
يك مطالعه تجربي روي :  گردشگرانبررسي تاثير مولفه هاي مركب بازاريابي روي رضايت 
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چكيده

 

  

داده ها . مولفه هاي مركب بازاريابي روي رضايت گردشگران مي باشدهدف اصلي از اين مطالعه آزمايش تاثير 
مطالعه حاصل از دانشكده فناوري ووهان و  ۱۳۲براي اين مطالعه پرسشنامه هاي تائيد شده ساختارمندي از نمونه 

داده ها با . پاسخ دهنده هاي هدف در ايست ليك مالقات شدند. دانشسراي هاژونگ در چين جمع آوري شدند
يافته هاي اين . همبستگي و رگرسيون آناليز شدند, ماريبا اتخاذ تكنيك هاي آ ۱۷نسخه  SPSSنرم افزار استفاده از 

مولفه مركب بازاريابي بطور مثبت با رضايت گردشگران در ارتباط بود اما قيمت  ۷مولفه از  ۶مطالعه نشان دادند كه 
تسهيالت و خدمات بعالوه؛ بعضي از , تحميل شده توسط مقامات دولتي براي مسافران رضايت بخش نمي باشد

براي سياست گذاران جهت بهبود آتي و قرار دادن اين بعضي توصيه ها بنابراين . مسافران را برآورده نكرد انتظار
.جايگاه در ذهن گردشگران داده مي شود

 

  

رضايت گردشگران, گردشگري, مولفه هاي مركب بازاريابي :كلمات كليدي 

 

  

۱

 

مقدمه -

 

  

گردشگري متنوع مي اهميت . امروزه گردشگري بعنوان يك تجارت و صنعت در سراسر جهان شناخته مي شود
بسيج منابع و رشد , رشد فرهنگي, لذت و تفريح براي اوقات فراغت, نقشي مثبت در ايجاد ارزش شخصي. باشد

ر بازار بشدت رقابتي است بايد براي هر تجارتي كه قصدش موفقيت د. بسياري از ساير فاكتورها هم ايفا مي كند
؛ پيترسون و ۱۹۹۰بري و زايتامل , پاراسورامان(يك محصول باكيفيت فراهم كند كه نيازهاي مشتري را ارضا كند 

رضايت مشتري از اهميت خاصي براي تجارت هاي خدمات محور همانند جذب گردشگر ). ۱۹۹۲ويلسون 
آزبورن و گري ,ماتئار(ري و سوددهي سرويس دهنده وجود دارد برخوردار مي باشد زيرا ارتباطي بين رضايت مشت

در چين جاذبه هاي ). ۲۰۰۰اسپاركس , ۱۹۹۸؛ پيرس و موسكاردو ۱۹۹۶؛ اوتو و برنت ريچي ۱۹۹۴؛ اليور ۲۰۰۲
جاذبه ها نسبت به قبل بوده و از اينرو بايد اطمينان حاصل گردشگري اكنون در حال رقابت با طيف گسترده تري از 

از اينرو يك دانش سالم از تاثير مولفه . كنند كه سطوح بااليي از رضايت مسافر فراهم آورده و آنرا حفظ مي كنند
هاي مركب بازاريابي روي رضايت گردشگران به متصديان امر گردشگري اجازه مي دهد استراتژي هاي افزايش 

.رضايت و سودآوري مسافرين را افزايش دهند

 

  


