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خالصه

حال حاضر، گردشگري و بازاریابی گردشگري در و به نوعی می توان گفت یزي موفق گردشگري، بازاریابی استر امروزه الزمه برنامه

درك سطح اهمیت مطلق و نسبی عرضه و تقاضا در فرآیند بازاریابی  .است در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد

گیري گردشگران فراهم نموده و از این طریق  تواند چهارچوب مفهومی مناسبی براي دانستن ماهیت تصمیم صنعت گردشگري می

در رشد صنعت گردشگري، ابزارها و وسایل گوناگونی به کار  .مقاصد گردشگري موثر واقع شود در توسعه بازارهاي فعلی و رونق

  . گرفته می شوند؛ بنابراین در این نوشتار، سعی شده است به نقش ابزارهاي بازاریابی در رشد صنعت گردشگري پرداخته شود
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کشورهاي پیشرو در این بعد از فعالیت هاي . گردشگري به عنوان یکی از سریعترین بخش هاي اقتصادي در حال رشد است

در واقع نه تنها گردشگري . اقتصادي ساالنه سهم عمده اي از درآمدهاي ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص می دهند

در حال رشد است؛ به گونه اي که سازمان جهانی گردشگري پیش بینی می کند که بزرگترین صنعت دنیاست بلکه روز به روز نیز 

  . میلیارد نفر خواهد رسید 5/1تعداد گردشگران به 2020در سال 

در این میان . از جمله عواملی که می تواند صنعت گردشگري را توسعه و بهبود بخشد، بکارگیزي ابزارها و پارامترهاي بازاریابی است

بی گردشگري اهمیت ویژه اي می یابد؛ زیرا اگر بازاریابی را فرایندي مدیریتی بدانیم، تمام فعالیت هاي برنامه ریزي، تهیه بازاریا

  . محصوالت گردشگري و جذب گردشگر نیازمند عملیات و فعالیت هاي بازاریابی است

آن بازار، همراه با ارزیابی خدمات، امکانات، هزینه هاي  بازاریابی عبارت است از همه غعالیت هاي ارزیابی بازار و نیازهاي مشتریان

این کار شامل برنامه هاي هدف گذاري شده بر گروه خاصی از . حصول به هدف و تسهیالتی که رضایت مشتریان را در بر دارد

  .مشتریان و ترغیب آنها به خرید یا استفاده از خدمات است

رهنگی، صنایع دستی و گردشگري عمده ترین عامل عقب ماندگی روند رو به رشد ضعف بازاریابی گردشگري در سازمان میراث ف

با توجه به اهیمت بازاریابی گردشگري می توان گفت یکی از راه هاي اساسی براي توسعه این صنعت . این صنعت در جهان است

تعدیل سیاست گذاري هاي : استا، پنج عاملمی تواند سرمایه گذاري و تدوین سیاست هاي روشن در امر بازاریابی باشد و در این ر

کالن، توسعه ساختارهاي زیربنایی، توجه به جاذبه هاي گردشگري، فعالیت هاي تبلیغاتی و تنظظیم راهبردها براساس توزیع جاذبه 

  . ها به عنوان ابعاد موضوع مطرح می شوند

  مروري بر ادبیات موضوع

توماس، مهرانی و راه چمنی در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که با برنامه ریزي و اجراي دقیق مدیریت بازاریابی می توان تا 

حدود زیادي درآمد ارزي توریسم را افزایش، درآمدهاي خارجی را متنوع و کشور را از آسیب پذیري ناشی از نوسانات قیمت نفت 

زهرر، ناصري و ملک اخالق در . افزایش جذب گردشگران باشدگرش بازاریابی می تواند راه حلی براي همچنین توجه به ن. حفظ کرد

  . در پژوهش هاي خود نتیجه گیري کردند که رابطه معناداري بین ابعاد سیاست گذاري و ابعاد بازاریابی وجود دارد

و سازمانی، وجود سازمان هاي موازي، عدم هماهنگی  و همچینن عمده ترین مشکالت و موانع صنعت جهانگردي، موانع تشکیالتی

توسام و جنکینز، زاهدي، در تحقیقات خود عنوان کرده اند که می توان با اتخاذ . بین سازمان هاي دست اندرکار توریسم است

تراکم بی رویه و  سیاست هاي توزیع امکانات توریستی در سطح کشور به نحوي که با ایجاد جاذبه هاي متنوع براي جهانگردان از

  . هجوم به نقاط مشخص توریستی جلوگیري به عمل آورد

همچنین برنامه ریزي هاي متمرکز در سطح ملی در خصوص توریسم نمی تواند به طور کارا و موثر عمل کند و بهتر است از نظام 

وضعیت اماکن تاریخی و آثار باستانی، ویلیامز و صردي ماهکان، در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که . غیرمتمرکز استفاده شود

مدهوشی و ناصرپور، با . تسهیالت اقامتی و ایجاد دفاتر بازاریابی و اطالع رسانی از عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگري است

بی و ارائه مقاله اي نتیجه گیري کرده اند که بین تعداد مراکز تصمیم گیري و توسعه نیافتگی صنعت گردشگري، ضعف بازاریا

توسعه نیافتگی، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگري و توسعه نیافتگی و بالخره فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه 

  .نیافتگی صنعت گردشگري رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد



ي گردشگري، تاکید بر استفاده نگهداري، مرمت، توجه بیشتر به جاذبه هاگیل مور در پزوهشی به این نتیجه دست یافت که حفظ، 

از معماري سنتی در ساخت اماکن گردشگري و ایجاد زیرساخت هاي مناسب می تواند به افزایش ورود گردشگران و توسعه صنعت 

  . گردشگري منجر شود

در تمامی سطوح  یوزاما، شجاعی و نورالدین با ارئه مقاله اي نشان دادند که توسعه گردشگري دربرگیرنده توجه به ابعاد توسعه

فردي، هدایت سرمایه ها، جهت گیري پیشرفت فناوري و تغییر ساختاري و نهادي است که با نیازهاي حال و آینده گردشگران 

  .سازگار باشد

  صنعت گردشگري و بازاریابی 

شود و این می تواند گردشگري شامل کلیه فعالیت هایی است که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهند و به ایشان مربوط می 

بازاریابی گردشگري به عنوان شناسایی و . شامل برنامه ریزي براي سفر، جا به جایی بین مبدا و مقصد، اقامت و نظایر اینها باشد

که . پیش بینی نیازهاي گردشگران و فراهم کردن امکانات براي تامین نیازها و مطلع ساختن آنها و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست

  .این امر موجب تامین زضایت گردشگران و تحقق اهاف سازمانی خواهد شد

به عبارتی . هدف گردشگران از سفر به نقاط گوناگون جهان بهره مندي از جاذبه هایی است که در مقاصد گردشگري نهفته است

صول گردشگري نه تنها با کاالها مح. وجود جاذبه ها در مقصد گردشگري است که افراد را به سفر به مقاصد مختلف جذب می کند

  . و محصوالت فیزیکی بلکه با سایر خدمات نیز تفاوت هایی دارد

به عبارت دیگر، در مرحله نخست این محصول در یک دوره زمانی و طی مراحل مختلف تجربه می شود و همین امر ارزیابی آن را  

گران پرمخاطره است زیرا عالوه بر داشتن هزینه هاي فرصت، در مرحله دوم، این محصول باري گردش. دشوار و پیچیده می کند

در مرحله سوم، بخشی از این محصول مبتنی بر اعمال شخصی گردشگران از جمله . زمان از دست رفته را نمی توان به دست آورد

  . رهایی از فشارهاي زندگی، کسب تجربه هاي نو، تفریح و خوشگذرانی است

اضاي گردشگران از سعه گردشگري مستلزم شناسایی انگیزه ها و تقاضاهاست، شناخت انگیزه ها و تقبنابراین برنامه ریزي و تو

یعنی این محصوالت فقط . وظایف بازاریابان گردشگري است و در نهایت محصول گردشگري داراي قابلیت بهره برداري دوگانه است

د بومی نیز از بسیاري از محصوالت عرضه شده این صنعت بهره مند در مورد استفاده گردشگران غیربومی قرار نمی گیرد، بلکه افرا

  .می شوند

باتوجه به ویژگی هاي خاص محصول گردشگري، نقش بازاریابی در این صنعت نسبت به دیگر صنایع از اهیمت ویژه اي برخوردار 

ضروري است زیرا با بازاریابی می توان به است و  بکارگیري موثر ابزارهاي بازاریابی گردشگري براي یک کشور یا یک منطقه امري 

گردشگران بالقوه اطالعاتی درباره آنچه که یک منطقه مشخص می تواند ارائه دهد، عرضه نمود و آن ها را نسبت به بازدید از آن 

  . ترغیب کرد

ده جهانی نمی توانند بی تفاوت امروزه دولت ها باتوجه به واقعیت دهکده جهانی و از بین رفتن مرزها، به عنوان بخشی از این دهک

نسبت به کل مجموعه که همان جهان پیشرفته و پیچیده امروز است، حرکت کنند بلکه باید از تک روي فاصله گرفته و به تفکر 

بر این اساس با اتخاذ سیاست گذاري هاي مناسب و تعدیل در سیاست هاي کشوري می توان به یک الگوي . سیستمی مجهز شوند

با بازنگري در قوانین مربوط به . ست گذاري، در مقاصد گردشگري باتوجه به نیازها و خواسته هاي گردشگران رسیدجامع سیا



گردشگري می توان نقش بازاریابی گردشگري را در سیاست گذاري ها پر رنگ تر کرد و با اختصاص بودجه ها و امکانات مناسب در 

  ]١[.بردی گردشگري از این صنعت بهره امر بازاریاب

این صنعت به عنوان یک صنعت جلوبرنده در توسعه صنایع دیگر به ویژه هتلداري، رستوران داري، حمل و نقل داخلی و بین المللی 

. و صنایع دستی نقش مهمی داشته و از این رو براي بیشتر کشورهاي جهان که با معضل بیکار یرو به رو هستند، حائز اهمیت است

  . دهنده گردشگري موجب شده که بسیاري از صاحبنظران، قرن بیستم را قرن گردشگري بنامندرشد روزافزون و شتاب

به نظر متولیان امور گردشگري، در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، انقالبی در گردشگري رخ می دهد؛ انقالبی که امواج 

  . آن در اقصی نقاط جهان اثرگذار خواهد بود

از طرفی در دو دهه گذشته، شاهد تحقق فرایندي مستمر و شتاب آلود در عرصه نوآوري فناورانه در شیوه هاي ارتباطات بوده ایم؛ 

فرایندي که نزد جبرگرایان تکنولوژیکی به عنوان سومین انقالب ارتباطی بزرگ پس از خط و چاپ شناخته شده و نفوذ و عمق 

عی در جنبه هاي مختلف زندگی انسان، لزوم شناخت همه جانبه رسانه و سنجش میزان قدرت تاثیر رسانه هاي ارتباط جم

  . اثرگذاري آنان را بیش از پیش روشن می کند

عوامل بسیاري می تواند در توسعه گردشگري یک کشور نقش ایفا کند و رسانه ها از جمله عواملی هستند که نقش چشمگیري در 

رسانه . ه ها تاثیر عمیق و تعیین کننده اي در ساخت تصویر ذهنی جامعه میزبان و گردشگران دارندبی تردید رسان. این زمینه دارند

ها با داشتن نقش هایی چون فرهنگ سازي، آموزش، اطالع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی در توسعه صنعت گردشگري نقش 

  . تعیین کننده اي دارند

جربه هایی اند که ما از طریق آنها درك خود را در مورد جهان پیرامون و نحوه رسانه ها مسئول بخش عظیمی از مشاهدات و ت

در عین حال رسانه ها قوي ترین ابزار براي طرح و رواج اندیشه ها و کارامدترین وسایل براي نفوذ . عملکرد آن سامان می بخشیم

]٢[. فرهنگ ها و نگرش ها به قلب جوامع محسوب می شوند

اجتماعی، ،اقتصادي، سیاسی،که شامل بخش هاي ایدئولوژي .جوهر اتفاقات و فعالیت هاستدرر گردشگري مانند حضو

.روانشناسی ستوفرهنگی ،مادي

خصوصیات متفاوتی زاریابیبااین نوع .یک کشور به شمار می رودیتوسعه اقتصادهایبه عنوان مهمترین بخش یبراي همین گردشگر

؛که شاملددار

اقتصاديهایارتباط با فعالیت ایگردشگري برهایآماده سازي فعالیت وپیچیدگی –

محصوالت گردشگري محلی یا بین المللییعوامل موثر بر تقاضاوهوا ومیزان مطلوب آب  _

بلکه عواملی مانند قیمت ردستگی نداب...و، تجهیزات گردشگري هاتنوع مکان ،دسترس بودن خدماتدرتقاضاي توریستی فقط به –

،ستابازاریابیپایه این نوع 
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براي .دیدن می کنندهامردم فراوانی از این مکان و .ددارند تاثیر داررااقتصاد کشورهایی که موقعیت آن دربازاریابی گردشگري 

یک موفقیت توریستی عدر زمینه بازاریابی گردشگري می تواند نقطه شروبازاریابیهمین وجود استراتژي هاي هدف مند 

.ستا بشر از ناحیه اقتصاديهایفعالیت یطراحی درست براي بازاریابی گردشگري ضمانتی حقیقی برا.باشد

و اعتبارات کسب و کاري براي رضایت توریست ها، فروش محصوالت و ،مکان هاي قابل بازدیدازبخش گردشگري با صرفه نظر در

البته یک بازاریاب باید با عملکردي مثبت به تحقق اهداف خود  .دتوسعه یک کشور به شمار می روهاییکی دیگر از راه تارائه خدما

.دست یابد

محصوالت، مطالعه بخش وگردشگري رمطالعه بازا،گردشگريتگردشگري فقط مختص ارائه خدمایبخش فعالیت هاازطالعات کسب ا

کرده و برآورده کبا تالش دررانیازهاي گردشگران وبلکه باید طبیعت . گردشگري کشورهاي مختلف براي رقابت نمی شود

  ]٣[.سازید

  صنعت گردشگري و بازاریابی دیجیتال

. ه بازاریابی داردپردازد، براي موفقیت و رشد نیاز ب صنعت گردشگري نیز مانند هر صنعت دیگري که به تولید کاال و خدمات می

المللی و ترکیه و امارت متحده عربی در  نگاهی گذرا به کشورها و مناطق پیشرو در این حوزه همچون بریتانیا و فرانسه در ابعاد بین

 هاي هاي گردشگري و توسعه زیرساخت بر تمرکز بر ایجاد جاذبه دهد که این کشورها عالوه منطقه خاورمیانه این واقعیت را نشان می

عنوان یک مقصد جذاب توریستی دارند، همچنان  اي که به قدرتمند براي ساماندهی گردشگران ورودي، با وجود آوازه گسترده

دهند؛ اقدامی که به صورت دوسویه هم از طرف دولت  هاي انبوهی را در حوزه بازاریابی و تبلیغات گردشگري انجام می گذاري سرمایه

اي از مشتریان صنعت گردشگري  مالحظه به گزارش دنیاي اقتصاد، بخش قابل. گیرد صورت میهاي خصوصی  و هم از طرف بنگاه

توجهی از اقداماتی که براي جذب آنان الزم است  یک کشور در خارج از مرزهاي آن کشور حضور دارند و به این ترتیب بخش قابل

رکز بر بازاریابی دیجیتال در این صنعت مورد اهمیت قرار در چنین فضایی لزوم تم. صورت ارتباط از راه دور است صورت گیرد، به

.گیرد می

رسانی به وي  منظور پرورش و هدایت هدفمند ذهن مشتري و اطالع اي از تعامل با مشتري است که به ها، بازاریابی گونه بنابر تعریف

. شود گیري اعتماد در مخاطب می منجر به شکلایجاد این رابطه در بستر زمان بخش مهمی از این تعریف است که . گیرد صورت می

رفته با برانگیختن آنان به  آید که رفته وجود می گیري این اعتماد، اجتماعی از مشتریان حول کاال و خدمات ارائه شده به با شکل

د که طی آن از ابزارها و شو اي از بازاریابی اطالق می حال بازاریابی دیجیتال به گونه. شوند فعالیت، به مبلغان محصول تبدیل می

هاي  ها، شبکه سایت خدمات اینترنتی، وب. هایی استفاده شده که فارغ از آنالین یا غیرآنالین بودن، ماهیت دیجیتال دارند فعالیت

جیتال کارگیري آنان، به بازاریابی صورت گرفته هویتی دی هاي همراه هوشمند بخشی از این ابزارها هستند که با به اجتماعی و تلفن

]٤[.بخشند می
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رسند که دو  آنها یک روزه نمی» .کننده نیست بازدیدکننده فقط یک بازدید: ردیابی و کشف بازدیدکنندگان قبل از رسیدنشان .1

کند  او توصیه می. گوید را می ، این جملهHootsuiteهاي شرکت ؛ مارك ربیچوك، مدیر اجرایی حساب»هفته بعد هم ناپدید شوند

توانید یک کمپین کوچک  شما می. ها قبل از رسیدن بازدیدکنندگان با آنها ارتباط برقرار کنند هاي بازاریابی مقاصد، مدت سازمان
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هاي  کمک کند سواالت رایج خود را همانند بهترین نقاط محلی براي بازدید یا نحوه استفاده از سیستممسافرانایجاد کنید تا به 

کند گردشگران از تمام مناطق بازدید کنند و عالوه بر لذتی که براي آنها  ها کمک می جور راهنمایی این. ونقل شهري بپرسند حمل

.شود میزبان مفید است و باعث رونق گرفتن دیگر مناطق میجامعهراي دارد، از نظر اقتصادي نیز ب

کند ارسال  یشود، اغلب اولین کاري که م که یک گردشگر به فرودگاه وارد می هنگامی: غافلگیري و خوشحال کردن در فرودگاه .2

. کند اینستاگراماستیااینکهتوییترخودرابهروزرسانیمی	و چمدان و بلیتش بهفرودگاههاي  عکس

توانید گردشگران را  به این ترتیب می. که گردشگران را پیدا کنند و با آنها ارتباط برقرار کنندگردشگرياینفرصتیاستبرایبازاریابان

شما را تعطیالتجام چه کاري در ان«توانید بپرسید  به عنوان مثال، می. به سمت مراکز مختلف محلی براي بازدید هدایت کنید

توانید روستاهاي دورافتاده  اگر آنها اشاره کنند که حیوانات وحشی و حیات وحش را دوست دارند، می» کند؟ بیشتر هیجان زده می

.براي سفر پیشنهاد دهید یا آنها را به یک محیط محلی براي بازدید بفرستیدرا 

بگذارید یکی از شهرها براي جذب گردشگر تالش کند و : مراکز محلی گردشگري خود را با یک هسته مرکزي پشتیبانی کنید .3

داشته باشد اما مثال براي مسیرهاي ممکن است شهر دیگر جاذبه زیادي ن. بعد گردشگران را به سمت دیگر مناطق هدایت کنید

این استراتژي را به سایر مناطق . ها بگذارید گونه پتانسیل اش معروف باشد، پس توان خود را براي تبلیغ این روي یا ماهیگیري پیاده

محلی رسانهبراي هر مرکز یک هسته ایجاد کنید تا به عنوان رسانه محلی براي گردشگران عمل کند، این . نیز گسترش دهید

هاي  به عنوان مثال، پرسش. تواند به سواالت مختلف گردشگران نیز پاسخ دهد، مشکالتشان را پیگیري و حل کند همچنین می

.زنده یا بازارهاي محلی براي خرید را پاسخ دهدموسیقیها با  گردشگران در مورد بهترین رستوران

هاي گردشگري مطمئن  بسیاري از شرکت«: گوید مارك ربیچوك می: ریزي براي مسافران منفی و ناراضی آموزش و برنامه .4

خواهند  هاي از پیش تعیین شده نمی بنابراین با استراتژي» .بهترین روش براي مقابله با بازدیدکنندگان ناراضی چیستنیستند که 

. تري شوند، بنابراین استراتژي پیشنهادي تنها زمانی که جواب دهد، الزم است بیار معرکه باشند و باعث اختالف نظر بزرگ آتش

اي براي چگونگی مقابله با مسافران منفی ایجاد  هاي بیشتري بگذارید و برنامه ان خود آموزشپیشنهادمان این است که براي کارمند

تجربه . رساند هاي آنان را به حداقل می هاي منفی را خنثی کرده و اثرات واکنش گونه مسافران تجربه پاسخ زودهنگام به این. کنید

.ناراضی به طرفداران برند شما در آینده تبدیل خواهند شدنشان داده که با توجه زودهنگام به آنها، اغلب مسافران 

یکی از مواردي که براي مشتریان ما به خوبی کار «: هاي اجتماعی براي درك بهتر بازدیدکنندگان خارج از بازار استفاده از داده .5

دهد تا بدانیم نظرات  یهاي اجتماعی است که به ما درك بهتري م کند، بادقت دیدن و شنیدن سخنان آنها در شبکه می

که مشاور Hootsuite؛ کریس مرسر، مدیر اجرایی حسابداري در»بازدیدکنندگان خارج از بازار راجع به مقصد چگونه است

ریزي تبلیغاتی براي جذب بازدیدکنندگان  عنوان مثال، شما در حال برنامه به. گوید هاي بازاریابی مقصد نیز هست، چنین می سازمان

اي  بیشترین جاذبه. دهد هاي انگور و حیات وحش ساحلی را ارائه می مقاصد شما، اسکی، منطقه تاکستان .ستیدبریتانیا ه

ها،  هاي اجتماعی نظیر یوتیوب، وبالگ ها داده در رسانه توانید از میلیون می دوست دارند، چیست؟ شمابریتانیابازدیدکنندگان	که

توانید از این اطالعات  سپس می. آوري کنید تا به بینشی در این مورد برسید هاي آنالین اطالعات جمع اینستاگرام، توییتر و بحث

هایی در فیلم تبلیغاتی  دهد از چه جاذبه نشان می همچنین به شما. هاي تبلیغاتی اثرگذار استفاده کنید براي ایجاد کمپین

.چاپی خود انتخاب کنیدتبلیغاتاستفاده کنید یا چه تصاویري را در تلویزیون
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. کند دانند اینستاگرام تعامالت باالیی، به خصوص براي برندهاي مسافرتی ایجاد می همه می: دو برابر شدن در اینستاگرام .6

]٥[.هاي خود را با هوشیاري انتخاب کنید ها و هشتگ عکس

  

  گیرينتیجه 

صنعت گردشگري در حکم صنعتی پویا، در سال هاي اخیر تاثیرات زیادي بر وضعیت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته 

به گونه اي که اقتصاددانان، صنعت گردشگري را سومین پدیده اقتصادي پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازي . است

  . می دانند

اما این مولفه با سایر کاالها و خدمات تجارت بین . ه هاي تجارت است و صادرات نامریی محسوب می شوداین صنعت یکی از مولف

توسعه گردشگري متضمن توجه به . الملل متفاوت است؛ به این علت که مصرف کننده باید کاال را در کشور صادرکننده مصرف کند

  . پایداري آن در گرو استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاري ها است ابعاد توسعه در تمامی سطوح فردي، سازمانی و ملی است و

  :گردشگري به علل زیر به عنوان فرصتی برتر براي استفاده از ابزارهاي الکترونیک مطرح است

  .گردشگري یک صنعت اطالعات محور است - 

  .زنجیره ارزش محصول آن طوالنی است - 

  . ي داردمحصوال ت گردشگري ویژگی هاي منحصربفرد

  .دسترسی به اطالعات دقیق براي کنترل موقعیت

  .برآورد نیازها و کسب رضایت مشتریان - 

  ]٦[.کنترل هزینه ها از طریق کاهش هزینه هاي توزیع - 
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