمندی مشتریان استفاده از 
آمیخته بازاریابی است؛ منظور از آمیخته یا ترکیب این است که 
بین اجزای بازاریابی می بایست یک نگرش سیستمی و هماهنگ 
برقرار شود تا بتواند بر مشتري تأثیر گذارد (Yousefi, 2006). دو 
آمیخته اساسی در ادبیات تحقیق مطرح اند که عبارت اند از: مکان 
و مردم. مکان: پایک1 بیان می کند که گردشگران مکان های متنوع 
انتخاب می کنند و این نشان دهنده تمایل به تنوع نزد گردشگران 
است. با محدود بودن منابع، مقصد گردشگری باید بر استراتژی 
بازاریابی همت گمارد (Pike, 2005). مردم: یک مقصد گردشگری 
مانند یک محصول واحد است. ازاین رو، نیاز به افرادی دارد که 

1. Pike

بتوانند برنامه ریزی سفر، ارائه محصوالت گردشگری باکیفیت باال، 
تصویر گردشگری مؤثر محلی و ارتباط مؤثر با گردشگران داشته 
باشند (Kotler et al., 2014). توسعه کارآفرینی روستایی به طور 
سنتی وابسته به کشاورزی بود که در دو دهه گذشته مشخص 
شد که توسعه روستایی نه تنها توسط بخش کشاورزی، بلکه در 
بخش محیط زیست افزایش یافته است (Harpa et al.,2016). کومار2 
)2016( در پژوهشی تحت عنوان »آینده بازاریابی در حال تغییر 
در هند« در بحث مفهوم بازاریابی به چالش های کلیدی برجسته 
بازارهای  آینده  و  پرداخته  روستایی  بازاریابی  فعلی  سناریو  با 
روستایی را چالش برانگیز دانسته است. عوامل مؤثر بر کارآفرینی 
روستایی در پژوهش حاضر در پنج طبقه عمده بررسی کرده ایم: 
عوامل جمعیت شناختی: جفر3 و همکاران )2015( در پژوهشی 
تحت عنوان »تجزیه وتحلیل تجربی توسعه مناطق روستایی در 
ارتباط با صنعت گردشگری در پارك ملی کینابالو« موردمطالعه 
را  کارآفرین  به 145  مربوط  اطالعات  از  نمونه هایی  داده  قرار 
با سطح  افرادی  افراد زن، میان سال و  این  ارائه کرده که اکثراً 
پایین تحصیل بودند و همچنین نداشتن مهارت و دانش کافی 
بازدهی کمی داشته اند. عوامل  و  در صنعت گردشگری درآمد 
اجتماعی و فرهنگی:  لی و هسیه4 )2016(، در پژوهشی با عنوان 
»شاخص های پایدار گردشگری )مطالعه موردی: ویت لند تایوان(« 
141 شاخص را در سلسله مراتب پایدار گردشگری برای توسعه 
میان شاخص های  دانسته اند. در  مرتبط  آن منطقه  کارآفرینی 
شناسایی شده، احترام به فرهنگ سنتی محلی با 8/۷ درصد، رتبه 
اول در میان شاخص های شناسایی شده را به خود اختصاص داده 
است. عوامل اقتصادی:  دیویس بیان می کند که امروزه به دلیل 
راهبردهای جدید اقتصادی، توسعه اقتصادي در مناطق روستایی 
نیازمند توسعه کارآفرینی و تواناسازی سیاست های محیطی است 
(Davis et al., 2004: 12). عوامل قانونی، نهادی و دولتی یکی از 

ابعاد توسعه کارآفرینی روستایی است. نگاه کل گرا و یکپارچه در 
برنامه ریزی ها نشان می دهد که نگاه چرخشی در توسعه کارآفرینی 
 (Hashemi, روستایی بیشتر از نگاه خطی تک بعدی مؤثر است
(et al., 2011:103. عوامل زیرساختی و محیطی: زیرساخت های 

کارآفرینانه عناصري همچون تسهیالت و امکانات زندگی )آب 
و برق( ، خدمات، عوارض )مالیات( و قوانین و مقرراتی هستند 
 .(Imeni & Hashemi, 2009: 97) که براي کارآفرینان بسیار مهم اند

با مالحظات مذکور مدل مفهومی تحقیق در تصویر شماره 1 
و همچنین ابعاد و شاخص های تحلیلی پژوهش در جدول شماره 

1 پژوهش احصاء گردیده است:

تحقیق  این  در  که  سوابق  و  پیشینه   2 شماره  جدول  در 
مورداستفاده قرار گرفته است: 

2. Kumar
3. Jaafar et al.
4. Lee & Hsieh

»علی اکبر حیدری و همکاران. تأثیر بازاریابی گردشگری )آمیخته محل و مردم( بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه«
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»علی اکبر حیدری و همکاران. تأثیر بازاریابی گردشگری )آمیخته محل و مردم( بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه«

مکان

اجتماعی، 
فرهنگی

زیرساختی، 
اقتصادیمحیطی

مردم

قانونی، 
نهادی

توسعه کارآفرینی روستایی

بازاریابی گردشگری

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی پژوهش. مأخذ: مطالعات نگارندگان، 1396

جدول 1. ابعاد و شاخص های تحلیلی پژوهش.

منابعشاخص هاابعاد

اماکن مذهبی و تفرجگاه ها ، هتل رستوران سنتی، مجتمع های تفریحی ورزشی، آبشارها و باغات ارگانیک، ایمنی و مکان
بهداشت اماکن، مشاوران و آژانس های گردشگری

Sofield et al. (2017)

Mithileshwa (2015)

Konecnik & Gartner (2007)

(Interview with experts)

طرز نگرش بومیان، نیروی آموزش دیده گردشگری، رسانه و مردم، محصوالت گردشگری، تبلیغات کالمی، به روز شدن مردم
فعالیت های گردشگری با تغییرات بین المللی، ارتباطات با مراجع ذی نفوذ گردشگری.

European Commission (2016)

(Interview with experts)
Chen et al. (2016)

منابع مالی برای فعالیت های گردشگری نزد مردم، منابع مالی برای فعالیت های گردشگری توسط بخش خصوصی، منابع اقتصادی
مالی برای فعالیت های گردشگری توسط بخش دولتی، تمایل بانک ها به ارائه تسهیالت برای فعالیت های گردشگری

Motiei Langroudi et al. (2012)

(Interview with experts)

قانونی، نهادی 
و دولت

پشتیبانی دولت برای بازاریابی محصوالت، رفع تنش در منطقه، ارائه تکنولوژی با سرمایه قابل انعطاف، معاف نمودن 
فعالیت های تازه تأسیس کارآفرینانه ازلحاظ مالیات و توسعه خدمات بیمه ای 

 Stevanović (2016)
Sajasi ghedari et al. (2015)

Gebrehiwot (2015)
(Interview with experts)

زیرساختی و 
محیطی

زیرساخت های همچون جاده، آب و برق، بازار عرضه تولیدات محلی، کانال های صداوسیما، شبکه های اجتماعی، هتل 
سنتی، پارک جنگلی )باغشهر(

(Interview with experts)
Mohammadi (2004)

Avraham & Ketter (2016)
Alalwan et al. (2017)
Sofield et al. (2017)

اجتماعی و 
فرهنگی

آموزش و فراهم نمودن حضور فارغ التحصیالن بخش گردشگری، شکار و بومگردی، احیاء صنایع دستی و موسیقی، 
جشن های بومی و مذهبی

Harpa et al. (2016)
Ingram et al. (2017)

Lee & Hsieh (2016)
Sabbagh-kermani & Amirian (2000)

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: مطالعات نگارندگان، 1396                                                                                                            
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جدول 2. پیشینه و سوابق تحقیق.12

نتیجهعنوانمؤلف

کارآفرینی در بخش غیر کشاورزی در نگلر و نودی1 )2017(
مناطق روستایی کشورهای جنوب آفریقا

بهره وری نیروی کار به علت دوری از مراکز پرجمعیت ازنظر کسب وکار و بهره وری از نیروی انسانی 
متخصص نسبت به شهرها در مناطق روستایی متفاوت است درنتیجه شرکت هایی روستایی به دلیل 

عدم سودآوری و یا بودجه با توجه به شوک سود پایین از بازار خارج می شوند.

شرکت ها و مقاصد گردشگری به دنبال درک اهداف تجربی و شناسایی راهی برای ترکیب منابع طراحی گردشگری علمی در گردشگریفسنمیر و شیانگ2 )2017(
مشتریان با توجه به طرحی که از تجربه آنان کسب کرده اند.

آچاک و همکاران )2014(
توسعه اقتصاد گردشگری مبتنی بر 

الگوی آمیخته بازاریابی )مطالعه موردی: 
شهرستان قزوین(

نتایج نشان داد که عناصر به دست آمده به ترتیب اولویت: فرآیندها و برنامه ها، مردم/ کارکنان، 
مشارکت/ شخصی سازی، مکان و توزیعات، شواهد فیزیکی/ بسته بندی، ترفیعات/ تشویقات، محصول 

و قیمت است.

بررسی آمیخته های بازاریابی در صنعت خجسته و همکاران )2016(
گردشگری ورزشی استان خراسان شمالی

در مؤلفه محصول )میزبانی،قطب های گردشگری در مناطق گردشگر پذیر( در مؤلفه ترویج )استفاده از 
تبلیغات و فیلم های تبلیغاتی در رسانه های محلی و جمعی(، در مؤلفه قیمت )وضعیت هزینه های مناطق 

اقامتی و قیمت های ارائه شده رقبا(، نتیجه نشان داد که اهمیت آمیخته ترویج از بقیه بیشتر است.

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: مطالعات نگارندگان، 1396                                                                                                             

1. Nagler & Naudé
2. Fesenmaier & Xiang

با توجه به جمع بندی و مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، 
بازاریابی به آمیخته مکان و مردم در این پژوهش تقسیم بندی 
شده که در جداول شاخص ها ذکر گردیده اند )جداول شماره 
4و 5(. بنابراین با وجود آمیخته های بازاریابی )مکان و محل( 
انتظار دستیابی به توسعه کارآفرینی روستایی در سایه بازاریابی 

گردشگری در منطقه دور از انتظار نیست.

روش شناسی تحقیق

از  پیمایشی  توصیفی -  تحقیق حاضر کاربردی و روش آن 
نوع همبستگی است و ازنظر زمانی، مقطعی و بر اساس محیط 
مطالعه از نوع میدانی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران 
و کارکنان اداره میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران و کارکنان 
جامعه هتلداری شهر کرمانشاه )هتل بین المللی پارسیان و هتل 
ریجاب،  شهر  شورای  ریجاب،  شهر  محلی  جامعه  جمشید(، 
عرصه  کارآفرینان  و  داالهو  شهرستان  فرمانداری  مسئولین 
به صورت  بوده اند که  تعداد 244  به  گردشگری شهر کرمانشاه 
هدفمند و جمعیت شمار با توجه به سه شاخص  اجرایی بودن، 
در  صنعت  این  تحصیل کرده  و  گردشگری  صنعت  کارآفرین 
سال 1396 انتخاب گردیدند. برای گردآوری شاخص های مدل 
تحلیلی پژوهش و پرسشنامه روش مصاحبه ساختار نیافته با 50 
نفر از خبرگان حوزه گردشگری که شامل اساتید گروه مدیریت، 
کارآفرینی و اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه )20نفر(، کارکنان 
اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه )20نفر( و 
کارآفرینان عرصه گردشگری )10نفر( صورت گرفت و همچنین با 
بررسی شاخص های مذکور در مطالعات پیشین )جدول شماره1( 
و به طبع آن با بومی سازی شاخص ها و همسان سازی آن ها با 
بازاریابی گردشگری  تأثیر  نظرات مصاحبه شوندگان پرسشنامه 

در توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه 
در  که  است  پرسشنامه  داده ها  گردآوری  ابزار  گردید،  طراحی 
بین جامعه آماری توزیع گردید که تمامی 244 مورد پرسشنامه 
برگشت خورد. برای سنجش روایی پرسشنامه )بین اساتید گروه 
کارآفرینی و مدیریت دانشگاه رازی کرمانشاه 20 عدد و کارشناسان 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 30 عدد و درمجموع 50 
عدد پرسشنامه توزیع گردید( و برای سنجش پایایی پرسشنامه از 
شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای متغیرهای 
به  مکان0/82  مردم 0/82،  روستایی 0/83،  کارآفرینی  توسعه 
دست آمد. برای آزمون مدل از تحلیل عاملی تأییدی )CFA( و 
برای پاسخ به سؤاالت تحقیق از مد ل سازی معادالت ساختاری 
)SEM( به روش کمترین توان دوم جزئی )PLS( با بهره گیری از 

نرم افزار SmartPLS نسخه 3 استفاده شد. 

معرفی منطقه موردمطالعه 

ریجاب یکی از شهرهای کوچک استان کرمانشاه است. این 
شهر در 120 کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه قرار گرفته 
است و بخشی از شهرستان داالهو را تشکیل می دهد. جاذبه های 
جاذبه های  اول،  بخش  می شوند.  تقسیم  بخش  دو  به  ریجاب 
تاریخی و باستانی شامل چندین قلعه و برج، مقبره، مسجد و 
دروازه می شوند. ازجمله آنکه دومین مسجد در صدر اسالم در 
این منطقه بنا گردیده است. بخش دوم و عمده آن جاذبه های 
طبیعی شامل رودخانه الوند، آبشار ریجاب )تصویر شماره 2(، 
چشمه های جذاب )کولیتان، سراب حشانه، چوار کانی، سراب 
اسکندر، سیاوانه (، دره ها و پوشش گیاهی و جنگلی منحصربه فرد 

آن است که چشم هر بیننده ای را مسحور کرده است.

»علی اکبر حیدری و همکاران. تأثیر بازاریابی گردشگری )آمیخته محل و مردم( بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه«
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. آبشار سه طبقه ریجاب ) پیران(. مأخذ: نگارنده،1396

یافته ها

که  می دهد  نشان  پاسخگویان  زمینه ای  ویژگی های  بررسی 
ازلحاظ جنسیت ۷0/1 درصد مرد، 29/9 درصد زن و به لحاظ 
سن 29/1 درصد بین 20 تا 35 سال، 5۷/8 درصد بین 35 تا 50 
سال، 13/1 درصد بین 50 تا 65 سال بودند. سطح تحصیالت 
پاسخگویان 4/1 درصد دیپلم، 35/۷ درصد کارشناسی، 49/6 
درصد ارشد و 10/۷ درصد دکترا و سطح درآمدشان، 36/5 درصد 
در سطح متوسط، 40/6 درصد در سطح متوسط به باال و 29/9 
درصد روی متوسط و ازلحاظ سابقه کار، 15/6 درصد کمتر از 
5 سال، 29/5 درصد بین 5 تا 10 سال، 32/8 درصد 10 تا 15 
سال و 22/1 درصد 15 سال به باال بودند. یافته های جمعیت 

شناختی حاکی از عالقه مندی حضور نیروی فعال جویای کار و 
همچنین تحصیل کرده در این حوزه و نویدبخش حضور پررنگ 

صنعت گردشگری این منطقه در آینده است.

آمیخته  مؤلفه های  تأثیر  اندازه   گیری  مدل  ارزیابی 
تحلیل  این  در  روستایی:  کارآفرینی  توسعه  بر  بازاریابی 
)مردم،  بازاریابی  آمیخته های  شامل  پژوهش  نهفته  متغیرهای 
مکان( و توسعه کارآفرینی روستایی )تصاویر 3، 4، 5 و6( به 
همراه چهار شاخص، شاخص های نیکویی برازش )جدول شماره 
3(، خالصه نتایج )جدول شماره 4( و جذر میانگین واریانس 
استخراج شده )5( و همچنین ارزیابی مدل های اندازه گیری تأثیر 
مؤلفه های آمیخته بازاریابی بر توسعه کارآفرینی روستایی در ادامه 

ارائه  شده اند.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. مدل ساختاری تأثیر مردم در توسعه کارآفرینی در حالت استاندارد پژوهش. مأخذ: نگارندگان، 1396
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. مدل ساختاری تأثیر مردم در توسعه کارآفرینی روستایی در حالت معنی  داری پژوهش. مأخذ: نگارندگان، 1396

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. مدل ساختاری تأثیر مکان بر توسعه کارآفرینی در حالت استاندارد پژوهش. مأخذ: نگارندگان، 1396

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. مدل ساختاری تأثیر مکان در توسعه کارآفرینی روستایی در حالت معنی  داری. مأخذ: نگارندگان، 1396

»علی اکبر حیدری و همکاران. تأثیر بازاریابی گردشگری )آمیخته محل و مردم( بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه«



591

 زمستان 1398 . دوره 10. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 3. شاخص های برازش مدل اندازه  گیری تأثیر مؤلفه های بازاریابی گردشگری بر توسعه کارآفرینی روستایی.

SRMRD_LSD_GNFIRMS_Thetaشاخص برازش

12/ 0 ≥0/80>0/05>0/05>0/10<مقدار پیشنهادی

0/0740/3590/1280/850/10مقدار برآوردی مردم

0/0850/3980/1410/810/09مقدار برآوردی مکان
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: نگارندگان، 1396                                                                                                           

جدول 4. خالصه نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری تأثیر مردم بر توسعه کارآفرینی روستایی مدل پژوهش.

ƛtCRAVEαشاخص هامتغیرهای نهفته

توسعه کارآفرینی روستایی

**0/7917/52اقتصادی

0/880/650/82
**0/8232/62قانونی،نهادی 

**0/8439/25زیرساختی و محیطی

**0/7718/90اجتماعی و فرهنگی

مردم

**0/7823/23طرز نگرش بومیان

0/900/560/87

**0/7929/50نیروی آموزش دیده گردشگری

**0/7014/43رسانه و مردم

**0/8335/70تبلیغات کالمی

**0/6915/31محصوالت گردشگری

**0/7520/24 گردشگری و قوانین بین المللی

**0/6913/53ارتباطات با مراجع ذی نفوذ گردشگری

** معنی داری در سطح خطای یک درصد
شاخص های ابعاد متغیر توسعه کارآفرینی روستایی یکسان سازی شده اند.

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: نگارندگان، 1396                                                                                                          

جدول 5. خالصه نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری تأثیر محل بر توسعه کارآفرینی روستایی مدل پژوهش.

ƛtCRAVEαشاخص هامتغیرهای نهفته

توسعه کارآفرینی روستایی

**0/8127/43اقتصادی

0/880/650/82
**0/7925/85قانونی،نهادی

**0/8230/97زیرساختی و محیطی

**0/7924/12اجتماعی و فرهنگی

مکان

**0/6814/91هتل رستوران سنتی

0/870/530/82

**0/8133/74اماکن مذهبی و تفرجگاه ها

**0/7926/41 مجتمع تفریحی - ورزشی

**0/8239/58آبشارها و باغات ارگانیک

**0/579/40مشاوران و آژانس های گردشگری

**0/6611/85ایمنی و بهداشت اماکن

** معنی داری در سطح خطای یک درصد
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برازش مدل: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شاخص های 
ارزیابی نیکویی برازش مدل اندازه گیری تأثیر مؤلفه های آمیخته 
بازاریابی بر توسعه کارآفرینی روستایی از مقدار مناسبی برخوردار 
بودند؛ بنابراین، داده ها ازلحاظ آماری با ساختار عاملی و زیربنای 

نظری متغیرهای نهفته پژوهش سازگاری داشتند.

جداول  در  ارائه شده  نتایج  نشانگرها:  بودن  تک بُعدی 
شماره 4 و 5 نشان داد که بار عاملی استانداردشده )ƛ( تمامی 
شاخص های انتخابی برای سازه های موردنظر باال )باالتر از 0/52( 
بودند  معنادار  درصد  یک  خطای  سطح  در  آماری  ازلحاظ  و 
)P >0/01(. این نتایج شواهد کافی را برای تأیید تک بعدی بودن 
شاخص های انتخابی در هر یک از سازه های مربوطه فراهم کرد؛ 
بنابراین، می توان اظهار کرد که شاخص های انتخابی برای هر یک 
از سازه های مردم، مکان و توسعه کارآفرینی روستایی به  درستی 

انتخاب شده اند.

5؛  و  ارائه شده در جداول شماره 4  نتایج  پایایی ترکیبی: 
نشان داد که پایایی ترکیبی )CR( تمام سازه های پژوهش بیشتر 
از 0/60 و ضریب آلفای کرونباخ آن ها نیز باالتر از 0/۷0 بود؛ 
بنابراین، تمام متغیرهای نهفته )سازه ها( مدل اندازه گیری تأثیر 
پایایی مناسبی  از  توسعه کارآفرینی روستایی  بر  مردم، مکان، 

برخوردار بودند

 5 و   4 شماره  جداول  در  ارائه شده  نتایج  همگرا:  روایی 
نشان داد که میانگین واریانس استخراج شده )AVE( برای تمام 
سازه های پژوهش بیشتر از 0/50 بود؛ بنابراین، تمام سازه های 
مدل اندازه گیری تأثیر مکان و مردم بر توسعه کارآفرینی روستایی 

از روایی همگرای مناسبی برخوردار بودند.

نیز اعداد عناصر قطری جدول، جذر  و ۷  جداول شماره 6 
میانگین واریانس استخراج شده و عدد پایین قطر جدول، ضریب 

همبستگی بین سازه ها را نشان می دهند.

جدول  در  ارائه شده  نتایج  اساس  بر  تشخیصی:  روایی 
شماره 6 مشاهده می شود که به طورکلی جذر میانگین واریانس 
 )0/۷5>  AVE  >0/80( سازه ها  از  یک  هر  برای  استخراج شده 
بزرگ تر از همبستگی بین سازه ها )0/53( است. . بر اساس نتایج 
ارائه شده در جدول شماره ۷ مشاهده می شود که به طورکلی جذر 
میانگین واریانس استخراج شده برای هر یک از سازه ها )0/80< 
AVE <0/۷3( بزرگ تر از همبستگی بین سازه ها )0/52( است. 
این نتایج نشان می دهند که نشانگرهای انتخابی برای هر سازه 
درصد باالیی از واریانس مشترك آن سازه نسبت به سایر سازه ها 
روایی  بنابراین،  می گذارند؛  اشتراك  به  را  اندازه گیری  مدل  در 
تشخیصی سازه های موجود در مدل اندازه گیری تأثیر آمیخته های 

بازاریابی بر توسعه کارآفرینی روستایی تأیید شد.

بر  بازاریابی  تأثیر مؤلفه های آمیخته  ارزیابی مدل ساختاری 
توسعه کارآفرینی روستایی: پس از تأیید مدل اندازه گیری تأثیر 
آمیخته های بازاریابی بر توسعه کارآفرینی روستایی با استفاده از 
تحلیل عاملی تأییدی، به منظور آزمون تأثیر آمیخته های بازاریابی 
بر توسعه کارآفرینی روستایی در قالب چارچوب مفهومی پژوهش 
شد.  استفاده  ساختاری(  مدل  )ارزیابی  مسیر  تحلیل  روش  از 
خالصه نتایج جدول شماره 8 حاصل از ارزیابی مدل ساختاری 
تأثیر آمیخته های بازاریابی بر توسعه کارآفرینی روستایی در ادامه 

ارائه شده اند

جدول 6. جذر میانگین واریانس استخراج شده و ضرایب همبستگی مردم و توسعه کارآفرینی روستایی مدل پژوهش.

12متغیرهای نهفته

10/80- توسعه کارآفرینی روستایی

20/530/75- مردم
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جدول 7. جذر میانگین واریانس استخراج شده و ضرایب همبستگی مکان و توسعه کارآفرینی روستایی مدل پژوهش.

12متغیرهای نهفته

10/80-توسعه کارآفرینی روستایی

20/520/73- مکان
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ضریب مسیر )γ(: نتایج ارائه شده در جدول شماره 8 نشان 
می دهد که ضریب مسیر بین متغیرهای آمیخته های بازاریابی 
و توسعه کارآفرینی روستایی مثبت و ازلحاظ آماری در سطح 
به  به طوری که می توان گفت  خطای یک درصد معنادار است؛ 
ازای یک واحد تغییر در متغیر مردم، توسعه کارآفرینی روستایی 
0/53، به ازای یک واحد تغییر در متغیر مکان، توسعه کارآفرینی 

روستایی 0/52 تغییر می کند.

ضریب تبیین )R2(: نتایج ارائه شده در جدول شماره 8 نشان 
می دهد که ضریب تبیین متغیر نهفته توسعه کارآفرینی روستایی 
برابر 0/28؛ بدین معنی که 28 درصد از تغییرات توسعه کارآفرینی 
روستایی توسط مؤلفه مردم و ضریب تبیین متغیر نهفته توسعه 
کارآفرینی روستایی برابر 0/2۷ که 2۷ درصد از تغییرات متغیر 
مذکور توسط مؤلفه مکان قابل تبیین است. ضریب T در تمامی 
متغیرهای آمیخته بازاریابی پژوهش باالی 2/58 هستند؛ بنابراین 

در سطح خطای یک درصد معنادار هستند.

بحث و نتیجه گیری

در عصر حاضر صنعت گردشگری در رونق اقتصادی کشورها 
به خصوص کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته نقش مهمی 
ایفا کرده و از شاخص های اصلی توسعه به شمار می رود. ازاین رو، 
توسعه صنعت گردشگری از سیاست های کلیدی در سطح جهان 
و ملی قلمداد شده که با هدف ارزآوری و درآمدزایی مدنظر قرار 
ابعاد  نمودن شاخص های  فراهم  این،  بر  عالوه  گرفته می شود. 
بازاریابی و توسعه کارآفرینی در مناطق نمونه گردشگری منجر 
به پیدایش مشاغل جدید، احیای مشاغل سنتی، رونق کسب وکار 
و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی شهرهای بزرگ می شود. 
بر این اساس در پژوهش حاضر با توجه به موقعیت گردشگری، 
طبیعی و جغرافیایی پرجاذبه منطقه نمونه گردشگری ریجاب 
و همچنین وجود کارآفرینی گردشگری به بررسی آمیخته های 
بازاریابی )مکان و مردم( در توسعه کارآفرینی منطقه پرداخته 
شد، تا در راستای تحقق توسعه کارآفرینی گردشگری منطقه 

مثمر ثمر باشد.

پی هسیح5  و  هانگ لی  تحقیقات  با  پژوهش  این  یافته های 
)2016( و هارپا6 و همکاران )2016( همسویی دارد. یافته های 
این تحقیق بدین شرح است: نتایج به دست آمده از تحلیل مکان 
با آزمون )t( با شاخص های آبشارها و باغات ارگانیک )39/58(، 
اماکن مذهبی و تفرجگاه ها )33/۷4( و مجتمع تفریحی ورزشی 
)26/41( نشان دهنده آن است که هر چه تنوع امکانات محل 
میزان  باشد،  باالتر  گردشگران  به  خدمات  ارائه  در  خالقیت  و 
توسعه کارآفرینی منطقه نیز بیشتر خواهد بود؛ تنوع امکانات 
محل در این تحقیق عبارت بودند از: اماکن و تفرجگاه ها و کمیت 
و کیفیت آن ها، زیرساخت های مناسب دسترسی به آبشارها و 
همچنین بازسازی آبشار سه طبقه پیران که در حادثه زلزله اخیر 
با  ارگانیک  گردشگری  راه اندازی  است،  دیده  آسیب  کرمانشاه 
توجه به باغات ارگانیک زیتون صادراتی، انجیر و انار، ایجاد منطقه 
سیاحتی باغشهر در منطقه، وجود مجتمع های تفریحی  ورزشی 
گردشگری  به خصوص  سال  فصول  تمام  در  گردشگران  ویژه 
دارد،  فراوانی  استعداد  مورد  این  در  منطقه  که  چالش برانگیز 
راه اندازی تله کابین با توجه به مستعد بودن منطقه. درباره آمیخته 
مردم ، آماره )t( با شاخص های تبلیغات کالمی )35/۷(، نیروی 
آموزش دیده )29/5( و طرز نگرش )23/23( نشان دهنده آن  است 
و شرکت های خصوصی  گردشگری  آژانس های  در  مدیران  که 
گردشگری در منطقه افرادی مطلع با ویژگی های منحصربه فرد 
انتخاب کنند تا اطالعات الزم را در  منطقه را به عنوان راهنما 
اختیار گردشگران قرار دهند. برای بهبود نحوه ارائه و کیفیت 
محصوالت و خدمات گردشگری در منطقه نیز بایستی از افراد 
خواسته های  پاسخگوی  نه تنها  تا  شود  استفاده  آموزش دیده 
گردشگران باشند بلکه بتوانند رضایت گردشگران در منطقه را 
فراهم سازند و با اشاعه تبلیغات کالمی مثبت در پی دفع تبلیغات 
منفی درباره منطقه باشند. در این گونه موارد می توان برای اخذ 
مشکالت و دیدگاه های گردشگران در منطقه صندوق هایی نیز 
تعبیه کرد. آژانس های فعال در منطقه می توانند در وب سایت های 
خود محلی برای بازخورد نظرات گردشگران فراهم سازند که این 
اقدام می تواند مانع از تبلیغات سوء علیه کشور و به خصوص منطقه 

5. Lee & Hsieh
6. Harpa

جدول 8. شاخص های برازش مدل اندازه  گیری تأثیر مؤلفه مردم و مکان بر توسعه کارآفرینی روستایی.

اثر مستقیممتغیرهای نهفته
R2

γtدرون زابرون زا

0/28**0/539/52توسعه کارآفرینی روستاییمردم

0/27**0/528/52توسعه کارآفرینی روستاییمکان

** معنی داری در سطح خطای یک درصد
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ریجاب گردد. 

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده

منطقه ریجاب استان کرمانشاه با توجه به ظرفیت های بی نظیر 
گردشگری از جوانب دیگر همچون خدمات هواپیمایی و هتلداری 
نیز می تواند موردپژوهش قرار گیرد تا مکمل یافته های این تحقیق 

واقع شود.

با توجه به رشد روزافزون شبکه های اجتماعی و تأثیر تبلیغات 
کالمی الکترونیکی الزم است نقش شبکه های اجتماعی در جذب 
گردشگران منطقه موردمطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر چون این 
مطالعه در ارتباط با خبرگان محلی بوده است به نظر می رسد الزم 
است نظرات گردشگران خارجی در مورد منطقه نیز مطالعه شود.  

تشکر و قدردانی

مستخرج از پایان نامه ارشد با عنوان تأثیر بازاریابی گردشگری 
در توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه، 

علی اکبر حیدری است.
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