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 ایرانتوسعه گردشگری  در هتل ها بازاریابی نقشمطالعه 

 

 

 **جاوید سبحانی

 *محمدعلی شادیدکتر 
 

 

 

 

 چکیده

وجود منابع داري به عنوان يكي از مولفه هاي مهم گردشگري بايد از نقش مهمي در بهره برداري از مصنعت هتل

دآوري گرو از طريق  توصیفي به روشرا ايران  توسعه گردشگري در مطالعه نقش بازاريابي هتل ها پژوهشاين  . برخوردار باشد

 تنتايج مطالعا ي کند.بررسي ماطالعات، کتابخانه اي و با استفاده از منابع مختلف از جمله کتب، مقاالت و منابع اينترنتي 

بین  هتلداري با جهاني سطح امروزي در مدرن هتلداري صنعت در نمیتوان گذشته کسب وکار مدلهاي با ديگرنشان داد که 

 ايجاد همچنین و ها آن عاليق و ساليق توجه نیازمند خارجي خصوص به و داخلي گردشگران بیشتر کرد و جذبرقابت  المللي

 انمسافر بازار در هم و داخلي مسافران بازار در هم بازاريابي عملیات اجراي به بتوانند که است هتلها در بازاريابي واحدهاي

 دو هر در زلتزل موجب و بازديدکنندگان گردشگران نیازهاي باهتلداري  خدمات نبودن همگامهمچنین  .بپردازند خارجي

 سفر عدم يحت يا و اندک معناي سفر به گردشگري مقصد يک در مناسب اقامتي واحدهاي نقصان که چرا شد، خواهد صنعت

 باشد. مي آن از مناسب بهره برداري عدم نهايت در و آنجا به

 ، محصول  بازاريابي، هتل، گردشگري، مسافرت ، مشتري واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 email: javidsobhani@yahoo.com  دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي **

  emailshadi_itri@yahoo.com   دانشگاه تهراناستاد   *
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 مقدمه

ختلف امروزه صنعت گردشگري به علت خصوصیات چند وجهي و فرابخشي بودن خود در میان کشورها و مناطق م

بستري  طقي کهجهان در حال گسترش است و به علت جنبه برتر خدماتي بودن آن به سرعت نفوذ حوزه کاري خود را در منا

 اخت هاي گردشگري، کهزير س يكي از مهمترين. کنديت ميوجود جاذبه و مديريت کارآمد دارند تقوآماده در زمینه امنیت، 

 وشیدني بهايي و نکه شامل پذيرايي و عرصه تولید و توزيع مواد غذتضمین کننده رفاه گردشگران است، صنعت هتلداري است 

، )واي گيدهد يزايي و درآمد، بخش بزرگي از صنعت بزرگ گردشگري را تشكیل مشود، از نظر اشتغالمیهمانان و مسافران مي

 (.1382، ترجمه پارسائیان و اعرابي

نوان عري به قالب اساسي گردشگري به چند رکن اصلي از جمله هتلداري وابسته است. در اين راستا صنعت هتل دا

 ازتلداري ر صنعت هاگ. برداري از منابع موجود برخوردار باشد هاي مهم گردشگري بايد از نقش مهمي در بهره يكي از مولفه

هاي اين صنعت يبرخي جهات، صنعتي درآمدزا باشد، اما بخش بازاريابي آن را به ندرت مي توان در فهرست اصلي نیازمند

را طي  گرايي، همان راهيمشاهده کرد. صنعت هتلداري حتي در دنیاي امروز نیز به دلیل قرار گرفتن در پس بخش مصرف

ي ز آنكه برااده بازاريابي بیش اين عوامل باعث شده است که علم سخت و پیچی از اين، بازاريابي رفته بود. کند که پیشمي

ها  ريابي هتلش بازالذا در اين تحقیق به بررسي نق صنعت هتلداري مثمر ثمر باشد قرباني کاال و مصرف گرايي صرف شده است

 پرداخته مي شود. توسعه گردشگري ايران در

 

 بیان مسئله

ته شده است. تعداد مذهبي وطبیعي براي جذب گردشگري شناخ هاي تاريخي،جاذبه ايران دهمین کشور از نظر

به  . اين مطلبي مردم محلي با گردشگران در سطح مطلوبي استگردشگران خارجي در ايران محدودند، غالباً انفرادي و مراوده

 للي و شبكهيشگاه هاي بین المت در نماهاي اخیر شرکوضوح روشن مي کند که جهانیان هنوز ايران را نمي شناسند. در سال

تا حدي  شورمانتلويزيوني که جذابیت هاي گردشگري را براي خارجیان نمايش مي دهد توانسته در شناساندن جاذبه هاي ک

رديده وين نگني نیز تداي روشموثر باشد؛ اما متأسفانه در امر بازاريابي نه تنها سرمايه گذاري کافي انجام نگرفته بلكه سیاست ه

ضه ز طريق عراوتي ااست؛ همچنین فعالیت هاي انجام شده غیر علمي و پراکنده بوده اند. در اين صنعت کاالها و خدمات متف

ريد ردشگر به خشوند و همه در پي رقابت با يكديگر هستند. در اين میان جلب نظر گکننده گان مختلف هر روز وارد بازار مي

 (.1382ابي، ان و اعررجمه پارسائی)واي گي، تاو بسیار دشوار است.  آن ايجاد رضايت مندي دريكي از اين خدمات و مهمتر از 

و تسهیالت امكانات  کمبودصنعت نوپاست، لذا ضعف در مسائل مديريتي، آموزشي، رفاهي، صنعت هتلداري در ايران 

، ورود نه چندان زياد گردشگران خارجي و عدم توانايي مالي اغلب گردشگران داخلي دولتي مناسب، اختالف بین عرضه و تقاضا

با توجه به رشد روزافزون گردشگري و اهمیت اقامتگاه  صنعت شده است.اين براي اقامت در هتل هاي لوکس منجر به ابهام در 

راتژيک درگردشگري و به ويژه در هتل داري براي به عنوان بزرگترين و فراگیرترين زيربخش در اقتصاد اين صنعت بازاريابي است

(. بازاريابي در تامین نیاز هاي عمده مشتري و 1998:313و همكاران،  1کسب فرصت هاي بازار، امري ضروري است )کوپر

شناسايي جذابیت بازار و توانايي سازمان براي بهره برداري از فرصت ها نقش اساسي ايفا مي کند. از آنجايي که تقريباً تمامي 

یب پذير بوده، در تدارک اقامتگاه تنها توجه هاي ثابت باال و الگوهاي متغیر تقاضا، آس اشكال تسهیالت اقامتگاهي به علت هزينه
                                                           
1 Cooper 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

347 
 

به اجزاي ملموس يک اتاق، تخت و وعده غذايي کافي نمي باشد. بنابراين تهیه برنامه بازاريابي کارآمد بمنظور ايجاد يک 

 ها(، تله در خود نوبه به )و سازماني درهر بازاريابي موقعیت رقابتي از جمله وظايف مدير بازاريابي هتل مي باشد. متخصص

 فراهم )هتل( سازمان توانايي و بازار جذابیت شناسايي طريق از را ها فرصت از برداري بهره براي ريزي نیاز برنامه مورد منابع

 (.1382کند )اسالم،  مي

 پیشینه تحقیق

ر شگري به طوگردبي ات زيادي پیرامون بازاريابي هتلداري و بازاريابا مطالعه پیشینه تحقیق، مشخص گرديد که تحقیق

اخل کشور ددر اشد دو متغیر اصلي تحقیق حاضر را بررسي کرده ب جداگانه انجام گرديده است، اما پژوهش مشابهي که رابطه

 لذا نزديک ترين تحقیقات به تحقیق حاضر بدين شرح است: ؛صورت نگرفته است

 با ايران مذهبي مقاصد گردشگري در بازاريابيآمیخته  بندي رتبه "عنوان  تحت اي مقاله (، در1392ظريف ) و مهدوي

 دماتخ افراد، قیمت، مؤلفة که اند نتیجه رسیده اين به ")مطالعه موردي: مشهد مقدس( MADMفنون  از استفاده

 هستند. اولويت بیشترين داراي ترتیب به مكان و ترفیع گردشگري،

 فرآيند مدل اب برنديابي اساس بر شهري گردشگري بازاريابي "عنوان  تحت اي(، در مقاله 1390موحد و همكاران )

 هاي ظرفیت ارايد کرمانشاه شهر که اند رسیده نتیجه اين به "، مطالعه موردي شهر کرمانشاه)AHP(مراتبي  سلسله تحلیل

 قرار استفاده مورد و يشناساي مختلف اهداف براي را مناسبي برندهاي توان مي و است اساس برندگذاري بر بازاريابي براي الزم

 است. نكرده پیدا المللي بین عرصه در را جايگاه خود تاکنون ولي داد

 به بررسي "اي ايرانهنگاهي به سبک هاي بازاريابي در هتل "(، در پژوهشي با عنوان 1392نظري مقدم و همكاران )          

. بوده است ايران هاي لهت در ها شیوه اين از استفاده ونحوه معرفي شناسائي، دنبال به پژوهش اينموضوع مذکور پرداخته اند. 

تايج نشان بوده که ن رضايتمندي میهمانان وجذب جلب جهت در ايران هاي هتل بازاريابي بخش بیشتر هرچه شناخت هدف

 آن کننده ديكته لداريهت تخصصي بازاريابي متفاوت، هاي گونه و ها انواع روش به توجه با بازارها به بخشیدن شدت با داد که

 از .کند مي تغییر ديديج برنامه هر در آن تصوير که بوده متعدد و متفاوت ظاهري بسیار وجوه داراي بازاريابي فرآيند که است

 اي تجربه تا باشند نمیهمانا هاي قلب و اذهان جلب جستجوي در تا دارد وجود هتلداري بازاريابان براي فكري جايگاه رو اين

 .گرديد تجديد آنان ديدارهاي و بماند باقي در اذهانشان محل، از ماندني ياد به

ر صنعت دكرد سازماني تأثیر بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عمل "(، در پژوهشي تحت عنوان 1388ابزري و همكاران )

گرايي بر عملكرد باط بازاره ارتزمین به اين نتیجه رسیده اند که بازاريابي داخلي تأثیر معناداري بر بازارگرايي دارد. در "هتلداري

 ازمانيسد عملكرد تر باشسازماني نیز هر دو بُعد بازارگرايي بر عملكرد سازماني مؤثر است، يعني هرچه میزان بازارگرايي بیش

 افزايش مي يابد.

اي مقصد نشان تجاري چین: درک راهنمايي تور و مفاهیم بر "(، در تحقیقي تحت عنوان 2010) و همكاران 1ديكو

به بررسي دانش تجاري توسط بازديدکنندگان و با نظريات کارشناسي به درک و تفاسیري براي  2"نشان تجاري و بازاريابي

بهبود نشان تجاري و بازاريابي گردشگري چین پرداخته و در نهايت تأثیر نقش میانجي گري تمامي بازديدکنندگان خارجي و 

 ر جذب توريست مي دانند.مردم بومي را بیش از نشان تجاري د

                                                           
1 Dioko 

2 Brand china: tour guide perceptions and implications for destination branding and marketing 
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 اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه توسعه گردشگري از مهمترين دغدغه هاي مديران و مسئولین مي باشد. توسعه گردشگري وزيرمجموعه هاي آن 

هاي فروش وتبلیغات مورد  اين راستا استفاده از جديدترين شیوه در با توسعه اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و... همراه مي باشد.

که در تمامي هتل ها مستلزم بكارگیري افراد متخصص در اين خصوص و آموزش نیروي انساني است، لذا شیوه هاي  نیازاست

نوين مديريتي در زمینه بازاريابي و فروش همواره مورد توجه صاحبان و مديران عامل هتل ها مي باشد. با رشد تكنولوژي 

ي اينترنتي نیز رايج شده است. شبكه هاي اطالعاتي مهمترين ارتباط دهنده ورابط بین سازمان ها مي باشند واينترنت بازارياب

که در صنعت گردشگري نیز به دلیل اين ويژگي خود، بسیار مورد استفاده قرار مي گیرد. در شیوه هاي ارتباطي بین دفاتر و 

 از اين مزيت براي حضور در رقابت بهره مي برند. اقامتگاه ها ومیهمانان تغییراتي حاصل شد که هتل ها

اساسا صنعت جهانگردي و هتلداري در ارتباط مستقیم با مسائلي همچون تغییرذائقه جهانگردان، افزايش قیمت مواد 

نیز اولیه و تغییر قیمت ها موضوع رقابت بوده و در اين گذر هتل هايي که از اين مسائل اصول آگاهي نداشته و طبعا پاسخي 

 هستند بیشتر فروش و سود طلب در همواره که کساني ديگر سوي ازبراي آن ها ندارند، با مشكالت زيادي مواجه خواهند بود. 

 به توجه مشتريان، و میهمانان تكريم .دارند خود ي اندوخته در را بازاريابي مفاهیم و مديريت اساسي اصول از اي مجموعه

انگیزش کارکنان براي تولید کیفیت از جمله عوامل حصول نتیجه ي مطلوب و کسب درآمد  ايجاد در توانايي و بازار وضعیت

ايده آل مي باشند. بازاريابي يكي از عوامل کلیدي حصول موفقیت در هتل ها به شمار مي رود. بازاريابي تنها نبايد به عنوان 

مفهوم بازاريابي به عنوان عملیات جذب و جلب  مجموعه ي فعالیت هاي فروش در نظر گرفته شود، بلكه مهمتر آن است که

 (.1392)نظري مقدم و همكاران، رضايت میهمانان مد نظر قرار گیرد 

هتل داران موفق کساني هستند که سیاست هاي سازماني خود را با اصول و روش هاي بازاريابي تطابق داده و جهت 

ته و هتل خود را تبديل به بازار بزرگ جهانگردان نمايند. اکنون حصول بهترين بازده، از پرسنل کارآمد و متخصصین بهره جس

بسیاري از هتل ها بدين نتیجه رسیده اند که يكي از مهمترين دغدغه هاي ايشان مي تواند مقوله اي به نام توسعه و کاربرد 

ر توسعه گردشگري کشور، ضرورت به دلیل کمبود تحقیقات پیرامون تاثیر بازاريابي هتلداري دراهبردهاي بازاريابي باشد لذا 

 دارد تحقیقاتي پیرامون اين موضوع انجام گردد که مي تواند مرجع ساير تحقیقات در آينده قرار گیرد.

 سواالت تحقیق

 سوال اصلی:

 بازاريابي هتل ها چه نقشي در توسعه صنعت گردشگري ايران دارد؟

 سواالت فرعی:

 ؟چیست ها و مشكالت فراروي صنعت هتلداري در ايران چالش -1

 ايران پیشنهاد مي شود؟ هتلداريصنعت بازاريابي چه راهكارهايي جهت بهبود و توسعه  -2

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

349 
 

 :فرضیه 

 .اشدموثر ب کشور هتلداري مي تواند در توسعه صنعت گردشگريبازاريابي توسعه به نظر مي رسد              

 : اهداف تحقیق    

 کشور بر توسعه گردشگري در هتلهابررسي تاثیر مثبت يا منفي عملكرد  -1

 بواسطه هتلها گردشگري کشوربررسي راهكارهاي مناسب براي توسعه  -2

 ارائه راهكارها جهت بهبود و توسعه بازاريابي در صنعت هتلداري ايران -3

 ن زاريابي صنعت هتلداري در ايراها و مشكالت فراروي بابررسي چالش -4

 تعاریف و مبانی نظری

 گردشگری صنعت 

 بخشدو  .(1385میگردد )الواني،  ارائه و گردشگران مسافران به که است مختلفي صنايع و خدمات ها، فعالیت از اي مجموعه

تقاضا  ؛است 1عرضه و تقاضا را در يک مكان شكل مي دهد، حرکت و پیشرفت گردشگريسیستم گردشگري که چرخه، اصلي 

 بازارهايبه مقصد مورد نظر مي باشند که  بین الملليتمامي گردشگران متقاضي گردشگري از مبداء هاي مختلف ملي و شامل 

 ،عرضه مشتمل بر جاذبه ها و (62: 1384 ترجمه کتابچي، بیچريل، و واالدهند )را تشكیل مي  ي آن مكانگردشگر هدف

و... يک مكان/ منطقه و... مي باشند که موجب جذب  ات گردشگريتأسیس و تسهیالت ،خدمات ،، حمل و نقلياقامت واحدهاي

و سازماندهي  ينامه ريزگردشگران از سطوح فوق الذکر مي گردند. ارتباط سازمند اين دو بخش اصلي گردشگري در سايه بر

جزئیات و  ،کلي و زير سیستم درون اين شاخه ها. به عبارتي ديگر (16-14 :1379 )سازمان جهاني جهانگردي،ايجاد مي گردد 

 ، تسهیالت و امكاناتبه گونه اي خدماتو  براي کسب موفقیت آن تالش کنند بايدعناصري است که برنامه ريزان و مديران 

ترجمه اعرابي و  )داس ويل،سازند را برآورده  خودنیاز و خواسته گردشگران به راحتي بتوانند،  کهنمايند گردشگري را فراهم 

 (.267 -231 :1379 ايزدي،

که با  ؛و تقاضا در نظرگرفت بايد به صورت سیستمي مرکب از عوامل عرضه را گردشگري نیز معتقد است،(، 1980) 2تايلر 

که بايد مديران و برنامه ريزان براي کسب  دنيكديگر مرتبط اند. داخل اين دو بخش سیستم کلي، عناصر و اجزايي قرار دار

را فراهم  به گونه اي خدمات یمبراي تحصیل تقاضاي گردشگري، يک ناحیه يا شهر و... بايد قادر باشموفقیت آن تالش کنند. 

لقب داده است که با  3اين را به نام سیستم و دستگاه بازار ويکه با نیاز و جواب هاي گردشگران مطابقت داشته باشد.  یمکن

به عبارتي ديگر . کند باشد و بین تقاضا و عرضه مطابقت برقرارتناسب داشته  روش منطقي با عنصر تقاضاي متغیر گردشگران،

، کلید راه رسیدن به وجود دارد(تعیین تفاوت میان آنچه گردشگر جستجو مي کند و آنچه در آن ناحیه ) تطبیق عرضه با تقاضا

 .توسعه صحیح و نهايي گردشگري است

                                                           
Taylor 
2 Taylor 
3 Market -Plant 
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 توجه است: الف( مدل تقاضا ب( رويكرد انسان شناسي( سیستم هاي گردشگري از سه جهت مورد 1985) 1به نظر بولون

 2)بريونز اجتماعي است که در بر گیرنده اوقات فراغت ج( مدل گردشگري صنعتي که گرايش به تولید انبوه تجاري و سود دارد

 (2009، و همكاران

 هتلداری صنعت 

(. صنعت هتلداري به نوعي با مفهوم 2011، 3است )تاجديني گردشگري صنعت از مهمي بخش هتلداري صنعت

“Hospitality”  رفتاري دوستانه و سخاوتمندانه درقبال  "يا مهمان نوازي مرتبط میباشد که میتوان اين مفهوم را به عنوان

 ، صنعتي است که در آن اغلب هتلها با( صنعت هتلداري2012، 4تعريف کرد )آريفین و مقزي "بازديدکنندگان و میهمانان

بودجه اي هنگفت تأسیس شده و اصلي ترين هدف آنها کسب سود است و براي رسیدن به اين منظور عواملي ازقبیل: شرايط 

اقتصادي جاري، طرحهاي بازاريابي، رقابت موجود در صنعت، تعداد کارکنان و توانايیهاي آنان، قوانین و مقررات موجود در 

 (34: 2003، 5بازبیني قرارمیدهند )باردي صنعت را مورد

 محل تامین نظورم به آن مالكین توسط که اي موسسه :کرد تعريف اينگونه توان مي را هتل متعدد، تعاريف وجود به باتوجه

 برابر دريافت در ولمعق مخارج پرداخت امكان و آمادگي که مسافري هر به خاصي قرارداد انعقاد بدون نوشیدني، و وغذا خواب

 (.23: 1390شیوا، شود ) مي تشكیل باشد داشته را تسهیالت و خدمات

ها، شامل  ونامگذاري هتل بندي طبقه اقامتي واحدهاي از شده عايد سود گردشگري درخصوص جهاني سازمان تعريف طبق

واب(، خفقط ) اقامتهتل هاي شخصي، هتل هاي محلي، میهمانخانه ها، میهمانخانه هاي مرزي، میهمانخانه هاي صرفا جهت 

باشد که  ... ميوانه ها، میهمان پذيرهاي ارائه دهنده تخت خواب وصبحانه، پانسیون ها، متل ها، هتل هاي کوچک مسافرخ

 مچنین نوعهالي و عاستفاده از تعريف کلي واحدهاي اقامتي به اشكال مختلف مانند: هتل ها به ارائه خدمات و سرويس دهي 

 (20: 1999و ورجینس،  يس روي.دارد )ماهیت وعملكرد آنها بستگي 

 اصوال تمامي هتل ها يک يا تمامي محصوالت زير را تولید مي کنند:

 .وشیدنين. محصوالت فیزيكي که به طور طبیعي ملموس بوده و داراي ارزش وقابلیت خريد مي باشد، همچون غذا و 1

 اربري.. خدمات: خدمات محصوالتي ناملموس هستند همچون تمییز کردن اتاق ها و خدمات ب2

بخش  . تصورات: تصور و پندار، مجموعه اي از تعلقات است که کاال يا خدمات براي افراد ايجاد مي نمايد. تصور انتزاعي ترين3

بدان وابسته مي  محصول است و لذا تصور يک هتل براي فرد جهانگرد يا میهمان مجموعه اي از احساسات و باورهاست که افراد

بايد بطور موثري با  مقطع زماني و بر اساس تجربیات واقعي و يا غیرواقعي شكل مي گیرد. هتل دارانشوند. اين تصور در يک 

ا مي توانند نسبت به آن ه میهمانان حاضر در هتل و کساني که قابلیت جذب دارند ارتباط الزم را برقرار نمايند. در اين خصوص

 فروش، واحد کارکنان تي طرف قرارداد اقدام نموده و به موازات آنات موثر و سودمند از سوي شرکت هاي تبلیغاانجام تبلیغ

 (.25: 1999وورجینس،  يس نمايد )روي. طي را الزم آموزش

                                                           
1 Boullon 
2 Briones 
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 بازاریابی 

وتوزيع،  عاتاري، ترفییمت گذقبنا به تعريف انجمن بازاريابي آمريكا: بازاريابي عبارتست از فرآيند برنامه ريزي و اجراي مفهوم، 

تي د. به عبارمي گرد کاالها و خدمات که سبب انجام مبادالتي مي شود که به واسطه آن اهداف سازماني وفردي محققايده ها، 

راي بازاريابي ب ناسبمبازاريابي به معناي عرضه محصوالت وتامین نیاز مشتري و در آخر تامین اهداف سازمان مي باشد. شیوه 

ود و همچنین خ ق برنامه سازمان بندي شده براي معرفي خدمات و محصوالتعامل تمايز بین شرکت ها مي باشد. شرکت موف

یاضي، تي و فشناسائي مشتريان و نیازهاي آنان و برقراري ارتباط مناسب تهیه مي کند و طبق آن پیش مي روند )دهدش

1399 :17.) 

صورت  د ساده اي آغاز گشته آنگاه بهتاريخچه بازاريابي به قدمت تمدن بشري مي رسد و ريشه در تجارت داشته، با دادو ست

دانشگاهي داراي  علم بازاريابي در دنیا به دلیل قرار گرفتن در مجامع امروزه روند تغییر يافته در بازار شهري تبديل شده است.

 میمانان بسیار رشد و پیشرفتي حائز اهمیت شده است که به تبع آن نیازها و خواسته ها و گزينه هاي جلب رضايتمندي

خصوص در  متحول و پیچیده شده است، در اين راستا اين تغییرات و پیشرفت ها در کشور ما هم مستثني نبوده است و به

شكلي کامال رقابتي  هتل ها اين پیشرفت بسیار چشمگیر است به شكلي هرکدام از هتل هاي زنجیره اي، دولتي و خصوصي به

بازاريابي بدين شرح  سازماني خود برسند. در حال حاضر مدل هاي رايجدر اين عرصه تالش مي کنند تا به اهداف مطلوب 

جديد که شامل  P4وهمچنین مدل  7فیزيكي ، اسناد6، فرآيند5، مردم 4، توزيع3، توسعه2، قیمت1که شامل تولید P7است:

 (.1392)نظري مقدم و همكاران،  11، مدلسازي پیشگويانه10، جفت به جفت9، سهام8شخصیت محوري

 بازاریابی هتل 

صنعت فروش و عملیات مربوط به آن در هتل فراتر از يک واژه مي باشد و امروزه به عنوان يكي از مهمترين بخش هاي هتل 

محسوب مي شود. تمرکز اين واحد در هتل عبارت است از تكنیک هاي نرخ گذاري اتاق ها، قیمت گذاري غذاها، نوع سرويس 

تبلیغات و... در بیشتر هتل هاي کوچكتر، روابط عمومي نیز در اين واحد قرار مي گیرد. با دهي و خدمات، جشن ها وجلسات، 

ديدگاه فوق، مسئولیت مديريت فروش وبازاريابي در يک سازمان و يا موسسه خدماتي مانند: هتل نقش بسیار مهم وتعیین 

از اهمیت خاصي برخوردار است. چرا که هم  کننده اي در میزان موفقیت و سود آوري آن دارد. در هتل ها بخش بازرگاني

نیازمند بكارگیري روش هاي جديد و پیشرفته جهت جلب میهمانان است و هم ملزم به تحقیق و ارائه روش هاي دقیق پیش 

مراحل بازاريابي هتل به مؤلفه هاي مربوط به عوامل  يطراح بیني شده براي وضعیت هاي مختلف بازار گردشگري مي باشد.

                                                           
1 Product 

2 price 

3 promotion 

4 placement distribution 
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7 physical 

8 personalization 

9 participation 

10 peer_to_peer 

11 predictive modeling 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

352 
 

، موقعیت، هزينه تبلیغ وارتقاء ورشد مي (هتل که شامل گردشگران )میهمانان(، محصوالت )خدمات يا سرويس دهي داخلي

 (.1392نظري مقدم و همكاران، شود )

 

 یافته ها : 

ين که اگرند و الزم و ملزوم همديبا هم متحد هستند يک رابطه تنگاتنگ با هم دارند  ، صنايع هتلداري و گردشگري 

 نند آيندهه بتواهمبستگي باعث افزايش درهم آمیختگي بیشتر مي شود. صنعت گردشگري نیاز به متخصصان بازاريابي دارد ک

ي پاسخ اريابي قونش بازدور را بفهمند و بتوانند تغییرات نیازهاي مصرف کنندگان را با استفاده از روشهاي خالق بر اساس دا

 دهند.

 

گردشگري هر روز رنگ و شكل تازه اي به خود مي گیرد و مطابق با خواست و سلیقه ي مسافران صد امقبازار هاي هتلداري در 

از شكلي به شكل ديگر در مي آيد.همین عامل موجب شده تا کشورهاي مقصد گردشگري هر ساله مقداري از درآمد صنعت 

 اختصاص دهند.با امكانات روز دنیا گردشگري خود را به ساخت هتل هاي جديد 

توريستي محسوب مي شوند به همین دلیل است که مديران  مقاصدل ها مهم ترين گزينه در توسعه يافتگي گردشگري در هت

اين هتل ها براي جذب بیشتر مسافران با يكديگر رقابت مي کنند.رقابتي که هر روز بیشتر مي شود و در عرصه ي همین رقابت 

.اين رقابت در چند سال اخیر در بدهد  خود را به استانداردهاي پیشین ابتكارات و خالقیت هاي جديد جايبايست است که 

شان به استفاده هاي عرصه ي هتل سازي راه را به گونه اي پیش برده که هتلداران دنیا براي لوکس کردن و خاص کردن هتل

جانبي در هتل هايشان روي آورده  ازتكنولوژي هاي به روز،غذاهاي جديد و تغییر در نحوه ي تبلیغات و ايجاد خدمات و امكانات

براي اقامت در هتل هايشان چند شبي به و وفادار نمودن مسافران تشويق براي جذب، حتي حاضرند تا امروزه هتلداران  اند.

 ان باشند.شصورت رايگان میزبان

که بیشتر مورد واحد هاي اقامتي به ويژه هتل ها  کشور، صنعت گردشگرييافته ها حاکي از آن است که به منظور توسعه 

شمار و محدود به شهرهاي بزرگ، اغلب مراکز اقامتي ما در سطح کشور در حد  توجه جهانگردان است آن هم به تعداد انگشت

باشند، گذشته مهمانسراها و مهمانپذيرها هستند که تعداد بسیاري از آنها وابسته به سازمان ها و ارگان هاي مختلف دولتي مي

دهنده توجه نكردن به ارائه که نشان آنها نیز در سطح پايین قرار داردو تحصیالت میانسال اغلب از آن افراد شاغل در اين مراکز 

صورت تجربي به اين کار مشغول گشته و آموزش هاي الزم و اصولي را که باشد و اغلب اين افراد بهخدمات در اين مراکز مي

اند، در حالیكه صنعت هتلداري در دنیا در به روز آوري خدمات با ويژگي هاي شاخص میزباني است نديدهجزء مهمترين 

دهند اما کند و مراکزي در سطوح مختلف تا سطح دکتري اين فن و هنر را آموزش ميآموزش افراد مستعد و جوان تالش مي

اما اين افراد هم به دلیل ديد سنتي حاکم بر رايج شده  اهيتحصیالت دانشگدر ايران چند سالي است که در چند مرکز محدود 

. ما براي رشد صنعت  هتلداري راهي بس طوالني داريم که بايد قبل از هرکاري، به کار گیري مي شوند اين حرفه کمتر 

دمداران اين پیشه ببريم، همانگونه که ديگر سرهماهنگ با صنعت جهانگردي فعالیت کنیم و اين دو امر را به موازات هم پیش

ستاره هستند. به  3الي  1اند. عمده اقامتگاه هاي عمومي ايران داراي رتبه اند و نتیجه گرفتهکرده در ديگر نقاط جهان عمل

است  نشدهآوري باال و استاندارد روز استفاده اند و به همین دلیل در احداث آنها از فنعبارتي اکثر آنها با درجات پائین بنا شده

المللي و قابل پذيرش نزد جهانگردان به خصوص تجهیزات به کار رفته در آنها عمدتاً قابل مقايسه با سطح استاندارد بین و
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جهانگردان اروپايي نیست. صنعت هتلداري يكي از محورهاي مهم توسعه در صنعت گردشگري است لذا بايد ارتقاء سطح 

نگرد، جزء اهداف کالن متولیان اين صنعت قرار گیرد و بديهي است کیفیت هتلداري، توسعه صنعت گردشگري و جذب جها

اندرکاران نیازمند است. انتظار ياري رساني از دولت امري طبیعي دسترسي به چنین اهداف مهمي، به انسجام و همفكري دست

 است چرا که در تمام دنیا، اگر دولت از اين صنعت حمايت نكند، موفق نخواهد بود.

دهد. اگر گردشگر احسااس آراماش نكناد ترين حلقه توسعه صنعت جهانگردي را تشكیل ميهتلداري اصليخدمات صنعت 

دهاد مراکاز اقاامتي هساتند کاه باه قطعاً سفر نخواهد کرد و يكي از مهمترين مكان هايي که اين حس  را به افراد انتقاال مي

ترين خدمات رفاهي را به گردشگران ارائه کارد و از باراي آنهاا توان بیشاستراحت آنان اختصاص دارد. در واقع در اين مراکز مي

هاي تفريحي مجاز را براي هتل هايي که فضاي اين کار را دارند توان انواع کلوپدرآمد سرشاري بدست آورد. به عنوان مثال مي

كه  فضاي هتل را ترک کنناد اند چه داخلي و چه خارجي بدون اينفراهم کرد تا بدين طريق میهماناني که جذب اين هتل شده

ماند از خدمات جانبي آن نیز استفاده خواهد کرد و اين امر باعث اوقات فراغت خود را نیز پرکنند. وقتي که میهمان در هتل مي

 .باشد شود که هتلدار بتواند درآمد مضاعفي کسب کند و ايجاد اشتغال نمايد که يكي از کارکردهاي مهم هتل در دنیا ميمي

رهتل ها توسعه نیابند صنعت جهانگردي با رکود و مانعي بزرگ مواجه خواهد شد، چون درآمدي که از ارزآوري گردشگر اگ 

کنناد در واقاع شود سه برابر گردشگر داخلي برآورد شده است و هر يک از گردشگراني که از ايران ديادن ميخارجي کسب مي

کنناد، کنند و زيباائي هاا و زشاتي هااي سافر را مطارح مياند بازگو مييدهيک سفیر ارزشمند تبلیغاتي هستند، آنچه را که د

شود عالوه بر ارزش اقتصادي، از نظر تبلیغااتي بايساتي ارزشاي بیشاتر قائال بنابراين بايد براي هر جهانگردي که وارد ايران مي

منجار  مشتريراضي بودن هر، ناسان از نظر کارشامروزه با گسترش سیستم هاي اطالعاتي  و شبكه هاي اجتماعي شويم چون 

شود. که اين نوع تبلیغ چون از زبان يک جهاانگرد منجر مينفر  250دفع اضي بودن آنها به گردد اما نارنفر ديگر مي 5به جذب 

 تري دارد.شود در جذب يا دفع به خصوص در کشور مبداء تاثیر عمیقبیان مي

ايران با داشتن قابلیت هاي فراوان گردشگري چه از نظر تااريخي و فرهنگاي و چاه از نظار جاذباه هااي طبیعاي و جاذب 

تواند در تمام فصول از تمامي نقاط کشور درآمد کسب کند. مشاكلي کاه بار سار ايان راه قارار گرفتاه نداشاتن اکوتوريسم مي

و نقل، خدمات گردشگري، مراکز اقامتي و پذيرايي و ... در حد اساتاندارد تاسیسات و تسهیالت زيربنائي و امكانات رفاهي، حمل 

است و براي توسعه در قسمتهاي مختلف  شدهدر اکثر نقاط کشور است، چون اغلب امكانات در پايتخت و مراکز استان ها جمع 

تواناد کماک شااياني باه ايان گذاري و صرف مدت زماني طوالني است که، واگذاري امور به بخش خصوصاي مينیاز به سرمايه

 نمايد.صنعت 

 

 نتیجه گیریبحث و 

در طول تاريخ، مسافران براي استراحت و غذا به استراحت گاه ها و هتل هاي عمومي پناه برده اند. هتلداري از نظر 

از نظر بازاريابي، اشتغال و درآمد، يكي از بخش هاي صنعت جهانگردي را تشكیل مي دهد. لذا در سطح جهاني، جايگاه هتل 

اهمیت زيادي دارد. هتلداري در مباحث بازاريابي جزء فعالیت هاي خدماتي محسوب مي شود. به همین دلیل جلب رضايت 

 بسیار حائز اهمیت است. (متغیر وابسته) مشتري

ردشگران بسیاري از کشورها که در زمینة صنعت میهمانداري فعالیت مي کنند، تالش مي کنند تا به مسافران و گ

بهترين خدمات را ارائه دهند. هتل ها که يكي از انواع مهمانپذيرها به شمار مي رود، بازتابي از نیازها و سلیقه هاي مختلف 

مسافران اين بازار است. آنچه در هتل ها از اهمیت ويژه اي برخوردار است تأمین رضايت مشتريان است که اساس بازاريابي 

تشكیل مي دهند. نتايج بررسي ها نشان داده است که اولويت بندي عناصر آمیزه بازاريابي در  خدمات گردشگري هتل ها را
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 -5فرآيند،  -4شواهد فیزيكي،  -3بهره وري،  -2قیمت،  -1صنعت هتلداري به ترتیب از اولويت باال به پايین عبارت است از 

مي دهد که قیمت  اولويت بندي عناصر آمیزه بازاريابي نشان. (1394)کیوان شكوه،  افراد -8فرآورده و  -7ترفیع،  -6توزيع، 

خدمات گردشگري هتل ها داراي باالترين اولويت از ديدگاه مديران و مشتريان هتل ها است. نكته مهم اينكه اختالف اولويت 

خدمات  تقاضا براي است کهنتايج پژوهش ها نشان داده عامل قیمت نسبت به ساير عناصر آمیزه بازاريابي نیز نسبتاً زياد است. 

ناشي از پايین  در هتل ها نسبت به قیمت بسیار حساس است. اولويت گذاري باالي قیمت از سوي مديران و مشتريان مي تواند

 صنعتباشد.  کشوربودن سطح درآمدهاي مسافران و همچنین ضعف رقابت بین هتلها به خاطر تعداد معدود آنها در سطح 

 و گردشگران نیازهاي با آن خدمات نبودن همگام و میشود محسوب گردشگري صنعت اصلي ارکان از يكي هتلداري

 به گردشگري مقصد يک در مناسب اقامتي واحدهاي نقصان چراکه شد، خواهد صنعت دو هر در تزلزل موجب بازديدکنندگان

 د.میباش آن از مناسب برداري بهره عدم نهايت در و آنجا به سفر عدم حتي يا و اندک سفر معناي

ستاره هم نیاز دارد تا بتواند پاسخگوي  3و  2، 1ستاره نیاز دارد، به هتلهاي  5و  4به هتلهاي  يک شهرهمانطورکه 

را حل نمیكند، چرا که اکثر  شهرباشد و نیز صرف وجود اين مراکز اقامتي مشكل اشغال هتلهاي  آن شهرتقاضاي مسافران به 

 5و  4کسب سود و منفعت مالي هستند و اين هدف تنها در هتلهاي  لدنباشده در ايران بیشتر به  واحدهاي اقامتي تأسیس

ستاره ديده نمیشود بلكه هتلهايي با ستاره ي پايین هم به اين امر تمايل دارند. اين امر بیانگر اين مطلب است که شدت رقابت 

به نرخ اشغال بیشتر، درآمد زيادتر و منفعت مالي باالتر است و رقابتي میان ارايه خدمات با کیفیت  فمعطو ايراندر هتلداري 

آنان وجود ندارد و اين امر حتي در  به مسافران و رقابت در رضايتمندي مشتريان و ارايه خدمات متناسب با خواستها و ساليق

 .(1393)رنجبريان و همكاران،  ه هتلهايي با ستاره پايینهتلهاي با ستاره ي باال بسیارکم ديده میشود چه رسد ب

 ساختمان طراحي از آنان، ساليق و عاليق به بايد جهت جذب بیشتر گردشگران داخلي و به خصوص خارجي، هتلدارن

 مكملي و جانبي خدمات ايجاد خدمت، طراحي تا گرفته کالبدي فضاي به طورکلي و از رنگها استفاده داخلي، دکوراسیون هتل،

 خود سوي به را بیشتري جمعیت و تسلط داشته باشند بازار اين بر پیش از بیش بتوانند که دارند مبذول ويژه اي توجه

 مسافران بازار در هم بازاريابي عملیات اجراي به بتوانند که هتلها است در بازاريابي واحدهاي ايجاد نیازمند امر اين و بكشانند

 نمود ايران هتلداري صنعت در اصلي بازار عنوان به آخري کم کم بازار اين که بپردازند خارجي مسافران بازار در هم و داخلي

 گردد، مشكلي به تبديل اينكه از پیش حتي کرد يا مقابله چالشها اين با میتوان که راههايي از يكي پیدا میكند. بدون شک

 مشتريان تجزيه و تحلیل به که کمک میكند هتلها مديران به بازاريابي میباشد. سازمانشان در بازاريابي فلسفه ي اجراي و اتخاذ

 ساير رضايتمندي در سعي آنان از نظرات استمداد با و تشخیص داده را خود وفادار مشتريان ازاين طريق و بپردازند خود

 مديران با مرتبط بازاريابي رويكردي اتخاذ چون کند. وفادارشدن وفادارسازي و سمت به آنان کشاندن درنهايت و خود مشتريان

 با ديگر که قانع شوند مديران ابتدا که است آنان مديريتي و رويكرد نگرش در تغییر گام، اولین است هتلها ارشد و عامل

 در ايران گردشگري مقصد نشد گسترده تر با بسا چه امروزي و مدرن هتلداري صنعت در نمیتوان گذشته کسب وکار مدلهاي

 ايران هتلهاي بین المللي، هتلداري با صورت رقابت در دارد وجود خطر اين و رقابت کنند المللي بین هتلداري با جهاني سطح

 احوالي و اوضاع چنین با براي مقابله را تدابیري پیش از که شد خواهند پیروز هتلهايي و بدهند دست از را خود مسافران

 ريگردشگصنعت که منجر به توسعه  جهت توسعه صنعت هتلداري را در پايان تحقیق حاضر راهبردهاي زير باشند. اتخاذکرده

 :نمايد پیشنهاد مي ،مي شود  کشور با استفاده از بازاريابي

 .لزوم تغییر نگرش و تغییر ديدگاه مديران عامل هتلها نسبت به مقوله ي بازاريابي 

  هتلها.ايجاد واحد بازاريابي و فروش در 

 .اتخاذ رويكرد بازارگرايي به عنوان رويكرد بازاريابي 
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 .نهادينه کردن فلسفه ي بازاريابي در سازمان به عنوان جزيي از فرهنگ سازماني 

 .داشتن برنامه و طرحهاي مشخص کسب وکار 

 .ايجاد سیستم ارتباط با مشتري 

 عاتي مديريت در هتل.الايجاد سیستمهاي اط 

 منظور پذيرش تغییر و تعهدخدمت در قبال  هاي آموزشي کارکنان رسمي هتل به لزوم توجه به برنامه

 سازمان و مشتريان.

 و انطباق آن با مدلهاي مدرن و جديد در صنعت هتلداري. اصالحوکار فعلي و  بازنگري در مدلهاي کسب 

 اند و  زده ستسنجش مداوم و مكرر رضايتمندي مسافران هتل و مصاحبه با مسافراني که به تكرار خريد د

 شناسايي داليلي که منجر به اين تكرار خريد شده است.

 گیريها. مشارکت مديران و سرپرستان ساير بخشهاي هتل در تصمیم 
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