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Extended Abstract
Introduction
Today, the tourism industry is considered as one of the largest and most diverse industries in the
world as the main source of foreign exchange earnings, employment, social justice, cultural
growth, increasing welfare and grounds for private growth and a tool for infrastructure
development. In this regard, to realize the vision of the tourism industry and growth in this field,
the use of GIS approach is inevitable and the capabilities and resources that exist in this field
should be used to the fullest. Geo-marketing (location based) is a tool to identify and predict the
needs of tourists and provide facilities to meet their needs and motivate them to visit, which will
ensure the satisfaction of tourists and the realization of organizational goals (sustainable
income, job creation, etc.). One of the important tourist cities is the holy city of Mashhad, which
is considered as the largest religious and pilgrimage city in Iran. The city welcomes countless
pilgrims and tourists every year with its many hotels and tourist accommodations, pilgrimage
and tourism routes, scenic and natural attractions. Existence of busy routes and high volume of
tourists and the number of attractions and accommodations has caused tourists to face many
problems in choosing the appropriate route and accommodation, etc., so it is necessary to take
measures to facilitate routing as well as infrastructure development. One of the effective
solutions is to use new geo-marketing parameters. According to the above, this research is
trying to find a suitable answer to the following question:
- What is the role and impact of geo-marketing on the development of urban tourism?
Methodology
This research is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-survey in terms of
method. The statistical population of the research, in the qualitative part, includes experts and
managers of the public sector of the tourism industry, the statistical population of the research,
in the qualitative part, included experts and managers of the public sector of the tourism
industry, which 26 people (the criterion for selecting this number is theoretical saturation) were
familiar with the discussion of geo-marketing and urban tourism factors, were chosen as sample.
In the quantitative part, the statistical population includes all managers of the tourism industry
which 86 people were selected by available methods. Data collection tools were interviews and
questionnaires. The method of data analysis in the qualitative section was based on the
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Grounded Theory and using coding and categorization. In order to investigate the type of data
distribution, Kolmogorov-Smirnov test was used by spss24 software. Structural equation
modeling (SEM) with partial least squares (PLS) approach was also exerted to test the
hypotheses.
Results and discussion
Using the opinions of the interviewers, the main and sub-categories were calculated as follows:
For the main category of causal conditions (geo-marketing identification, launching geomarketing campaigns, upgrading geographic information system (spatial)), contextual
conditions (appropriate tourism education from place-based systems, urban branding, structural
cohesion of tourism), intervening conditions (characteristics of tourists, environmental factors,
infrastructure factors), central category (standardization, promotion of urban tourism, tourists'
expectations), strategy (promotion of positioning, promotion of communication channels, value
creation), outcome (competitive advantage, welfare and quality of life, sustainable tourism) can
be seen that 87 questionnaire indices were identified into six structures. The PLS method was
also found to be positive for all variables in the study and the total average of this index is 0.578
which indicates the desired and high quality of the measurement model. The value of the fit
index (GOF) is equal to 0.662 and is greater than the value of 0.4 and indicates a suitable fit of
the model. And the path coefficient of all hypotheses was confirmed.
Conclusion
The results of the qualitative part of the research, which was conducted through a coding
interview, showed that the causal conditions include geo-marketing identification, launching
geo-marketing campaigns, upgrading the geographic information system (spatial) and the
underlying conditions include appropriate tourism education from spatial systems. Urban
branding is based on the structural cohesion of tourism and the intervening conditions include
tourist characteristics, environmental factors, investment / financing. The central category
includes standardization, promotion of urban tourism, and tourists' expectations. Strategies
include positioning, communication channels, value creation, and outcomes include competitive
advantage, welfare and quality of life, and sustainable tourism.
The results obtained from the coefficients of structural equations confirm the effect of geomarketing identity on tourism potential, with the t-value (2.247) and the path coefficient of
0.206; the effect of geo-marketing structure on tourism potential with t-value (1.988) and path
coefficient of 0.139; the effect of environmental characteristics on tourism potential with the tvalue (6.197) and path coefficient of 0.527; the effect of tourism potential on value creation
with t-value (4.759) and path coefficient of 0.290; the effect of structure tourism on value
creation with t-value (4.281) and path coefficient 0.197; the effect of environmental
characteristics of geo-marketing on value creation of geo-marketing with t-value (8.195) and
path coefficient of 0.491; and finally the effect of value creation on tourism infrastructure
development with the t-value (37.067) and the path coefficient of 0.832. Finally, the variables of
geo-marketing and value creation at the rate of 0.832 affect the development of tourism
infrastructure.
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چکیده
علیرغم اهمیت گردشگری بهعنوان یکی از صنایع مهم و پربازده در توسعه ،شهرها تـاکنون نتوانسـتهاند بـه جایگـاه
شایسته و بهرهمندی از فرصتهای موجود در این زمینه دسـت یابنـد .یـک از دالیـل میتوانـد ضـعف در شـناخت و
بهرهگیری از ژئومارکتینگ در زیرساختهای گردشگری باشد .این ابزار قدرتمند اطالعاتی شامل موقعیـت جغرافیـایی،
آدرس ،محدوده و منطقه سرویسدهی ،محلهای فروش و مسیرهای گردشگری و  ...را به گردشگر عرضـه کنـد کـه
تاکنون بهصورت جدی موردتوجه قرار نگرفته است .ازاینرو هدف از پـژوهش حاضـر بررسـی نقـش ژئومارکتینـگ و
ارزشآفرینی آن بر توسعه زیرساختهای گردشگری شهری (در بستر شهر مشهد بهعنوان محدوده موردمطالعه) است.
این پژوهش ازنظر هدف ،توسعهای-کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی پیمایشی میباشد و در دسته تحقیقـات آمیختـه
(ترکیبی) قرار میگیرد .در بخش کیفی تحقیق مبتنی بر نظریهپردازی داده بنیاد بـوده و بـرای گـردآوری اطالعـات از
مصاحبههای نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیهوتحلیل اطالعات به روش اشتراوس و کـوربین و مـدل پـارادایمی
انجام گرفت نمونهگیری به روش نمونهگیری نظری بود و با بهرهمندی از تکنیکهای هدفمنـد (قضـاوتی)  26نفـر از
خبرگان و مدیران با سابقه صنعت گردشگری انتخاب شدند .نتایج تحلیـل دادههـای بهدسـتآمده از مصـاحبهها طـی
فرایند کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،به ایجاد طراحی و تبیین مدل منجر شد .در بخش کمی ،با اسـتفاده از جـدول
مورگان حجم نمونه  86برآورد شد ..بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری بـا اسـتفاده از نرمافـزار
 Smart plsاستفاده شد .نتایج بخش کمی نشان داد ویژگیهای محیطی با ضریب مسیر  ،0/527هویت ژئومارکتینگ
با ضریب مسیر  ،0/206ساختار گردشگری با  0/139به ترتیب بر پتانسیل گردشگری بیشـترین تـأثیر داشـته اسـت و
ویژگیهای محیطی با ضریب مسیر  ،0/491پتانسیل گردشگری با ضریب  ،0/290سـاختار گردشـگری بـا  0/197بـر
ارزشآفرینی معنادار بوده و در همین راستا ارزشآفرینی نیز با ضریب  0/832تـأثیر معنـاداری بـر توسـعه گردشـگری
شهری داشته است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که معیارهای ژئومارکتینگ بر زیرساختهای و توسـعه گردشـگری
تأثیرگذاری با شدت قابلقبول دارد.
واژگان کلیدی :گردشگری ،ژئومارکتینگ ،گردشگری شهری ،سیستمهای اطالعات جغرافیایی .GIS
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مقدمه
امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از بزرگترین و متنوعترین صنایع در جهـان شـمرده میشـود بهطوریکـه منبـع
اصلی درآمد ارزی ،اشتغال ،ایجاد عدالت اجتماعی ،رشد فرهنگی ،افزایش رفاه و زمینهای برای رشـد بخـش خصوصـی و
ابزاری برای توسعه زیرساختها است ( .)Ata et al,2016:1ایـن صـنعت در طـول چنـد دهـه گذشـته رشـد و توسـعه
چشمگیری را تجربه کرده و به یکی از بزرگترین و سریعترین بخشهای اقتصادی در جهان تبدیلشده است .تـا جـایی
کــه میتــوان آن را یک ـی از منــابع مهــم توســعه اقتصــادی ،اجتمــاعی ،فرهنگ ـی و زیســتمحیطی نیــز بهحســاب آورد
( .)Guo et al,2014:61در این میان منـابع گردشـگری ،محصـوالت و خـدمات ارائهشـده توسـ مقصـد گردشـگری،
مهمترین جنبههای تعیینکننده جذابیت برای گردشگران است ( .)Sanchez et al,2014:1092ریچی و کـراوچ)2011(1
معتقدند که جذابیت گردشگری شهری به ویژگیهای مقصـد ماننـد جغرافیـا و آبوهـوا ،فرهنـگ و تـاریخ ،فعالیتهـای
ارائهشده ،انواع سرگرمیها و بناهای ساختهشده یا طبیعی بستگی دارد ( .)Ritchie & Crouch,2011:250با توجـه بـه
امکانات ،تأسیسات ،خدمات و ظرفیتهای شهری موردنیاز گردشگران ،ضرورت دارد تأمین و برنامـهریزی بـرای اسـتفاده
مناسب از آنها صورت گیرد تا بتوان گردشگران بیشتری را جذب کرد (قاسمی و همکاران .)32 :1395 ،بنابراین ،باید بـه
هماهنگی میان تعداد گردشگران و ظرفیت فضاهای گردشگری بهویژه زیرساختها توجه شود (موسی وند و ساسان پـور،
 .)2 :1390زیرساختهای گردشگری شامل امکانات جانبی و مکمل ،تجهیزات ،سیسـتمها ،فراینـدها و منـابع الزم بـرای
عملکرد هر مقصد گردشگری است .ازنظر تئوری بین توسعه گردشگری شهری و زیرساختها رابطـه بسـیار قـوی وجـود
دارد ( .)Adebayo & Iweka,2014:13در واقع زیرساختهای گردشگری اسـاس توسـعه گردشـگری و پایـهای بـرای
استفاده از منابع مقاصد است .لذا اهمیت زیرساختهای گردشگری در این است که میتواند سـبب افـزایش بهـرهوری در
تولید و توزیع خدمات گردشگری باشد.
برای تحقق چشمانداز صنعت گردشگری و رشـد در ایـن حـوزه ،اسـتفاده از رویکـرد سیسـتمهای اطالعـات جغرافیـایی
اجتنابناپــذیر اســت و بایــد از توانمنــدیها و منــابعی کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد ،نهایــت اســتفاده بشــود
( .)Guo et al,2014:61بنابراین این فرایند رویکردی را میطلبد که باید اطالعات مقاصـد و مکانهـای گردشـگری را
مدیریت و از آنها استفاده کنند (فرجی سبکبار و همکاران .)24 :1391،در این راسـتا ،ژئومارکتینـگ (مکانمبنـا) ابـزاری
برای شناسایی و پیشبینی نیازهای گردشگران و فراهم آوردن امکانات برای تأمین خواستهها و نیازهـا و مطلـع سـاختن
آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست ،که این امر موجب تأمین رضایت گردشگران و تحقـق اهـداف سـازمانی (کسـب
درآمد پایدار ،ایجاد اشتغال و )...خواهد شد .خدمات بازاریابی مبتنی بر ژئومارکتینگ در زمینههای متنوع گردشگری بـرای
ارائه آگاهی و راهنمایی گردشگران ،حتی قبل از مراجعه به مقاصد گردشگری قابلاستفاده هستند .سیستمهای ارائهدهنده
خدمات مکان مبنا برای گردشگران ،اطالعـات مکـانی وسـیعی چـون موقعیـت منـاطق تفریحـی ،هتلهـا ،رسـتورانها،
اقامتگاهها ،خودپردازها و تمامی پارامترهای مرتب با گردشگری در قالب نقشههای گرافیکی و یا تصـویری و مشخصـات
توصیفی آنها مثل قیمت تسهیالت اقامتی ،کیفیت آنها و فاصله با دیگر مراکز تفریحی و ...را از طریـق اینترنـت بـرای
راهنمایی و اطالعرسانی گردشگران ارائه مینمایند ( .)Ramadani et al,2018:288بر این اسـاس آگـاهی از عوامـل و
عناصر اثرگذار بر توسعه زیرساختهای گردشگری شهری در این زمینه امری الزم و ضروری است ،تا بتواند در این راستا
اقدامات الزم را انجام دهد.
یکی از شهرهای مهم گردشگری ،شهر مقدس مشهد است که بهعنوان بزرگترین شهر مذهبی و زیارتی ایران محسوب
میشود (جوانشیری و همکاران .)2 :1399 ،این شهر با تعدد هتلها و اقامت گاههـای گردشـگری ،مسـیرهای زیـارتی و
گردشگری ،جاذبههای دیدنی و طبیعی ،هر ساله پذیرای زائران و گردشگران بیشماری است .وجود مسـیرهای پرتـردد و
حجم باالی گردشگران و تعدد جاذبهها و اقامتگاهها باع شده است تا گردشگران در انتخاب مسیر و اقامت گاه مناسـب
و  ...با مشکالت بسیاری مواجه شوند بنابراین گردشگری این شهر میطلبد برای تسهیل در مسیریابی و همینطور توسعه
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زیرســاختهای و  ...تــدابیری اندیشــیده شــود .یکــی از راهحلهــای نــوین و پرکــاربرد بهرهگیــری از پارامترهــای نــوین
ژئومارکتینگ است .در این راستا شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی و بهکارگیری ژئومارکتینگ ازجمله مقولههای است کـه
بایستی موردمطالعه و سنجش قرار گیرد .این پژوهش در نظر دارد تا با ارائه چارچوبی جـامع از ژئومارکتینـگ مبتنـی بـر
توسعه زیرساختهای گردشگری شهری نشان دهد که چه عواملی برای طراحی ژئومارکتینگ اثربخش بوده و منجـر بـه
توسعه زیرساختهای گردشگری شهری خواهند شد .ایجاد بینش نسبت به ژئومارکتینگ و رفتـار گردشـگران در فضـای
شهری در زمینههای ویژگیهای فردی و درونی به صنعت گردشگری و مدیریت شهری کمک خواهد کرد تـا نسـبت بـه
تشویق و ایجاد انگیزه گردشگران در خصوص بازدید از مکانها و مقاصد گردشگری شهری و توسعه روابـ خـود اقـدام
کنند .با توجه به مطالب مذکور این پژوش در تالش است تا برای سؤال زیر پاسخ درخور و مناسـب بیابـد .نقـش و تـأثیر
ژئومارکتینگ بر توسعه گردشگری شهری چگونه است؟
مطالعات در زمینه پژوهش حاضر نشان میدهد کـه مطالعـات بسـیار کمـی تـاکنون انجامشـده اسـت و بـا بررسـیهای
بهعملآمده مهمترین پژوهشهای که با موضوع حاضر قرابت داشتهاند به شرح زیر میباشند.
افصح حسینی و همکاران ( )1398در پژوهشی به بررسی علـی زیرسـاختهای گردشـگری و رقابـت مکـانی مقصـدهای
گردشگری (مناطق خشک) پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که زیرساختهای اقامتی ،امنیتی و حملونقـل بیشـترین
تأثیر را بر متغیر وابسته دارند ،ازاینرو کیفیت زیرساخت حملونقل بر رقابت مکـانی تـأثیر مثبـت دارد .فرجـی سـبکبار و
همکاران ( )1391در پژوهشی تحت عنوان خدمات مکان مبنا در خـدمت مـدیریت بازاریـابی گردشـگری شـهر بابلسـر را
بهعنوان موردمطالعه قرار دادهاند .و به این نتیجه رسیدهاند که اطالعرسانی در مـورد جاذبـههای گردشـگری (جاذبـههای
تاریخی ،باستانشناسی ،طبیعی ،فرهنگی ،صنایعدسـتی و  ،)...اطالعـات جغرافیـایی (نقشـههای جاذبـههای گردشـگری،
راههای دسترسی ،آبوهوا ،مورفولوژی منطقه ،عکسهای هوایی ،تصاویر ماهوارههای و ،)...ویـزای الکترونیکـی ،فـراهم
کردن امکان خرید و رزرواسیون اینترنتی از مراکز ارائه خدمات گردشگری مثل هتل ،رستوران و سیسـتمهای رزرو بلیـت
تورهای گردشگری مجازی ،سیستمهای برنامهریزی مقصد و سیستمهای راهنمای گردشگران روی دسـتگاههای همـراه
الکترونیکی ،کمک به توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته به مـدد بازاریـابی و تبلیغـات در جهـت جـذب گردشـگر،
فروش صنایعدستی و استقرار منابع در آن مناطق ،کاهش صفهای طویل تهیه بلیت ،ایجاد رقابت در زمینه هتـل داری و
اقامتگاهها و بهبود سرویسدهی و امکانات رفاهی مکانهای تفریحی و گردشگری ،صرفهجویی در وقت بازدیدکنندگان و
گردشگران ازجمله مزایای سیستمهای ارائهدهنده خدمات مکانمبنا محسـوب میشـوند .ارگـان1و همکـاران ( )2020در
پژوهشی با عنوان ایجاد یک مدل طبقهبندی ژئودموگرافیک در بازاریابی جغرافیایی :موردمطالعه :استان اسکی شـهیر بـه
این موضوع پرداخته است .نتایج نشان داده است که مشاغل تجاری در فعالیتهای خود با رقابت زیادی روبـرو هسـتند و
رویکرد مشتری مداری در این حوزه ضروری میباشد .ازاینرو در این فضـای رقـابتی و درجـایی کـه مشـتریان از ارزش
باالیی برخوردار هستند مزایای شناخت بازار هدف و ابعاد آن پدیـدار میشـود .لـذا اهمیـت ژئومارکتینـگ و بخشبنـدی
جمعیتی موضوعات پیچیده و جدانشدنی از یکدیگر هستند .زاراگوزا2و همکاران ( )2019در پژوهشـی بـه بررسـی کـاربرد
ژئومارکتینگ در مناطق گردشگری ساحلی باهدف تجزیهوتحلیل نقاط قوت و ضعف اسـتفاده از ژئومارکتینـگ در اسـپانیا
پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که کاربرد ژئومارکتینگ در تعیین اقامت گردشگران در مناطق گردشگری ساحلی
ضروری است این امر اجازه میدهد تا گردشگران ازنظر تقاضا بر اساس نیازهای مشترك ،عادتها و نگرشها و همچنین
از طرف عرضه ،با توجه به ویژگیهای سرزمینی در یک دسته گروهبندی شوند .این امر بازاریابی را بـه تکنیکـی ایـده آل
برای درك گردشگران تبدیل میکند .زیم و همکاران ( )2019در مقالهای با عنوان «توسعه راهحلهای ژئومارکتینگ» به
این نکته اشارهکرده است که امروزه با پیشرفتهای چشمگیر در زمینه فناوریهای اطالعات ،تصـمیمگیرندگان بازاریـابی
توانستهاند انواع دادههای مربوط به مشتریان خود را جمعآوری کنند .برنامـههای تلفنهـای هوشـمند میتوانـد موقعیـت
مشتریان را تشخیص دهد .مریس و جـورج )2019(3نیـز در پژوهشـی بـه بررسـی و تجزیـهوتحلیل عوامـل تعیینکننـده
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جذابیت گردشگری شهری ،مورد شهر کبک و بوردو پرداخته است .نتایج نشان داد بـرای تحریـک جـذابیت گردشـگری،
ارتباطات شهرها باید بر عناصر مرتب با کمربند گردشگری بـوده و بـهطور مـؤثر از رسـانههای اجتمـاعی بـرای انتقـال
ویژگیهای مربوط استفاده کرد .تحقیقات در زمینه ژئومارکتینگ بسیار محدود است .از اندك تحقیقاتی که صورت گرفتـه
بیشتر در حیطه بازاریابی بوده است .تحقیق حاضر تالش مینماید ،مدل ژئومارکتینگ را با تأکید بر توسعه زیرسـاختهای
گردشگری شهری برای شهر مشهد ارائه نماید که با توجه به تفاوتهـای کشـور مـا از جنبـههای فرهنگـی ،اقتصـادی،
اجتماعی و سیاسی با سایر جوامعی که تحقیقات مرتب در آنها انجامگرفته است ،تحقیق حاضر از ایـن منظـر نیـز دارای
نوآوری است.
مبانی نظری

امروزه ،پیشرفت فناوری اطالعات منجر شده تا بازاریابی از روشهای سنتی به شـیوههای نـوین الکترونیـک و هوشـمند
تغییر ماهیت داده و فرصـتهای بیشـماری در اختیـار بگـذارد ( .)Ahmadizad et al,2017:198بازاریـابی مکانمبنـا
(ژئومارکتینگ) 1،روش جدید و نوآورانهای در نظر گرفته میشود که میتواند توسعه گردشـگری شـهری را بـرای مقاصـد
تسهیل کند .ازاینرو ،فنآوریهای اطالعاتی ،ابزارهای راهبـردی الزم را بـرای تسـهیل توسـعه گردشـگری شـهری در
مقاصد ،مهیا میکنند ( .)Buhalis & Amaranggana,2013:553; Ali & Frew,2014:262ژئومارکتینگ بـهعنوان
یک روش و ابزار برای روش تقسیمبندی مناطق ازنظر خدمات و اطالعات بسیار مناسب اسـت .ایـن اطالعـات در مـورد
ترجیحات ،نیازها و امکانات مصرفکنندگان ،شناسایی الگوهای رفتـار جغرافیـایی ،توصـیف مناسـبترین محصـوالت یـا
خدمات و تعریف مناطق بازار بر اساس سودآوری بالقوه را ارائه میدهـد ( .)Zaragoza et al, 2019:9بـه همـان تعـداد
نویسندگانی که ژئومارکتینگ را مورد تجزیهوتحلیل قرار دادهاند تعاریف از ژئومارکتینگ وجود دارد .یکی از اولین تعـاریف
توس گریمو و روالتنز ارائهشده است ،که نشان میدهد این رابطه بـا اسـتفاده از مفـاهیم جغرافیـایی ،روشهـا و فنـون
تجزیهوتحلیل در بازاریابی است ( .)Grimmeau & Roelants,1995:293التر و فالچ آن را بهعنوان سیستمی تعریـف
میکند که دادهها ،نرمافزارهای پردازشی ،روشهای آماری و نمایشهای گرافیکی را با هم ادغام میکنـد و بـرای تولیـد
اطالعات مفید برای تصمیمگیری از طریـق ابـزاری کـه کـارتوگرافی دیجیتـال ،گرافیـک و جـداول را ترکیـب میکنـد،
طراحیشده است ( .)Latour & Le Floch,2001:45چاسـکو آن را یکرشـته تعریفشـده بـا مجموعـه تکنیکهـایی
میداند که میتواند با استفاده از ابزار نقشهبرداری و ابزارهـای آمـاری فضـایی ،ازنظـر جغرافیـایی وضـعیت اقتصـادی -
اجتماعی را تحلیل کند ( .)Chasco,2003:9تعاریف سایر نویسندگان بر اساس یک دیدگاه جامعهشـناختی  -جغرافیـایی
استوار است که در آن افرادی که فضای جغرافیایی مشترکی دارند تمایل به رفتار ،مصرف و نگرش مشابه دارنـد .هـریس
( )2003آن را به تجزیهوتحلیل دادههای اقتصادی  -اجتماعی و رفتار جمعیت مرتب میکنـد ،باهـدف بررسـی الگوهـای
جغرافیایی که در آن ویژگیهای سکونتگاهها ساختار میگیرد ( .)Harris,2003:40در همین راسـتا اسـالیگت بازاریـابی
ژئومارکتینگ را بهعنوان تجزیـهوتحلیل افـراد بـر اسـاس محـل زنـدگی آنهـا تعریـف میکنـد (.)Sleight,2005:52
ژئومارکتینگ ابزاری برای شناسایی و پیش بینی نیازهای گردشگران و فـراهم آوردن امکانـات بـرای تـأمین خواسـتهها و
نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست ،که این امر موجـب تـأمین رضـایت گردشـگران و تحقـق
اهداف سازمانی (کسب درآمد پایدار ،ایجاد اشتغال و )...خواهد شد .بنابراین ایـن فراینـد رویکـردی را میطلبـد کـه بایـد
اطالعات مقاصـد و مکانهـای گردشـگری را مـدیریت و از آنهـا اسـتفاده کننـد (فرجـی سـبکبار و همکـاران.)1391،
ژئومارکتینگ (بازاریابی مکانمبنـا) عبـارت اسـت از تحلیـل دادههـای جمعیتشناسـی و اقتصـادی یـک منطقـه بـرای
برنامهریزی استراتژی بازاریابی با استفاده از یک نقشه رقـومی ،گردشـگران میتواننـد اطالعـات رقبـا ،مصـرف ،توزیـع،
وفاداری ،کارتها ،برآورد گردش مالی را نشان دهند ( .)Brimicombe & Cha,2012:258این نوع از بازاریـابی اجـازه
میدهد تا واحدهای جغرافیایی با درجه خاصی از همگنی ازنظر ترجیحات گردشگری ،رفتارها ،نیازهـا ،انتظـارات ،الگـوی
1. Geomarketing
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خرید و مصرف و نگرشهای مشابه تعریف شوند .نتیجه ایـن تقسـیم تقاضـا مطـابق بـا مشخصـات جغرافیـایی منـاطق
گردشگری است .هدف از این کار تجزیهوتحلیل نقاط قوت و ضعف استفاده از بازاریابی زمینی برای تقسـیمبندی عرضـی
تقاضا در مناطق گردشگری شهری است ( .)Zaragoza et al,2019:9بر اساس یک دیدگاه جامعهشناختی و جغرافیایی
در ژئومارکتینگ افراد و مشتریان دارای فضاهای جغرافیایی مشترك هستند و تمایالت ،رفتارها ،مصرفها و نگرشهـای
مشابهی دارند .عالوه بر این فریرا )2011(1این نوع از بازاریابی را بهعنوان تجزیهوتحلیل مردم بـر اسـاس محـل زنـدگی
آنها تعریف میکند ،که رابطهای را بین محل زندگی شما و آنچه شما هستید پیشنهاد میکنـد (.)Ferreira,2011: 846
با توجه به اهمیت گردشگری شهری و لزوم در اختیار قرار گرفتن زیرساختها و منابع گردشگری برای گردشگران ،یکـی
از نیازهای اساسی و ضروری در راستای توسعه گردشگری ،توجه به نیازها ،ویژگیها و خواستههای بازار بهعنوان عوامـل
تقاضا و مدیریت نحوه استفاده از جاذبهها ،خدمات و تسهیالت گردشـگری و عوامـل عرضـه گردشـگری در محی هـای
شهری است (اکبریان رونیزی و رستگار .)26 :1398،بنابراین ،شـناخت ایـن انگیزههـا و تقاضـای گردشـگران از وظـایف
بازاریابان گردشگری میباشد (بهبودی و همکاران .)1397،یکی از عناصر اصلی در بازاریـابی زیرسـاختهای گردشـگری
شهری ،توجه به تقاضاهاست و این بدان معناست که چه افرادی از مقاصد گردشگری شهری و زیرساختهای آن بازدیـد
کردهاند و الگوی رفتاری آنها از چه عواملی ناشی میشود ( .)Carlisle et al,2016:84گردشگران در منـاطق شـهری
باید بتوانند نیازهای اطالعاتی خود را درباره مقصد (نظیر انواع جاذبهها ،راههای دسترسی ،امکان اسکان ،حملونقل ،انواع
نقشههای گردشگری و غیره) از طریق اینترنت موردبررسی قرار داده تا قادر به برنامهریزی سفر باشـند (طـاهری.)1388،
در همین راستا ،در گردشگری شهری ،جذابیت توس عناصر اولیه و ثانویه تعیین میشود .عناصر اصلی که اهداف اصـلی
بازدید از یک شهر را تشکیل میدهند شامل بازدید از سـاختمانهای تـاریخی ،بافتهـا و محلـههای تـاریخی شـهری و
رویدادهای خاص است و عناصر ثانویه نیز از عناصر اولیه پشتیبانی میکند و با ارائـه خـدمات بـه بازدیدکننـدگان از ایـن
جاذبهها ،به توسعه گردشگری شـهر کمـک میکننـد ( .)Maryse & Georgesa,2019:68درنهایـت اینکـه گردشـگر
میتواند با استفاده از فرایند ژئومارکتینگ (بازاریابی جغرافیایی) اطالعات کـافی از مقصـد در زمینـههای مختلـف کسـب
نماید؛ عکسها ،فیلمها ،نوشتهها و نقشههای موردنیاز برای سفر را بهدستآمده آورد .همچنین کسانی که قصد سـفر بـه
مقصدی را دارند که هیچگونه اطالعی در مورد مقصد ،تسهیالت ،امکانات و خـدمات ارائهشـده ،جاذبـهها و قیمتهـا و...
ندارند از طریق این سرویسها و اطالعات میتوانند با آگاهی و با برنامهریزی قبلی و آشنایی نسبی از مقصد ،سفر خـود را
آغاز نمایند (.)Sarfarazi & Memarzadeh,2009: 52
روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف ،توسعهای -کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی پیمایشی میباشد .بهطور مشخص تحقیـق حاضـر
در دسته تحقیقات آمیخته (ترکیبی) قرار میگیرد در این پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شد .جامعه آماری تحقیق،
در بخش کیفی شامل کارشناسان و مدیران بخش دولتی صنعت گردشگری بوده که تعداد  26نفـر (مـالك انتخـاب ایـن
تعداد اشباع نظری میباشد) از آنها که با بح عوامل ژئومارکتینگ و گردشگری شـهری آشـنایی داشـته باشـند ،بـرای
نمونه انتخاب شدند .در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مدیران صنعت گردشگری میباشد .که تعداد  86نفر از آنها
به روش در دسترس انتخاب گردیدند .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه و پرسشـنامه بـوده اسـت .روش تحلیـل دادههـا در
بخش کیفی بر اساس رویکرد داده بنیاد و با استفاده از کدگذاری و مقوله یابی انجام شد .بهگونهای که در فاز اولیه تحقیق
از طریق مصاحبههای باز با مدیران صنعت گردشگری ،از موضوع شناخت حاصل میشود .پس از کدگذاری و مقوله یابی،
مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد .برای گردآوری دادههای این بخش با اتکا به دادههای جمعآوریشـده از مصـاحبهها و
تحلیل آن ،اقدام به ایجاد پرسشنامه شد .برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده شـد بـدین گونـه
که ،با کارشناسان خبره گردشگری و هتلداری و اساتید دانشگاه مشورت شد که نتیجه تأیید اعتبـار پرسـشنامه میباشـد.
. Ferreira
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جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل1استفاده شد .بدینصورت که متخصصـان مربـوط بـودن ،واضـح
بودن و ساده بودن هر گویه را بر اساس یک طیف لیکرت مشخص میکنند .قابلیت اعتماد پرسشنامه مورداستفاده در این
تحقیق به کمک آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی گردید که نتایج آن باالی  0/7بهدستآمده آمد .بهمنظور بررسی نوع توزیع
دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنف بهوسیله نرمافزار  spss24استفاده شد .همچنین جهت بررسی فرضـیات مطرحشـده
از مدلسازی معادالت ساختاری ) (SEMبا رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده گردید .در ادامه نیـز در بخـش
کمی بر اساس پرسشنامه طراحیشده ،مدل کمی پژوهش ترسیم گردید.
جدول شماره  .1ویژگی مصاحبهشوندگان بخش کیفی
تحصیالت
متوس سابقه فعالیت
تخصص
(سال)
دکترا
17
کارشناس بازاریابی
لیسانس
30
فعال بخش خصوصی -تور گردان
لیسانس
35
فعال بخش خصوصی – مدیرعامل آژانس مسافرتی
لیسانس
45
فعال بخش خصوصی -مدیر مرکز اقامتی
لیسانس
23
فعال بخش خصوصی -راهنما
دکترا
14
فعال بخش خصوصی – گردشگری الکترونیکی
دکترا
27
خبرگان – استاد دانشگاه
دکترا
15
خبرگان – پژوهشگر
فوقلیسانس
12
فعال بخش دولتی -مدیرکل
لیسانس
18
فعال بخش دولتی -معاون مدیرکل
دکترا
12
کارشناس جغرافیا و برنامهریزی شهری
لیسانس
25
کارشناس گردشگری

فراوانی

درصد

3
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
4

12
8
8
8
8
8
8
4
8
4
8
16

بحث و یافتهها
ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه با متخصصان بود .افراد مشـارکتکننده از صـنعت گردشـگری بـا سـمتهای مـدیریت و
رئیس ،سرپرست ،مشاوران ارشد در حوزههای بخش خصوصی و دولتی بودهاند .به این صورت که بـا اسـتفاده از پروتکـل
مصاحبه ،با نمونهای از مدیران صنعت گردشگری مصاحبههایی انجامشـده و از میـان مصـاحبهها ،اطالعـات الزم بـرای
تحقیق استخراج شد .روش تحلیل دادهها بر اساس رویکرد داده بنیاد و با استفاده از کدگذاری و مقولـه یـابی انجـام شـد.
بهگونهای که در فاز اولیه تحقیق از طریق مصاحبههای باز با مـدیران صـنعت گردشـگری ،از موضـوع شـناخت حاصـل
میشود .همچنین مشاهده رفتار مدیران شرکتها به عمقبخشی به شناخت محقق کمک خواهـد کـرد .سـپس بـر ایـن
اساس و پس از کدگذاری و مقوله یابی ،مدل مفهومی پژوهش ترسیمشده است (جدول .)2

مقولههای اصلی

مقولههای فرعی
هویت بخشی
ژئومارکتینگ

شرای علی

راهاندازی کمپینهای
ژئومارکتینگ
ارتقای سیستم اطالعات
جغرافیایی (مکانی)

جدول شماره  .2عوامل کیفی مدل
نمونه مفاهیم مستخرج از مصاحبهها
 تغییرات روزافزون بازاریابی در بستر ژئومارکتینگ -ایجاد هویت در محی و مکان -همراهـیبا تغییرات از طریق طراحی سایتهای اطالعاتی و معرفی -استفاده از مکان داده بـرای اهـداف
بازاریابی -حضور فعال در شبکههای اجتماعی -تمایل پایدار برای حفظ یک رابطه با ارزش
 داشتن تیم بازاریابی قوی -برآورد اندازه بـازار -بودجهبنـدی مناسـب بـرای بازاریـابی مکـانمحور -فراهمسازی بستر مناسب
 جمعآوری ،مدیریت ،نمایش و تجزیهوتحلیل دادههـای مکـانی -ارائـه خروجـی از اطالعـاتجغرافیایی  -دادهکاوی رسانههای اجتماعی و بازاریابی مبتنی بـر مکـان -اسـتفاده از اطالعـات
مکان برای تجزیهوتحلیل اسناد -افزایش دانش ژئومارکتینـگ -گسـترش اطالعـات شـهری و
1. Waltz & Basel
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مقولههای اصلی

مقولههای فرعی

شرای زمینهای

آموزش مناسب
گردشگری
از سیستمهای مکانمبنا
برند سازی شهری
انسجام ساختاری
گردشگری

شرای مداخلهگر

ویژگی گردشگران
عوامل محیطی
عوامل زیرساختی
استانداردسازی

مقوله محوری

ترویج گردشگری شهری
انتظارات گردشگران

ارتقای جایگاهیابی

راهبرد

ارتقای کانالهای ارتباطی

ارزشآفرینی
مزیت رقابتی

پیامد

رفاه و کیفیت زندگی
گردشگری پایدار
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نمونه مفاهیم مستخرج از مصاحبهها
گردشگری -مدیریت اطالعات گردشـگران از طریـق بسـتر بازاریـابی مکـان محـور -اسـتقرار
سیستمهای درآمدزایی برای کاربران -تسهیل در آموزشهای سیستمهای مکانمبنا
ارتقای آگاهی عمومی -تبادل دانش در زمینه گردشگری شهری -آموزش در زمینه حملونقلمناسب -آموزشهای حفاظت از محی زیست -آموزش سیستمهای مکانی
بهینهسازی سایتهای گردشگری-تبلیغات محلی-تبلیغات دیجیتال-استانداردسـازی و توسـعهبرند ملی گردشگری-ارتقای تصویر شهری مطلوب-شعار مناسب
توسعه فرایندهای آمیخته ژئومارکتینگ-سرمایههای انسانی متخصص-اسـتفاده از رسـانههایفراگیر-بهسازی و ساماندهی زیرساختهای موجود
واکنش به پیامهای تبلیغاتی-بررسی کارایی تبلیغات-تغییـر در الگوهـای رفتـاری گردشـگرانشهری-تغییر در الگوهای تصمیمگیری گردشگران شهری-بخشبندی بازار گردشگری
موانع قانونی (پایدار نبودن قوانین و سیاستها و مشکالت رگوالتوری)-مشکالت زیرساختی-کاهش حمایت از بخش خصوصی
عدم منابع مالی کافی و شفاف-عدم گسترش اماکن گردشگری شهری-تجهیـزات نرمافـزاریو سختافزاری
بهینهسازی مفاهیم جدید ژئومارکتینـگ-شناسـایی اقـدامات دقیـق بازاریـابی-ارائـه سیسـتماطالعات مکانی مطلوب-تحلیل مناطق بازاری
امکان معرفی سریع و جامع محصوالت و خدمات به گردشگران از طریـق سیسـتم اطالعـاتمطلوب-شفاف سازی اطالعات-استفاده از -GISتجزیهوتحلیل اطالعات جغرافیایی
انتظار گردشگران از ارائهدهنده خدمات شهری-فهم و درك گردشـگران از خـدمات-شـناختتصاویر ذهنی گردشگران نسبت به خـدمات شـهری-ارتباطـات سـریع و آسـان در مکانهـای
گردشگری
استفاده از تخفیف  -ت کیه بر ارزش محوری گردشگری شهری-تمرکزی بر ارائه ٔ خدماتجدید-ارتقای جایگاه ژئومارکتینگ در ذهن گردشگران-تـداعیات مثبـت گردشـگران از طریـق
ژئومارکتینگ
راهاندازی سوئیچ-ایجاد طرحهـای ترفیعـی بـرای گردشـگران-انتخـاب کانالهـای تبلیغـاتیکارآمد-ایجاد باشگاه گردشگری شهری-استفاده سیستمهای اطالعاتی آنالین-توسعه بازارهای
محلی
بهینهســازی سیســتمهای اطالعــاتی مکــان محــور-بهینهســازی کامــل مکانهــا و منــاطقگردشگری-ایجاد کمپین فروش و بازاریابی-ارائه اطالعات منحصربهفرد فـرد-هوشـمتد سـازی
گردشگری شهری
ترغیب گردشگران بالقوه-بـازار گسـترده بـرای تبلیغـات گسـترده-حفـظ روابـ بلندمـدت بـاگردشگران شهری-توسعه محصول و معرفی مقصد جدید-افزایش راندمان و رقابتپذیری
رفاه اقتصاد محلی-رفاه سیستم طبیعی-کیفیت بخشی به خدمات گردشگری شـهری-ارتقـایامکانات رفاهی و آسایش
ایجاد چشمانداز جامع-بهبود محصوالت سبز گردشگری-دسترسی سریع و آسان به خـدمات-مدیریت گردشگری-مدیریت سواحل

مدل پارادایمی این تحقیق بر اساس الگوی پارادایمی اشتراوس و کـوربین طراحـی شـد (شـکل  )1بـاوجوداین عوامـل و
شرای  ،مدل و فرایند الگوی ژئومارکتینگ مبتنی بر توسعه زیرساختهای گردشگری شهری طراحی شد.
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شکل شماره  .1مدل زمینهای (پارادایمی) بسط دادهشده مستخرج از فرایند کدگذاری

در انتهای فاز کیفی تحقیق و پس از کدگذاری دادهها ،مقولـههای عمـده در قالـب یـک مـدل پـارادایمی (منظـور مـدل
زمینهای) حول مقوله هستهای به یکدیگر ارتباط داده شدند (شکل .)2

شکل شماره  .2مدل کمی

مالحظه میشود که  87شاخص پرسشنامه به شش سازه هویت ژئومارکتینگ (دارای  3بعد هویت بخشی ژئومارکتینـگ،
راهاندازی کمپینهای ژئومارکتینگ ،ارتقای سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی (مکـانی)) ،سـاختار گردشـگری (دارای  3بعـد
آموزش مناسب گردشگری از سیستمهای مکانمبنا ،برند سـازی شـهری ،انسـجام سـاختاری گردشـگری) ،ویژگیهـای
محیطی (دارای  3بعد ویژگی گردشگران ،عوامل محیطی ،سرمایهگذاری /تأمین مالی) ،پتانسیل گردشگری (دارای  3بعـد
استانداردسازی ،ترویج گردشگری شهری ،انتظارات گردشگران) ،ارزشآفرینی (دارای  3بعد ارتقـای جایگاهیـابی ،ارتقـای
کانالهای ارتباطی ،ارزشآفرینی) و توسـعه گردشـگری شـهری (دارای  3بعـد مزیـت رقـابتی ،رفـاه و کیفیـت زنـدگی،
گردشگری پایدار) میباشند ،خالصهشده است.
در ادامه با استفاده از نرمافزار  plsبهمنظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشـکیلدهنده هـر سـازه از بارهـای
عاملی استفادهشده است .بار عاملی نشاندهنده این موضوع است که چه میزان از واریانسهای شـاخصها توسـ متغیـر
مکنون خود توضیح داده میشود .مقدار این شاخص باید از  ./4بزرگتر و در فاصـله اطمینـان  %95معنـادار باشـد .نتـایج
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نشان داد تمام بارهای عاملی از مقدار  0/4بزرگتر شدهاند و بنابراین تمام آیتمها در مدل باقیمانده و دلیلی بـرای حـذف
آنها وجود نخواهد داشت.

متغیرهای پنهان

جدول شماره  .4شاخصهای روایی ،پایایی و برازش مدل
R2
CR AVE
آلفای کرونباخ

آموزش مناسب گردشگری از سیستمهای مکانمبنا
ارتقای جایگاهیابی
ارتقای سیستم اطالعات جغرافیایی (مکانی)
ارتقای کانالهای ارتباطی
ارزشآفرینی
استانداردسازی
انتظارات گردشگران
انسجام ساختاری گردشگری
برند سازی شهری
ترویج گردشگری شهری
راهاندازی کمپینهای ژئومارکتینگ
ارزشآفرینی
رفاه و کیفیت زندگی
سرمایهگذاری /تأمین مالی
شرای زمینهای
شرای علی
شرای مداخلهگر
عوامل محیطی
مزیت رقابتی
پتانسیل گردشگری
هویت بخشی ژئومارکتینگ
ویژگی گردشگران
توسعه گردشگری
گردشگری پایدار

0/619
0/592
0/521
0/605
0/519
0/704
0/724
0/510
0/644
0/743
0/618
0/592
0/750
0/629
0/574
0/563
0/552
0/737
0/536
0/571
0/665
0/559
0/533
0/625

0/889
0/877
0/867
0/902
0/843
0/905
0/913
0/801
0/916
0/920
0/866
0/910
0/923
0/835
0/893
0/912
0/899
0/894
0/852
0/941
0/922
0/862
0/940
0/890

0/280
0/687
0/638
0/751
0/589
0/8220
0/735
0/747
0/834
0/817
0/616
0/782
0/886
0/495
0/000
0/000
0/000
0/799
0/815
0/647
0/762
0/819
0/692
0/844

0/842
0/822
0/830
0/870
0/767
0/859
0/873
0/771
0/889
0/885
0/794
0/894
0/889
0/704
0/873
0/898
0/874
0/821
0/784
0/931
0/898
0/800
0/929
0/844

AVE
0/782

R2
0/847

GOF
0/662

با کمک شاخص میانگین واریانس استخراجشده مشخص شد که تمـام سـازههای موردمطالعـه دارای میـانگین واریـانس
استخراجشده باالتر از  0/5هستند .شاخصهای پایایی ترکیبی ( )CRو آلفای کرونباخ جهـت بررسـی پایـایی پرسشـنامه
استفادهشدهاند .تمامی این ضرایب باالتر از  0/7میباشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازهگیری میباشند.
جدول شماره  .5نتایج آزمون کیفیت مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
CV red
CV com
متغیرهای پنهان
0/172
0/619
آموزش مناسب گردشگری از سیستمهای مکانمبنا
0/406
0/592
ارتقای جایگاهیابی
0/258
0/421
ارتقای سیستم اطالعات جغرافیایی (مکانی)
0/447
0/605
ارتقای کانالهای ارتباطی
0/305
0/519
ارزشآفرینی
0/576
0/704
استانداردسازی
0/531
0/724
انتظارات گردشگران
0/380
0/510
انسجام ساختاری گردشگری
0/536
0/644
برند سازی شهری
0/604
0/743
ترویج گردشگری شهری
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متغیرهای پنهان
راهاندازی کمپینهای ژئومارکتینگ
ارزشآفرینی
رفاه و کیفیت زندگی
سرمایهگذاری /تأمین مالی
شرای زمینهای
شرای علی
شرای مداخلهگر
عوامل محیطی
مزیت رقابتی
پتانسیل گردشگری
هویت بخشی ژئومارکتینگ
ویژگی گردشگران
توسعه گردشگری
گردشگری پایدار
میانگین کل

CV com
0/618
0/392
0/750
0/629
0/374
0/351
0/452
0/737
0/536
0/571
0/665
0/559
0/533
0/625
0/578

CV red
0/392
0/304
0/664
0/310
0/588
0/433
0/368
0/513
0/454
0/368
0/525
-

نتایج حاصل از آزمون کیفیت مدل اندازهگیری و مدل ساختاری در جدول ( )5آورده شده است و همانطور کـه مالحظـه
می کنید برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش این شاخص مثبت بوده و میانگین کل این شاخص برابر  0/578اسـت
که نشان از کیفیت مطلوب و باالی مدل اندازهگیری میدهد .مقدار شاخص برازش ( )GOFبرابر  0/662شده اسـت و از
مقدار  0/4بزرگتر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر دادههای این پژوهش با ساختار عـاملی
و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است.
جدول شماره  .6نتایج حاصل از ضرایب مسیر و مقدار آماره  t-valueبرای آزمون فرضیههای تحقیق

فرضیه

ضریب مسیر
()β

نسبت بحرانی
()t

ضریب تعیین
()R2

0/647
2/247
0/206
هویت ژئومارکتینگ > -پتانسیل گردشگری
0/538
1/988
0/139
ساختار گردشگری > -پتانسیل گردشگری
0/673
6/197
0/527
ویژگیهای محیطی > -پتانسیل گردشگری
0/782
4/759
0/290
پتانسیل گردشگری > -ارزشآفرینی
0/612
4/281
0/197
ساختار گردشگری > -ارزشآفرینی
0/643
8/195
0/491
ویژگیهای محیطی > -ارزشآفرینی
0/692
37/067
0/832
ارزشآفرینی > -توسعه گردشگری
|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01

تأیید یا رد
فرضیه

جهت
تأثیر

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

+
+
+
+
+
+
+

شکل ( )3مدل معادالت ساختاری شاخصهای پرسشنامه را در حالت تخمین اسـتاندارد نشـان میدهـد .مـدل در حالـت
معناداری ضرایب میباشد و تمامی ضرایب در سطح خطای  5درصـد آزمـون میشـوند .مقـادیر آزمـون معنـاداری (تـی)
بزرگتر از  1/96یا کوچکتر از  -1/96نشاندهنده معنادار بودن رواب میان شاخصها و متغیرهای مکنون متنـاظر خـود
است.
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شکل شماره  .3مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد

نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ژئومارکتینگ بر توسعه زیرساختهای گردشگری شهری مشهد میباشـد .در فراینـد
خلق نظریه مرحله اصلی نظریهپردازی داده بنیاد است که محقق بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری بـه ارائـه نظریـه
می پردازد .بر این اساس در مدل پـارادایمی هویـت ژئومارکتینـگ ایجادکننـده الگـوی ژئومارکتینـگ مبتنـی بـر توسـعه
زیرساختهای گردشگری شهری میباشد .این رویکرد ممکن است دارای نقاط قوت و ضـعفهایی باشـند کـه در زمـان
مطالعه و گردآوری مصاحبه در شرای گذار نقش بسزایی دارند .در این میان پدیده اصلی و استراتژیهای پاسـخگویی بـه
آن مهم است ،که در یک بستر و شرای مداخلهگر فعالیت میکند و زمینه را برای خلق نظریه جدید هموار میکند .نتـایج
بخش کیفی پژوهش که با مصاحبه کدگذاری انجام شد نشان داد که شرای علی شـامل ،هویـت بخشـی ژئومارکتینـگ،
راهاندازی کمپینهای ژئومارکتینگ ،ارتقای سیستم اطالعـات جغرافیـایی (مکـانی) میباشـد و شـرای زمینـهای شـامل،
آموزش مناسب گردشگری از سیستمهای مکانمبنا ،برند سازی شهری ،انسـجام سـاختاری گردشـگری بـوده و شـرای
مداخله گر شامل ویژگی گردشـگران ،عوامـل محیطـی ،سـرمایهگذاری /تـأمین مـالی میباشـد .مقولـه محـوری شـامل
استانداردسازی ،ترویج گردشگری شهری ،انتظارات گردشگران میباشـد .راهبردهـا شـامل ارتقـای جایگاهیـابی ،ارتقـای
کانالهای ارتباطی ،ارزشآفرینی بوده و پیامدها شامل مزیت رقابتی ،رفاه و کیفیت زندگی و گردشـگری پایـدار میباشـد.
نتایج بهدستآمده از ضرایب معادالت ساختاری نشان میدهد تأثیر هویت ژئومارکتینگ بر پتانسیل گردشـگری ،مقـدار t
( )2/247برای این پارامتر و ضریب مسیر  ،0/206تأثیر ساختار ژئومارکتینگ بر پتانسـیل گردشـگری مقـدار  )1/988( tو
ضریب مسیر  0/139و تأثیر ویژگیهای محیطی بر پتانسیل گردشگری مقدار  )6/197( tو ضریب مسـیر  0/527و تـأثیر
پتانسیل گردشگری بر ارزشآفرینی مقدار  )4/759( tو ضریب مسیر  0/290و تأثیر ساختار گردشـگری بـر ارزشآفرینـی
مقدار  )4/281( tو ضریب مسیر  0/197و ویژگی محیطی ژئومارکتینگ بر ارزشآفرینی ژئومارکتینـگ مقـدار )8/195( t
برای این پارامتر ضریب مسیر برابر با  0/491و درنهایت تـأثیر ارزشآفرینـی بـر توسـعه زیرسـاخت گردشـگری مقـدار t
( )37/067و ضریب مسیر  0/832تأیید میشود .درنهایت اینکه متغیر ژئومارکیتینگ و ارزشآفرینی به میـزان  0/832بـر
توسعه زیرساختهای گردشگری تأثیرگذار میباشد .نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهشهای ویتا و همکاران ( ،)2015جان
لیتل ( )2012و نقیبی ( )1396خوش جو یانگ و ژوا ( ،)2012جبلی و آبکار ( )1396و مدبرنیا و همکاران ( )1396مطابقت
دارد.
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که برای تبدیل شهر مشهد به یک مقصد گردشگری شـهری ضـمن توجـه بـه
تمامی مقولهها و زیر مقولههای شناساییشـده در ایـن پـژوهش ،بـا اسـتفاده از مـدل ارائهشـده و اطالعـات و دادههـای
ژئومارکتینگ ،برای برنامهریزی اراضی شهری و مکانیابی نیازهای شهری و گردشگری ،طراحی و اجرای تمامی پروژهها
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را ملزم به داشتن پیوست گردشگری پایدار نموده و دسترسی به آنها از طریق نقشههای دیجیتالی ممکن باشد .با توجـه
به اهمیت صنعت گردشگری بهعنوان پیشران اقتصادی و نقش آن در توسـعه پایـدار شـهری ،بـه نظـر میرسـد توسـعه
زیرساختهای گردشگری شهری با رویکـرد بازاریـابی مکانمبنـا (ژئومارکتینـگ) مسـیر امیدوارکننـدهای بـرای توسـعه
زیرساختهای گردشگری شهری ایجاد نماید و قدرت تأثیرگذاری بر مقاصـد گردشـگری شـهری را در سـطوح مختلـف
داشته باشد .بر اساس نتایج حاصل از تـأثیر هویـت ژئومارکتینـگ بـر پتانسـیل گردشـگری ،پیشـنهاد میگـردد مـدیران
سناریوهایی را طراحی کنند که امکان طراحی استراتژیهای مناسب برای برنامهریزی سرزمینی و مدیریت مقصـد/مناطق
گردشگری شهری فراهم شود .دلیل این امر این است که بازاریابی ژئو از دو منظر هویتی بـه متغیرهـا نزدیـک میشـود:
محی جغرافیایی و گردشگر .بر اساس نتایج حاصل از تأثیر ساختار ژئومارکتینگ بر پتانسیل گردشگری ،پیشنهاد میگردد
برای تجزیهوتحلیل و درك پتانسیل گردشگری در زمان واقعی بهمنظور تسهیل تعامل بازدیدکنندگان بـا منـاطق اطـراف
کمک به مدیران مقاصد گردشگری برای تصمیم گیری بهتر برای افزایش کارایی و بهبود کیفیت تجارب گردشگری انجام
گردد .بر اساس نتایج حاصل از تأثیر ویژگیهای محیطی ژئومارکتینگ بر پتانسیل گردشگری ،پیشنهاد میگـردد سیسـتم
های ارائهدهنده خدمات مکانمبنا ،اطالعات متنوع مکانی وسیع و متنوعی را از قبیل موقعیت مکانی و مسیر دسترسی به
جاذبهها و امکانات شهری ،مراکز اقامتی و پذیرایی ،مراکز درمانی ،فروشگاههای سـوغات و صنایعدسـتی ،فروشـگاههای
بزرگ ،جایگاههای سوخت و ...را در قالب نقشههای گرافیکی دیجیتالی به همراه مشخصات توصیفی آنها شـامل فاصـله
مکانی و زمانی ،مسیریابی ،قیمت و کیفیت خدمات و فاصله با سایر مراکز و ...را برای راهنمایی و اطالعرسانی شهروندان
و گردشگران ارائه و در نتیجه تسهیل و تقویت رواب گردشگر (مشتری) و جامعه میزبان (فروشنده) را ممکن مینمایند .با
توجه به نتایج حاصل از تأثیر پتانسیل گردشگری بر ارزشآفرینی ژئومارکتینگ ،پیشنهاد میگـردد بـا اسـتفاده از سیسـتم
ژئومارکتینک در یک مقصد گردشگری ،اجازه دهند تا مطالعات دقیقتری در صورت وجود اطالعـات مناسـب ،بـهویژه در
مورد رفتارهای مبتنی بر ارزشآفرینی گردشگران و نقاط ضعف و پتانسیل مقصد شهری انجام شود .این امر نقش مهمـی
در درك توزیع فضایی امکانات ،زیرساختها ،مراکز سرگرمی و خدمات در مناطق گردشگری شهری دارد
بر اساس نتایج حاصل از تأثیر ساختار گردشگری بر ارزشآفرینی ژئومارکتینگ ،پیشنهاد میشود مدیریت شهری میتواند
با تمرکز بر ارتقای شاخصهای بهدست آمده در این مدل بومی ،برای ارتقا و تبدیل شهر خود به یـک مقصـد گردشـگری
شهری بر مبنای ارزشآفرینی ژئومارکتینگ گام برداشته و اقـدام نماینـد .بنـابراین بیـان برنامـههای ســاخت و توســعه
گردشـگری و تشریح اهداف و چشمانداز این صنعت از سوی متولیان امر به فعاالن این عرصه میتواند شـرای تعامـل و
پیشرفت بهمراتب بهتری را ایجاد نماید .بر اساس نتایج حاصل از تأثیر ویژگـی محیطـی ژئومارکتینـگ بـر ارزشآفرینـی
ژئومارکتینگ ،پیشنهاد میشود تشکیل بخش مدیریت بازاریـابی مقصـد مبتنـی بـر فنآوریهـای نـوین و مکانمبنـا در
سازمانهای مدیریت شهری باهدف بازاریابی اثربخش و یکپارچهسازی اعضا و ارکان نظام مـدیریت گردشـگری شـهری
پیشنهاد میشود .بر اساس نتایج حاصل از تأثیر ارزشآفرینی ژئومارکتینگ بر توسعه گردشگری شهری ،پیشنهاد میشـود
در برنامهریزیهای شهری ،برای تبدیل شهرها به مقصد گردشگری شهری ،میبایست با استفاده از اطالعات و دادههـای
ژئومارکتینگ ،ضمن برنامهریزی اراضی و مکانیابی نیازهای شهری ،طراحی و اجرای تمامی پروژهها را ملزم بـه داشـتن
پیوست گردشگری پایدار نمایند ،بهگونهای که طرحها ،المانهـا و رویـدادهای شـهری از ویژگـی جـذابیت بـرای جـذب
گردشگران برخوردار باشند و دسترسی به آنها از طریق نقشههای دیجیتالی ممکن باشد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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