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بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در ایران
احسان عباسپور
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان ،ایران
امیر حسین زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان،ایران

مقدمه
امروزه بازارها با سرعتی باور نکردنی در حال دگر گونی هستند؛ یعنی در این عصر ،عالوه بر جهانی شدن شاهد انتقال قدرت،
رشد سریع و پذیرش نام های تجاری فروشگاهی و  . . .هستیم .چنین تغییراتی ،شرکتها را در اتخاذ خط مشی مناسب ،به
اشتباه می اندازند .متاسفانه مردم و حتی بسیاری از مدیران ارشد درک صحیحی از بازاریابی ندارند.کاربرد فرآیند بازاریابی فقط
به کاالها و خدمات محدود نمیگردد ،بلکه آن را میتوان برای هر چیزی از جمله ،ایدهها ،وقایع و رویدادهای بازاریابی و
( .)666; 5002Kotler,یکی از عوامل مهم در شناخت بازار ،تشخیص صحیح تقاضا
جستجوی فرصتهای بازار دانست
به جهت بهره برداری برای عرضه ی کاال یا خدمت ارائه شده است .بازاری که در گردشگری شکل گرفته از مختصات ویژه
و پیچید ه ای برخوردار است .یکی از خصیصه های مهم این بازار وجود رقابت سنگین برای جذب گردشگر می باشد .رقابت
در چنین فضایی با حضور شرکت های بزرگ بین المللی مشخص کننده ی این نکته است که برای پیروزی د راین رقابت
دشوار و نفس گیر تنها سرمایه گذاری صرف در زیرساخت ها کارساز نیست و در کنار آن باید به عوامل دیگر موفقیت از
جمله بازاریابی توجهی جدی شود .بازاریابی گردشگری به عنوان یک علم از اصول مشخص و مدونی تبعیت میکند که برای
موفقیت تجاری و افزایش سهم در بازار گردشگری ،پیروی از این اصول ضروری است.
واژگان کلیدی  :گردشگری  ,بازاریابی ,گردشگری الکترونیک  ,تبلیغات
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بازاریابی و نقش آن در ارتقاء بنگاهها و تاثیری که در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد بر کسی پوشیده نیست .اینترنت
از جمله عوامل موثر بر بازاریابی و روشهای رونق دادن به این فعالیتها در عرصه کنونی است .روشهای نوینی بر پایه اینترنت
و فناوری ارتباطات و اطالعات در زمینه بازاریابی به وجود آمده و هم اکنون بازاریابی الکترونیکی و بازارهای الکترونیک به
سرعت در کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است (کولین۳۱6۱ ،؛ .)۳
با توجه به افزایش تقاضای گردشگران سراسر جهان برای سفر ،ابزار رسانه ای در این دوران برای معرفی جاذبه های
گردشگری و جذب گردشگران بسیار اهمیت پیدا می کند .رسانه های اجتماعی از قابلیت های باالیی برای بازاریابی در
صنعتی که با روحیات و تفریحات مردم ارتباط دارد ،برخوردار است .به اشتراک گذاری تصاویر ،فیلم ،گفتگو ،آلبوم ،تگ،
دایره های دوستان و ، ...از امکاناتی است که مخاطبان را جذب می کند و توراپراتورها می توانند در این شرایط از طریق
امکانات ذکر شده در تعریف پکیج های سفر ،هزینه و نوع خدمات خود ،با مشتری ارتباط بر قرار کنند.
به عالوه پژوهش های پیشین نشان داده که گردشگران تمایل دارند به مکان هایی سفر کنند که پیشتر تصاویری از آنها را
در تورهای مجازی دیده اند.

بیان مسئله:
توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته عامل موثری برای مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد
قشرهای مختلف جامعه و توزیع عادالنه ثروت و کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصاد و در نتیجه بهبود سطح رفاه و کیفیت
زندگی مردم میشود.به طور کلی صنعت توریسم از دو جهت دارای اهمیت است:
اوالً موجب آشنایی مردم را با دیگر فرهنگ ها ،نژادها ،اقوام ،سرزمین ها و گویش ها و  ...فراهم می نماید .ثانی ًا از نظر
اقتصادی یکی از منابع درآمد و ارز محسوب می شود ،که امروزه جنبه اقتصادی این صنعت بیشتر مورد توجه می
باشد.کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون جاذبه های متنوع در صدد جلب جهانگردان از
سایر نقاط جهان هستند .در کشور ما صنعت توریسم آن چنان که باید و شایسته آن است گسترس و توسعه نیافته است
.با وجود اینکه در تمامی برنامه های توسعه سالیانه اخیر  ،به رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت
تأکید شده ،ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیافته است.رشد و توسعه صنعت توریسم در ایران به عنوان
یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی منابع درآمد کشور ،باید بیش از پیش مورد توجه برنامه
ریزان و سیاست گذاران کشور قرار گیرد( .ثبوتی) ۳۱6١ ,
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از سوی دیگر در این دوران فناوری اطالعات به سرعت رو به پیشرفت است و هر لحظه برتعداد استفاده کنندگان آن اضافه
می شود  .کشور ایران نیز با توجه به امکانات بیشمار تکنیکی و فنی و نیروی انسانی باید با این موج جدید همسو و هم جهت
شود  .در حقیقت پس از انقالب کشاورزی و انقالب صنعتی  ،انقالبی دیگر در جهان در حال رخ دادن است که جای گریزی

از آن نیست.
از اینرو الزم است فرصتهای حاصله از این تحول فناوری را غنیمت شمرد و با توجه به مالحظات ملی از آن بهره گرفت .
ایران دهمین کشور از نظر جاذبه های تاریخی،مذهبی وطبیعی برای جذب گردشگری شناخته شده است.در صورتی که
توریسم ایران در جهان جایگاه پایینی دارد به گونه ای که در سال های پایانی قرن بیستم کمتر از نیم درصد از سهم بازار
گردشگری را به خود اختصاص داده یعنی از هر  ۳000گردشگر فقط  5نفر ایران را انتخاب می کنند .و این نشان می دهد
که ایران هنوز در مرحلهی اکتشاف قرار دارد و برای بسیاری از گردشگران ناشناس است .تعداد گردشگران خارجی در ایران
محدودند .این مطلب به وضوح روشن می کند که جهانیان هنوز ایران را نمی شناسند .در سالهای اخیر شرکت در نمایشگاه
های بین المللی و شبکه تلویزیونی که جذابیت های گردشگری را برای خارجیان نمایش می دهد توانسته در شناساندن جاذبه
های کشورمان تا حدی موثر باشد؛ اما متأسفانه در امر باز اریابی نه تنها سرمایه گذاری کافی انجام نگرفته بلکه سیاست های
روشنی نیز تدوین نگردیده است.
این صنعت بیش از هر صنعت دیگری حرکت سرمایه  ،انتقال پول و ارز را در مقیاسهای محلی و منطقه ای سبب
میشود .بطوریکه درآمدهای جهانگردی و گردشگری به مراتب بیشتر از تولید ناخالص ملی و صادرات می باشد .از اینرو
صنعت مذکور توانسته است تا کنون بیش از صد میلیون فرصت شغلی مستقیم ایجاد نماید و مبنای تحوالت اقتصادی و
اجتماعی شگرفی در سراسر دنیا شود .بطوریکه بر اساس برآوردهای سازمان جهانی  ،ارزش وجوه حاصل از جهانگردی و
مسافرت در دهه آتی با سرعتی افزونتر از تجارت جهانی و سایر اقالم صادراتی متعلق به دیگر بخشهای اقتصادی قرار

میگیرد (.منصوری )۳۱٣0,
صنعت گردشگری نه تنها باعث باال رفتن درآمد ملی میشود بلکه تأثیر مهمتری در خصوص ایران برجای می گذارد .با
توجه به اینکه تبلیغات منفی و جوسازی های مخالفان ایران در سطح جهانی در حال گسترش است میتوان با جذب

گردشگران خارجی که سفیران غیررسمی کشورهایشان به حساب می آیند از آلودگی این جو کاست .بر اساس گزارش
سازمان جهانی گردشگری ،ایران رتبه  ۳0جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را داراست این
ویژگیها فرصت بی نظیری را در اختیار ایران قرار داده است تا با توسعه صنعت گردشگری ،از دیدگاه فرهنگی ایران را

به عنوان یکی از گهواره های تمدن در سطح بین الملل معرفی نماییم.با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در
جایگاه مطلوبی قرار نگرفته ایم و فقط  52میلیون دالر درآمد از صنعت گردشگری داشته ایم .در حالی که ترکیه،
همسایه ما که کمتر از ما آثار و میراث باستانی دارد و بیشترین جذابیتش برای گردشگران ،ساحل های آزاد و زیبا است،
 ۳0میلیارد دالردرآمد از گردشگری دارد .مدیران و دولتمردان ایرانی با دیدن این آمارها ،آیا تصمیم نمی گیرند که
تحولی در وضعیت گردشگری کشور ایجاد کنند و در میزان آمار گردشگران خارجی تغییری ایجاد کنند ؟ (تقیه )۳۱٣۴,
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ضرورت انجام تحقیق
در ده سال گذشته تا به امروز بسیاری از کشورهای اطراف ایران با هدف جذب گردشگر بیشتر با تمام توان پا به میدان
این صنعت گذاشته اند و بر درآمدهای ملی خود افزوده اند و از مزایای توریسم و سرمایه گذاری در این زمینه سود
هنگفتی را برای کشورشان بوجود آورده اند ولی متاسفانه کشورما ایران با وجود بسیاری از ویژگیهای الزم برای صنعت
گردشگری نتوانسته است در این میدان سهم واقعی خود را بدست آورد و از رقیبان تازه به دوران رسیده خود بسیار
فاصله دارد .با توجه به اینکه مدیران و مسئولین دولتی با وجود وضع قوانین حمایتی برای این صنعت ،نتوانسته اند به
اهداف اصلی خود برسند ،نیاز به بازنگری و تغییراتی در ساختار ساختمان این صنعت در کشورمان ضروری احساس
میشود (.اژدری )۳۱٣0,
پیشینه پزوهش
درباره ی بازاریابی گردشگری و بازاریابی بین المللی گردشگری () ۳٣6٣پاپادوپولوس  Papadopoulosدر دو مقاله ی
خود ،مدلی نظری درباره ی برنامه ریزی بازاریابی گردشگری و راهکارهای توسعه و بسط آن ارائه داده است .در این مقاله ،وی
مشخص کرده است که چگونه با استفاده از این مدل به صورت سیستماتیک بایستی نسبت به بازارهای مبداء نگاه کرد و برای
جذب گردشگران استراتژی های مناسب را تعیین نموده و برای اجرای آن چگونه برنامه ریزی کرد .وی سهم و نقش هر کدام
از اجزای بازاریابی و مراحل و نحوه ی پرداختن به آن را در فرآیند سیاستگذاری مشخص نموده است .در تحقیقی دیگر
( ) petrick and Li500١لی و پتریک درباره ی پاردایم های مناسب بازاریابی بین المللی گردشگری در یک عصر در حال
تغییر راهکارهایی ارائه نموده اند .در این مقاله آنها به جنبه های در حال تغییر بازار گردشگری و انواع پارادایم های بکار
گرفته شده اشاره نموده اند .پارادایم های رابطه ای ،شبکه ای و خدماتی .سپس آنها در مدلی با بررسی تغییر اوضاع بازار
کنونی،نمونه ای از شیوه های تغییر تفکر در بازاریابی بین المللی گردشگری را ارائه نموده اند.
در تحقیق جالب دیگری که به تازگی به چاپ رسیده است کولن دران و دویر ( )2009در استرالیا میزان بازگشت هر دالر
سرمایه گذاری شده در فعالیت های بازاریابی بین المللی را محاسبه نمودند .آنها میزان بازگشت هزینه های سرمایه گذاری
کرده ی استرالیا در کشورهای نیوزلند ،آمریکا ،انگلیس و ژاپن را با تکنیک ،تحلیل ، CEمحاسبه کردند .این تحقیق نشان
دهنده ی استفاده ی مناسب از تکنیک های تحلیل اقتصادی (کمی) را برای استفاده در تحقیقات بازاریابی و بهره گیری از
آن را در برنامه ریزی بودجه و اثربخشی هزینه های پرداخت شده برای فعالیت های بازاریابی گردشگری نشان میدهد.
گردشگری الکترونیک دو دهه است که در سطح جهان آغاز شده و سرعت باالیی داشته و اکنون % ١0خدمات خرید گردشگری
در سطح بین المللی از طریق شبکه های اینترنتی صورت میگیرد (طالع ماسوله  .)۳۱٣5،کیم و ماتلیا ( )2011در مطالعه ای
برای نشان دادن تأثیر تصاویر و کلیپ های تصویری وب سایت ها به عنوان بعدی از کیفیت وب سایت ها که بر بازاریابی آنها
مؤثر است به بررسی تصاویر و کلیپ های تصویری از شش بعد روابط کاربری ،زیبایی ،سفارش سازی ،اعتماد ،تعامل مجازی
انسانی ،انعطاف پذیری پرداختند و نتیجه گرفتند که طراحی یک وب سایت مشتمل بر توانایی های فوق می تواند تمایل
کاربران را برای خرید اینترنتی و رضایت آنها از خرید خود را افزایش دهد .کیم (  )2008در مقاله ای به بررسی گردشگری
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الکترونیکی ،نوآوری و رشد می پردازد .بر اساس نتایج در کره ،اینترنت توزیع اطالعات گردشگری و فروش را متحول کرده
است و شرکتهای گردشگری کره ای کوچک و متوسط با وب سایت های نوآورانه و توسعه یافته در حال حاضر به خوبی می
توانند به بازارهای بین المللی گردشگری دسترسی داشته باشد .در این مقاله مشکالت و راه حل های مربوط به تجارت
الکترونیکی در صنعت گردشگری بررسی و توصیه هایی برای داشتن استراتژی های موفق تجارت الکترونیک در صنعت
گردشگری به دولت در کره ارائه شده است.
تجلی () ۳۱٣5مطالعه ای به منظور "پیش بینی نگرش دانشجویان گردشگری نسبت به خدمات الکترونیکی و خدمات
حضوری در گردشگری ایران" با استفاده از مد ل نگرش نسبت به پدیده انجام شده است .یافته های پژوهش نشان داد که
دانشجویان گردشگری به ترتیب ،به هزینه های مقرون به صرفه و اطالعات صحیح خدمات الکترونیکی ،نگرش مثبت تر و به
ترتیب به امنیت ،ارتباطات موثر و زیبایی خدمات الکترونیک نگرش کمتر مثبت دارند .عیوضی و پور علی () ۳۱٣۳مطالعه
ای تحت عنوان " ارزیابی گردشگری الکترونیکی در ایران و راه های ارتقای آن جهت رقابت بازارها جهانی" انجام داده اند در
این پژوهش برای جمع آوری اطالعات با استفاده از روش های اسنادی ،مطالعه ،بررسی کتابها ،مقاالت ،پایان نامه ها و طرح
ها ،مورد استفاده قرار گرفت .با بررسی های انجام شده در این پژوهش به این نتیجه دست یافتند که با توجه به پیشرفت
چشمگیر فن آوری اطالعات در کشور و توجه بسیار ویژه مسئولین و سیاستهای دولت درمورد گردشگری به خصوص
گردشگری الکترونیکی ایران می تواند در چند سال آینده در این زمینه جزو کشور های پیشرو باشد.
هدف پزوهش
هدف این پژوهش بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در ایران می باشد.
فرضیه های پزوهش


به نظر می رسد توجه به نقش بازاریابی دراسناد باالدستی ،توسعه صنعت گردشگری را در پی دارد.



بازاریابی به کمک شبکه های اجتماعی از قابلیت باالیی در توسعه صنعت توریسم برخوردار است.

روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر رویکرد یک تحقیق کمی است .چرا که سعی بر آن دارد تا با عملیاتی کردن مفهوم جایگاه رسانه های
اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران به کمک سواالت پرسشنامه با طیف لیکرت و آزمون فرضیات تحقیق
بپردازد به عالوه در این تحقیق از استراتژی توصیفی و پیماشی استفاده شده است و با توجه به اینکه به بررسی ارتباط بین
متغیرها می پردازد از روش تحقیق از نوع همبستگی است .برای بررسی میزان توجه به نقش بازاریابی توسعه این صنعت در
ایران به روش کتابخانه ای از کتاب ها ،مقاالت ،پایان نامه ها ،مجالت و پژوهش های مختلف و همچنین سند های باالدستی
توسعه ی کشور ،از جمله برنامه های توسعه ی اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی استفاده شده است.
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برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق به روش پیمایشی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .در
پژوهش حاضر از اعتبار صوری استفاده شده است .جهت اعتبار صوری پس از طراحی گویه های طیف های مربوطه (بر اساس
تحقیقات انجام شده و دیدگاههای نظری) آنها را در اختیار اساتید دانشگاه و مدیران و مسؤالن بانک قرار داده ایم .اظهار نظر
این افراد در راستای سنجش گویه های هر طیف ،در نهایت به گزینش گویه های هر طیف منجر شده است .همچنین در این
تحقیق برای شناخت انسجام درونی (پایایی) گویه های مفاهیم تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است که برای تمام ابعاد
مفهوم مورد بررسی بیشتر از  ١0درصد بوده است .جامعه آماری این تحقیق عبارتند از کلیه جامعه کارشناسان بازاریابی دفاتر
خدمات مسافرتی متخصص ،در تورهای تفریحی درون مرزی که در شهر تهران فعالیت میکنند که یک جامعه نامحدود به
حساب می آید  .جهت تعیین حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که بر این اساس حجم نمونه ما 520
نفر تعیین شد .در بخش استنباطی ،برای تعین نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده و برای آزمون
فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری برای تعیین سهم هر یک از این رسانه های
اجتماعی در پیش بینی توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران استفاده شده است.
فعالیتهای بازاریابی گردشگری ایران بعد از انقالب اسالمی و نقد آن

حوزه ی گردشگری در ایران به موجب انقالب و وقایع پس از آن مانند تسخیر النه جاسوسی و جنگ تحمیلی ،در یک دوره
ی  ۳۳ساله از سال  ۳۱2١تا  ۳۱66یعنی تا آغاز برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران فعالیت قابل ذکری به خود ندید؛ که با توجه به اتفاقات رخ داده طبیعی به نظر می رسد .در برنامه ی پنج ساله ی اول
توسعه که می توان آن را نخستین سند رسمی جمهوری اسالمی ایران دانست ،به توسعه ی جهانگردی توجه خاصی نشده
است .تنها هدف مهم در این برنامه شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی به جهانیان و صدور انقالب بود (تلخیص از قانون
برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان برنامه و بودجه.) ۳۱١۴ ،از خط مشی
های برنامه ی دوم درباره ی گردشگری ،یکی تقویت برنامه های تبلیغاتی برای معرفی ایران اسالمی ،جاذبه های تاریخی،
طبیعی و دیگری ایجاد تسهیالت در زمینه ی گردشگری با تأکید بر جهانگردان مسلمان و توسعه ی جهانگردی اسالمی بود
(تلخیص از قانون برنامه ی دوم توسعه ی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان برنامه و بودجه). ۳۱١6 ،در برنامه ی سوم توسعه
نیز همانند دو برنامه ی قبلی ،شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی  -اسالمی به جهانیان و صدور انقالب اسالمی به عنوان هدف
ذکر گردیده است (تلخیص از قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان
برنامه و بودجه). ۳۱١٣ ،در برنامه ی چهارم توسعه ،بندهای جدیدی در سر فصل صیانت از هویت فرهنگی ایرانی -اسالمی
به گردشگری اختصاص داده شده و در آنها به موارد ذیل اشاره گردیده است .ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت
پذیری در صنعت گردشگری ،تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران ،ایجاد مراکز حفظ آثار
و فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده ی توریستی ،مراکز و اطراق گاه های تفرج گاه های ایلی ،موزه
و نمایشگاه ها (تلخیص از قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،ایران ،قوانین
و احکام). ۳۱6۴ ،در برنامه های اول تا چهارم توسعه به عنوان مهمترین اسناد باالدستی کشور به موضوع گردشگری و بازاریابی
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گردشگری در اهداف کالی و یا قسمت های مهم برنامه اشاره ای نشده است .گنجاندن موضوعی در اسناد باالدستی نشان از
اهمیت موضوع دارد .این مسئله مؤید این مطلب است که گردشگری به عنوان یک مقوله ی مهم در اهداف توسعه ی اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور لحاظ نگردیده است و به دنبال آن در این حالت ،توجه خاصی به این موضوع و مقوالت زیر مجموعه
ی آن نگردیده است .به نظر می رسید که با توجه به رشد جهانی صنعت گردشگری به خصوص در سالهای تصویب قانون
برنامه ی چهارم ،توجه بیشتری به گردشگری و به دنبال آن بازاریابی گردشگری صورت گیرد که این امر محقق نگردیده است
و همان عدم توجه به نقش بازاریابی همچنان مال حظه میگردد .عدم توجه به گردشگری در طول این سالها و لحاظ نکردن
گردشگری در برنامه های کالن ،تغییرات ساختاری سلیقه ای پی در پی را با خود به دنبال داشته است و تولیت گردشگری
در این سالها بین وزارتخانه ها و معاونت ها رد و بدل شده است .بخش بازاریابی نیز حتی بیشتر از خود ساختار سازمان های
متولی گردشگری دستخوش تغییر بوده است که این امر عدم تعیین استراتژی و روش بازاریابی در بلند مدت را به دنبال
داشته است .یکی از عوامل مهم در تجزیه و تحلیل وضعیت بازاریابی ،بررسی بودجه ی بازاریابی است .میزان بودجهی فعالیتی
خاص از بودجه ی کل ،بیانگر اهمیتی است که یک سازمان برای آن فعالیت قائل است .این اهمیت به صورت ارقام مالی خود
را در برنامه ها و نیز بودجه ها نشان میدهد (علی ملکی جو ۳۱١۴ ،ص  .) ١۳به غیر از سالهای ۳۱60و  ۳۱6۳که سهم بودجه
بازاریابی از بودجه ی کل سازمان ایرانگردی و جهانگردی مشخص گردیده است ،در مابقی سالهای بعد از انقالب ،سهم بودجه
ی بازاریابی از کل بودجه ی سازمان های متولی گردشگری منفک نبوده است .در مورد تعیین بودجه به عنوان یکی از
استراتژی های بازاریابی ،همیشه مباحث و مسائلی وجود داشته است .به نظر میرسد بودجه نویسی مشکلی است که در کشور
قرار است الینحل باقی بماند .در سال  ۳۱6۴بعد از دو سال از ادغام سازمان ایرانگردی و جهانگردی در سازمان میراث فرهنگی
و تشکیل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ردیف اعتباری مشخصی برای بازاریابی تعیین نگردیده است .در
بودجهی سال  ۳۱62در جدول برآورد اعتبارات دستگاه های اجرایی بر حسب دستگاه و برنامه ،ردیفی با عنوان برنامه ی
جذب گردشگران خارجی به کشور همراه با تعیین اهداف کمی منظور گردیده است .جذب  5میلیون و  600هزار گردشگر
خارجی به عنوان هدف ذکر گردیده و به همین منظور بودجه ای به مبلغ  ١میلیارد و  6١0میلیون تومان به این امر اختصاص
داده شده است .در سال  ۳۱66اعتبارات مربوط به این بخش دارای رشدی در حدود ۳۳/2درصد بوده است و هدف جذب
گردشگر ورودی به کشور  ۱میلیون گردشگر عنوان شده است .در سال  ۳۱6١این اعتبار در حدود  2/۳درصد رشد داشته
است ،اما اهداف مربوطه در جدول قید نگردیده است؛ که این خود مطلب قابل تأملی میباشد .در سال  66نیز این اهداف به
چشم نمیخورد( .ارقام و اهداف بودجه از سایت معاونت نظارت و برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور استخراج گردیده است،
 ).۳۱66/ 5 / ۱0در هر حال عدم اشاره ی مشخص به گردشگری و فعالیت های زیرمجموعه ی آن در اسناد باالدستی و
اختصاص ندادن ردیف بودجه ی ساالنه ی مستمر برای فعالیت های بازاریابی در بودجه های ساالنه ی دستگاه متولی
گردشگری ،نشان از عدم توجه به مهم بودن نقش بازاریابی دارد.

یافته های تحقیق
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جدول  ۳توزیع افراد نمونه را بر حسب استفاده از رسانه های اجتماعی نشان می دهد .بر اساس نتایج جدول 6 ،درصد
پاسخگویان از فیس بوک استفاده نمی کنند و  6/66درصد بیشتر از  ۳0ساعت استفاده میکنند 5/۳۳ .درصد پاسخگویان از
یوتیوب استفاده نمیکنند و  6/66درصد بیشتر از  ۳0ساعت استفاده میکنند 5/۳۱ .درصد پاسخگویان از وبالگ های شخصی
استفاده نمیکنند و  6/5٣درصد بیشتر از  ۳0ساعت استفاده میکنند 6/۳0 .درصد پاسخگویان از وبالگ های تجاری استفاده
نمیکنند و  ۴/۳۴درصد بیشتر از  ۳0ساعت استفاده میکنند 6/٣ .درصد پاسخگویان از وبالگ های رسانه ای استفاده نمیکنند
و  ۱۴درصد بیشتر از  ۳0ساعت استفاده میکنند .بر اساس نتایج برای رسانه های اجتماعی بیشترین درصد مربوط به استفاده
از فیس بوک میباشد .
نوع رسانه های اجتماعی
جدول - ۳توزیع
میزان استفاده از

شبکه های اجتماعی
(فیس بوک)

میزان استقاده

تعداد

درصد

درصد تجمعی

استفاده نمی کند

٣

6

6

 2-۳ساعت

۳۴

6,6

۳۴,6

 ۳0-6ساعت

5۴

۳6,۴

۱۳,5

باالتر از ۳0ساعت

۳0۱

66,6

۳00

پاسخگویان بر حسب
رسانه های اجتماعی

سطح
اساس
بر
همچنین
۳۳,5
۳۳,5
۳١
استفاده نمی کند
استفاده از شبکه
معنی داری ،بین
۳۴,6
١,5
۳۳
 2-۳ساعت
کامیونیتی های محتوایی
(یوتیوب)
۱۱,5
۳۴,6
55
 ۳0-6ساعت
دانسته
کشف
های اجتماعی و
۳00
66,6
۳00
ساعت
۳0
از
باالتر
گردشگری
درباره مشتری
۳۱,5
۳۱,5
50
استفاده نمی کند
معناداری وجود
الکترونیکی رابطه
۱2,6
55,۴
۱۴
 2-۳ساعت
وبلالگ های شخصی
های
شبکه
دارد .استفاده از
١0,۴
۱۴,6
25
 ۳0-6ساعت
درباره
دانسته
اجتماعی بر کشف
۳00
5٣,6
۴۴
باالتر از ۳0ساعت
گردشگری
مشتری
۳0,6
۳0,6
۳6
استفاده نمی کند
۱٣,5
56,۴
۴۱
 2-۳ساعت
دارد.
مستقیم
الکترونیکی تأثیر
وبالگ های تجاری
62,6
۴6,۴
١0
 ۳0-6ساعت
رفتن استفاده از
یعنی با باالتر
۳00
۳۴,۴
5۳
باالتر از ۳0ساعت
اجتماعی ،کشف
های
شبکه
٣,6
٣,6
۳۴
استفاده نمی کند
افزایش می یابد .
نیز
دانسته
56,۴
۳6,6
52
 2-۳ساعت
ای
رسانه
های
وبالگ
براساس جدول 5
از سوی دیگر
66
۱٣,6
60
 ۳0-6ساعت
معنی داری ،بین
براساس سطح
۳00
۱۴
2۳
باالتر از ۳0ساعت
کامیونیتی های
از
استفاده
محتوایی و کشف دانسته درباره مشتری گردشگری الکترونیکی رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین بر اساس سطح معنی
داری ،بین استفاده از وبالگها و کشف دانسته درباره مشتری گردشگری الکترونیکی رابطه معناداری نیز وجود ندارد.
جدول - 5آزمون رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی ،استفاده ار کامیونیت های محتوایی و استفاده از وبالگ ها و کشف دانسته درباره مشتری
گردشگری الکترونیکی
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کشف دانسته درباره مشتری

R
0,5۴۴

0,000

کامیونیت های محتوایی

0,۳0١

0,۳05

رابطه معنادار نیست

وبالگ ها

0/۴۱2

0,02

رابطه معنادار نیست

شبکه های اجتماعی

سطح معناداری

نتیجه
رابطه معنادار است

براساس نتایج جدول ۱بر اساس سطح معنی داری ،بین استفاده از شبکه های اجتماعی و تعامل با مشتری گردشگری
الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد .استفاده از شبکه های اجتماعی بر تعامل با مشتری گردشگری الکترونیکی تأثیر
مستقیم دارد .یعنی با باالتر رفتن استفاده ازشبکه های اجتماعی ،تعامل با مشتری گردشگری الکترونیکی نیز افزایش می
یابد .همچنین بر اساس سطح معنی داری ،بین استفاده از کامیونیتی های محتوایی و تعامل با مشتری گردشگری الکترونیکی
رابطه معناداری وجود دارد .استفاده از کامیونیتی های محتوایی و تعامل با مشتری تأثیر مستقیم قوی دارد .یعنی با باالتر
رفتن استفاده از کامیونیتی های محتوایی و تعامل با مشتری نیز افزایش مییابد همچنین براساس نتایج جدول بر اساس سطح
معنی داری ،بین استفاده از وبالگها و تعامل با مشتری در بازاریابی گردشگری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد .استفاده
از وبالگها بر تعامل با مشتری گردشگری الکترونیکی تأثیر مستقیم و متوسطی دارد .یعنی با باالتررفتن استفاده از وبالگها و
تعامل با مشتری گردشگری الکترونیکی نیز افزایش مییابد.
جدول - ۱آزمون رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی ،استفاده ار کامیونیت های محتوایی و استفاده از وبالگ ها و تعامل با مشتری گردشگری
الکترونیکی
تعامل با مشتری

R

سطح معناداری

نتیجه

شبکه های اجتماعی

0,5١5

0,000

رابطه معنادار است

کامیونیت های محتوایی

000,0

0,١۳۴

رابطه معنادار است

وبالگ ها

0,۳25

0,000

رابطه معنادار است

براساس نتایج جدول ۴بر اساس سطح معنی داری ،بین استفاده از شبکه های اجتماعی ،وبالگها و کامیونیتی های محتوایی
از یک سو و برنامه ریزی بازار در گردشگری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد .یعنی استفاده از این ابزارهای نوین بر
برنامه ریزی بازار در گردشگری الکترونیکی تأثیر مستقیم دارد .یعنی با باالتر رفتن استفاده از این ابزارها برنامه ریزی بازار نیز
افزایش مییابد.
جدول - ۴آزمون رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی ،استفاده از کامیونیت های محتوایی ،وبالگ ها و برنامه ریزی بازار در گردشگری الکترونیکی
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برنامه ریزی بازار در:

R

سطح معناداری

نتیجه

شبکه های اجتماعی

0,۳2۱

0,0۳2

رابطه معنادار است

کامیونیت های محتوایی

0,05١

0,۳۱٣

رابطه معنادار است
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وبالگ ها

0,۳۴١

0,05

رابطه معنادار است

براساس نتایج جدول 2بر اساس سطح معنی داری ،بین استفاده از شبکه های اجتماعی و تجزیه تحلیل داده های مشتریان
و جذب آنها در گردشگری الکترونیکی رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین بر اساس سطح معنی داری ،بین استفاده از
کامیونیتی های محتوایی و تجزیه تحلیل داده های مشتریان و جذب آنها در گردشگری الکترونیکی رابطه معناداری وجود
دارد .استفاده از کامیونیتی های محتوایی بر تجزیه تحلیل داده های مشتریان گردشگری الکترونیکی تأثیر مستقیم دارد .یعنی
با باالتررفتن استفاده از کامیونیتی های محتوایی ،تجزیه تحلیل داده های مشتریان نیز افزایش مییابد .همچنین بر اساس
سطح معنی داری ،بین استفاده از وبالگها و تجزیه تحلیل داده های مشتریان و جذب آنها در گردشگری الکترونیکی رابطه
معناداری وجود ندارد .
جدول- 2آزمون رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی ،استفاده از کامیونیت های محتوایی ،وبالگ ها و تجزیه تحلیل داده های مشتریان و جذب
آنها در گردشگری الکترونیکی
مشتریان و جذب آنها در
گردشگری الکترونیکی

R

سطح معناداری

نتیجه

شبکه های اجتماعی

0,22

0,6١6

رابطه معنادار نیست

کامیونیت های محتوایی

0,5۱5

0,000

رابطه معنادار است

وبالگ ها

0/0٣۳

0,۳2۳

رابطه معنادار نیست

در جدول شماره  6با استفاده از معادله رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان ،به تبیین متغیر وابسته (بازاریابی گردشگری
الکترونیکی) پرداخته شده است .برای استفاده از رگرسیون چند متغیره در ابتدا باید پیش فرضهای رگرسیون ،در تحلیل های
مقدماتی مورد آزمون قرار گیرد تا هیچ نوع انحرافی از فرض های نرمال بودن ،خطی بودن و یکسانی واریانس باقی مانده ها
و عدم همخطی متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد ،پس از اطمینان از صحت فرض های رگرسیون ،می توان از آن استفاده
کرد .در تحقیق حاضر تمام پیش فرضهای صحت داشتند همان گونه که در جدول دیده میشود ،متغیرهای مدل ،در نهایت
توانسته اند  5۴/۴درصد از واریانس متغیر وابسته در نمونه و  5۱/2درصد از واریانس متغیر وابسته را در جامعه آماری تبیین
کنند.
با توجه به مقادیر  Betaبرای هر کدام از متغیرها ،که در جدول مشخص میشود که تمام متغیرها رابطه معنادار دارند،
متغیرهای استفاده از شبکه های اجتماعی ،استفاده ار کامیونیت های محتوایی و استفاده از وبالگها با متغیر وابسته دارای
رابطه مستقیم و مثبت هستند از میان متغیرها ،متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی ،توانسته است بیشترین مقدار از
واریانس بازاریابی گردشگری الکترونیکی را تبیین کند؛ بنابراین تأثیر گذارترین متغیر در بازاریابی گردشگری الکترونیکی
میباشد.
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جدول- 6همبستگی متغیرهای درون معادله با متغیر وابسته برای پیشبینی بازاریابی گردشگری الکترونیکی
نام متغیر

B

Beta

t

سطح معناداری

شبکه اجتماعی

۳,062

0,۴0٣

6,5٣١

0,000

کامیونیتی محتوایی

025,۳

0,۴۱6

6,6

0,000

وبالگ ها

0,۴56

5۳۴,0

۱,۱6۴

0,00۳

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه با نتایج تحقیق کیم و ماتلیا (، )50۳۳مارایانی ودیگران ( ،)50۳۴ابراهیمی و شیخی ( )۳۱٣5و رسول زاده
و حسن نژاد () ۳۱٣۳مشابهت دارد .تصاویر و کلیپ های تصویری وب سایت ها به عنوان بعدی از کیفیت وب سایت ها که
بر بازاریابی آنها مؤثر است کیم و ماتلیا () 50۳۳به بررسی تصاویر و کلیپ های تصویری از شش بعد روابط کاربری ،زیبایی،
سفارش سازی ،اعتماد ،تعامل مجازی انسانی ،انعطاف پذیری پرداختند و نتیجه گرفتند که طراحی یک وب سایت مشتمل بر
توانایی ها ی فوق میتواند تمایل کاربران را برای خرید اینترنتی و رضایت آنها از خرید خود را افزایش دهد.
شبکه های اجتماعی از قابلیت های باالیی برای بازاریابی در صنعتی که با روحیات و تفریحات مردم ارتباط دارد ،برخوردار
است .به اشتراک گذاری تصاویر ،فیلم ،گفتگو ،آلبوم ،تگ ،دایره های دوستان از امکاناتی است که مخاطبان را جذب می کند
و توراپراتورها میتوا نند در این شرایط از طریق امکانات ذکر شده در تعریف پکیج های سفر ،هزینه و نوع خدمات خود ،با
مشتری ارتباط بر قرار کنند .این نشانگر نقش با اهمیت رسانه های جدید و قدرت آنها در جذب تعداد مخاطبان است .
بر اساس نتایج سه رسانه اجتماعی مورد مطالعه در این تحقیق فقط توانسته اند 5/23درصد از واریانس بازراریابی گردشگری
الکترونیکی را در جامعه آماری تبیین کنند و  ١6/2درصد از تغییرات این متغیر توسط متغیرهای دیگری غیر از متغیرهای
مورد بررسی در این تحقیق ،قابل تبیین میباشد .این نشانگر این است که هنوز رسانه های اجتماعی نوین نتوانسته اند جایگاه
خود را در توسعه بازراریابی گردشگری الکترونیکی پیدا کنند .رسانه های سنتی یا قدیمی تر در این زمینه متفاوت تر عمل
میکنند و این تفاوت ناشی از ویژگی های ارتباطی و بازاریابی متفاوت رسانه های جدید با رسانه های سنتی یا قدیمی تر
میباشد.
از سوی دی گر در خصوص توجه به بازاریابی در توسعه گردشگری در ایران ،با توجه به مباحث مطرح شده ،اقدامات باید از
رأس هرم آغاز گردد و در اسناد باالدستی توجه بیشتری به گردشگری معطوف گردد .باید مدیران عالی نظام به گردشگری
اعتقاد داشته باشند؛ چرا که اگر اینگونه نباشد وگردشگری در اولویت های آنان قرار نگیرد ،بدون برنامه و عدم اختصاص
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بودجه ی کافی ،تمام فعالیت ها عقیم خواهد ماند .پس از تعیین برنامه ی کالن است که برای رسیدن به اهداف معین شده
بخش های مختلف باید استراتژی و برنامه های خود را در جهت رسیدن به آن تنظیم کنند.
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