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ساختار مجله متشکل از بخش های زیر است:
  پیشگفتار

  یادداشت علمی در حوزه مرتبط با موضوع نشریه
  حداقل 6 مقاله علمی- پژوهشی یا علمی- مروری

  معرفی کتب مطرح در حوزه علمی مرتبط با موضوع نشریه
  معرفی کنفرانس های ملی و بین المللی آتی در حوزه علمی مرتبط با موضوع نشریه

  مصاحبه، گزارش و خبر علمی در حوزه مرتبط با موضوع نشریه 

ــای  ــا راهنم ــق ب ــتی مطاب ــس، بایس ــن پ ــه از ای ــن مجل ــه ای ــالی ب ــای ارس ــازی، مقاله ه ــور همسان س ــه منظ ب
ــر تدویــن شــوند: ــگارش زی ن

ــر در 15  ــن و حداکث ــانتی متر از طرفی ــیه 3 س ــا حاش ــر ب ــا باالت ــخه 2007 ی ــزار Word نس ــه در نرم اف ــن مقال ــی: مت 1. صفحه آرای
 Times New و مقــاالت انگلیســی بــا قلــم B Nazanin 12 تایــپ شــود. مقــاالت فارســی بــا قلــم Single صفحــه و بــا فاصلــه خطــوط

ــوند. ــته می ش Roman 12 نوش
2. منبع نویسی: منبع نویسی درون متنی و انتهای متن، به شیوه APA باشد.

نمونه منبع  نویسی درون متنی برای دو نویسنده: )نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، سال چاپ(   
نمونه منبع نویسی درون متنی برای چند نویسنده: )نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران، سال چاپ(   

اسامی نویسندگان خارجی در متن مقاله، به صورت انگلیسی نوشته شود.  
فهرســت منابــع انتهــای مقالــه بــه ترتیــب حــروف الفبــا تنظیــم شــود. همچنیــن ابتــدا منابــع فارســی و ســپس منابــع خارجــی ذکــر   

گــردد )نیــازی بــه شــماره گذاری نیســت(.
اشــکال، نمودارهــا، جــداول و روابــط ریاضــی، هــر یــک بــه طــور جداگانــه و بــه ترتیــب از ابتــدا تــا انتهــا شــماره گذاری شــوند. مشــخصات 
اشــکال و نمودارهــا، بــه صــورت زیرنویــس و مشــخصات جــداول، باالنویــس باشــند. اعــداد، حــروف و عالئــم آن هــا خوانــا و قابــل رؤیــت باشــد. 

ــپ شــوند. ــه صــورت وســط چین تای ــدازه حــروف 11pt و ب ــا ان ــا ب ــا و باالنویس ه زیرنویس ه
3. ساختار کلی مقاالت

صفحه اول:   
 عنوان کامل مقاله )تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد(.

 نام و نام خانوادگی نویسنده )گان(، رتبه علمی، تخصص
 نام دانشگاه/ مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس نویسنده )گان( شامل شماره تلفن و پست الکترونیک

 نام نویسنده مسئول )Corresponding Author( با عالمت ستاره )*( مشخص  شود.
 چکیده مقاله به زبان فارسی )حداکثر 200 واژه( و واژه های کلیدی )حداکثر 6 واژه(

صفحه دوم: بدنه اصلی مقاله شماره گذاری شده و به ترتیب زیر باشد:   
1( مقدمــه: شــامل بیــان مســأله، اهمیــت موضــوع و اهــداف یــا ســؤال های پژوهــش باشــد. تمامــی مــوارد بــدون عنــوان مجــزا و 

بــه دنبــال هــم ارائــه شــوند.
2( مبانــی نظــری و پیشــینه پژوهــش: در ایــن بخــش، مبانــی نظــری و پیشــینه پژوهــش مرتبــط بــا موضــوع )داخلــی و خارجــی( 

ذکــر شــود.
3( روش شناســی تحقیــق )نــوع طــرح پژوهشــی، ابــزار و روش گــردآوری داده هــا و در صــورت وجــود؛ روایــی و پایایــی ابــزار تحقیــق 
)ضریــب پایایــی محاســبه شــده بــرای کلیــه متغیرهــای تحقیــق گــزارش شــود(، جامعــه آمــاری، حجــم نمونــه، روش نمونه گیــری 

و نــام و نســخه نرم افــزار بــه کار بــرده بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــا  ذکــر گــردد.
ــه مــورد بررســی و ســپس نتایــج تحلیل هــای  4( تحلیــل داده هــا و یافته هــای پژوهــش: ابتــدا مشــخصات جمعیت شــناختی نمون

آمــاری )توصیفــی و اســتنباطی( گــزارش شــود )در صــورت وجــود(.
5( بحــث و نتیجه گیــری: ایــن بخــش، در برگیرنــده  یافته هــای اصلــی پژوهــش، مقایســه نتایــج تحقیــق بــا یافته هــای پژوهش هــای 
مرتبــط )در صــورت وجــود(، نتیجه گیــری، پیشــنهادهای کاربــردی و پیشــنهاد پژوهش  هــای آتــی می باشــد. کلیــه  مــوارد، بــدون 

عنــوان مجــزا بــه ترتیــب و در ادامــه  یکدیگــر قــرار گیرنــد.
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4. نکات مهم و کلیدی:
پس از ارسال مقاله، امکان حذف، اضافه یا تغییر نام و ترتیب اسامی نویسندگان وجود ندارد.  

دریافت مقاله و اصالحات احتمالی، از طریق پست الکترونیکی به آدرس research@andishehmoien.ir انجام می شود.  
در صورتــی کــه نویســنده مســئول مقالــه مشــخص نشــده باشــد، شــخص ارســال کننده مقالــه بــه دفتــر نشــریه نویســنده مســئول،   

تلقــی خواهــد شــد.
نشریه در ویرایش متن مقاله ها آزاد است.  

کتاب

یک نویسنده: - ایزدی، مصطفی. )1386(. فرهنگ معابر 
تهران، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی 

شهری.
دو یا چند نویسنده: - زنجانی، ولی مقدم؛ دهقانی، علی. 

)1386(. مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت. تهران: ترمه.
کتاب ترجمه شده: - هال، بردلی. )1391(. استراتژی 

سرمایه انسانی، ترجمه لقمان رحمانپور و فاطمه 
کاظمی نژاد، تهران: اندیشه های گوهربار.

مقاله

یک نویسنده: - موسایی، احمد. )1387(. طراحی مدلی 
جهت تعیین فرصت ها و تجاری سازی آن ها در مراکز 

تحقیق و توسعه. رشد فناوری، 4)14(، 21-13.
دو یا چند نویسنده: - حبیبی، لیال؛ محمودی پاتی، 

فرزین. )1396(. از بازار تا پاساژ: تحلیلی بر سیر تحوالت 
فضاهای تجاری مدرن در شهر تهران. باغ نظر، 14)49(، 

.52-43

پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا

- ادیبی، احمد. )1392(. طراحی مرکز فرهنگی و 
تفریحی بندرعباس با رویکرد معماری پایدار. پایان نامه 

کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان هرمزگان، ایران.

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان: - سازمان بنادر و 
دریانوردی )1391(. ایران و ترانزیت. قابل دسترسی در 

http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22- :آدرس
 fa.html

صفحات شخصی: - روستا، احمد. )1391(. استراتژی 
http://www. :صادرات. قابل دسترسی در آدرس

drroosta.com/learning-articles/19-market-
ing-sales/26-export-strategy

کتاب

یک نویسنده:
- Nacif, R.C. (2003). Online Customer Loyalty. Germany: Springer.

دو یا چند نویسنده:  
- Del Giudice, M., & Della Peruta, M.R. (2017). The 
Satisfaction of Change. Germany: Springer.

مقاله

یک نویسنده: 
- Reimers, V. (2013). Convenience for the Car-borne Shopper: Are 
Malls and Shopping Strips Driving Customers away?. Transportation 
Research Part A: Policy and Practice, 49, 35-47.

دو یا چند نویسنده: 
- Kanoga, S., Njugana, R., & Bett, S. (2015). The Effect of Place on 
Performance of Shopping Malls in Nairobi County Kenya. Journal of 
Social Sciences and Humanities, 1(4), 381-390.

مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس 
)Proceedings(

- Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your moth-
er never told you about time warp). In 
Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and 
Distributed Simulation, Lockenhaus, Austria, 10–13 June 1997 (pp. 
188–195). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا
- Maneekum, F. (2010). Green Shopping Centers. (Master’s Thesis). 
KTH University, Sweden.

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان: 
- Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial Habitat 
Restoration areas. Retrieved from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/
wildlife/hunt/hra.htm

صفحات شخصی: 
- Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 
2007 from  http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/1652/

2. شیوه نگارش منابع خارجی در انتهای مقاله1. شیوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله



ــگری گردشــــــــــــــ
حــوزه گردشــگری، یکــی از مقوله هــای مــورد توجــه در بحــث توســعه پایــدار اســت کــه 
ــی  ــی، حام ــت اکولوژیک ــت تمامی ــت و پاس داش ــط زیس ــظ محی ــر حف ــز ب ــر تمرک ــاوه ب ع
ــی  ــت و خودکفای ــدف عدال ــه ه ــتیابی ب ــا دس ــراه ب ــی هم ــت فرهنگ ــای هوی ــت و غن تقوی
اجتماعــی و نیــز تقویــت و توســعه اقتصــادی جوامــع می باشــد. صنعــت گردشــگری در قــرن 
ــی اســت کــه  ــل شــده و تنهــا صنعت ــی تبدی ــور محــرک اقتصــاد جهان ــه موت بیســت و یکم ب
تــوان بــه حرکــت در آوردن بخش هــای صنعتــی، تجــاری، خدماتــی و فرهنگــی جوامــع را دارد 
ــر اســت و  ــه، امکان پذی ــررات آگاهان ــح و مق ــک سیاســت صحی و توســعه آن در چارچــوب ی

منجــر بــه اصــاح کیفیــت زندگــی جوامــع خواهــد شــد. 
در شــرایط امــروز جامعــه ایــران، توجــه بــه رشــد و توســعه صنعــت گردشــگری، ضــرورت 
ــر  ــا در نظ ــود. ب ــای موج ــایر گزینه ه ــار س ــاب در کن ــل انتخ ــه قاب ــک گزین ــه ی ــت؛ ن اس
گرفتــن تمــام امکانــات و جاذبه هــای زیســت محیطــی، فرهنگــی، اقلیمــی، تاریخــی، زیارتــی 
ــران،  ــیاری از صاحب نظ ــواه بس ــه گ ــود، ب ــی موج ــا و بررس ــل احص ــای قاب ــایر جنبه ه و س
ــت  ــای برون رف ــوزه، یکــی از راه ه ــن ح ــزی و ســرمایه گذاری در ای سیاســت گذاری، برنامه ری
ــی و  ــی اصول ــق و بررس ــه تعم ــاز ب ــود و نی ــوب می ش ــور محس ــادی کش ــای اقتص از تنگناه

مبتنــی بــر مطالعــات کارشناســانه دارد.

دکتــر حســین محمدپــور زرندی
رئیس مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشـه مـعین

پیش گفتـار
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در ایــن شــرایط، گــروه ســرمایه گذاری تــات، تقویــت زیرســاخت ها و قابلیت هــای 
موردنیــاز بــرای توســعه هــر چــه بیشــتر صنعــت گردشــگری در کشــور را جــزو رســالت های 
ــوره؛ از  ــاری چندمنظ ــای تج ــرداری از مجتمع ه ــدازی و بهره ب ــد. راه ان ــود می دان ــی خ اصل
ــر  ــا در نظ ــه ب ــردد ک ــوب می گ ــی محس ــال(، از تمهیدات ــران )ایران م ــزرگ ای ــازار ب ــه ب جمل
گرفتــن توانمندی هــای بی نظیــر و بالقــوه کشــور عزیزمــان، بسترســازی جهــت تقویــت ایــن 
ــن  ــه باالتری ــل ب ــز هت ــت. از تجهی ــرار داده اس ــر ق ــف را مدنظ ــای مختل ــوزه از جنبه ه ح
ــزاری رقابت هــای  ــت برگ ــا قابلی ــا ایجــاد مجموعه هــای ورزشــی ب ــی، ت اســتانداردهای جهان
خانوادگــی،  ســرگرمی های  و  تفریحــی  امکانــات  مهم تریــن  گــردآوری  بین المللــی، 
ــنتی  ــای س ــده از دیرینه ه ــرداری ش ــای الگوب ــوع، مجموعه ه ــتورانی متن ــای رس مجموعه ه
ــا آخریــن  فرهنــگ و هنــر ایرانــی- اســامی در کنــار به روزتریــن امکانــات خریــد منطبــق ب
ــوب  ــی محس ــی و بین الملل ــگر مل ــذب گردش ــرای ج ــر ب ــی بی نظی ــی، ترکیب ــای جهان الگوه

می شــود. 
یکــی از جنبه هــای اصولــی و بااهمیــت بــرای اعتــای ایــن صنعــت در جامعــه، تربیــت 
ــر  ــدار )مبتنــی ب ــد گردشــگری پای ــه اصــول مــورد تأکی و آماده ســازی نیــروی انســانی آگاه ب
توجــه متــوازن بــه حفــظ محیــط زیســت، اصــول فرهنگــی و اجتماعــی و توســعه اقتصــادی( 
بــه همــراه فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه اســت. مؤسســه آمــوزش عالــی آزاد اندیشــه معیــن، 
ــروری در  ــات ض ــدات و مقدم ــازی تمهی ــاز و آماده س ــخیص نی ــس از تش ــه پ ــن زمین در ای

ــر  ــای معتب ــب مجوزه ــا کس ــوزه ب ــن ح ای
ــه  ــاوری، ب ــات و فن ــوم، تحقیق از وزارت عل
ــی و  ــی تخصص ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
مهــارت محــور در حــوزه صنعــت گردشــگری 
ــص و  ــانی متخص ــروی انس ــازی نی و آماده س
متعهــد بــر اســاس اســتانداردهای بین المللــی 
ــامی-  ــگ اس ــول فرهن ــا اص ــق ب و منطب
ــگری  ــعه گردش ــرد توس ــا رویک ــی و ب ایران
ــی،  ــیاحتی، فرهنگ ــف س ــای مختل در حوزه ه
زیارتــی، ورزشــی و ســامتی همــت گمــارده 
اســت. هم چنیــن در زمینــه طراحــی و اجــرای 
طرح هــای پژوهشــی و مشــاوره ای در جهــت 
ــازی  ــوزه، ظرفیت س ــن ح ــای ای ــد و غن رش
ــایر  ــه س ــانی ب ــی خدمت رس ــوده و آمادگ نم
اجرایــی  و  سیاســت گذاری  بخش هــای 

ــور را دارد.  کش
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چکیده
ــادی،  ــی اقتص ــرات اساس ــل تغیی ــگری، عام ــروزه گردش ام
اجتماعــی و فرهنگــی در شــهرها بــوده و به عنــوان یــک صنعــت 
ــا، در  ــت پوی ــن صنع ــود. ای ــاد می ش ــادی از آن ی ــای اقتص پوی
بســیاری از کشــورها، منبــع اصلــی درآمــد، اشــتغال زایی، 
ــت.  ــی اس ــاختار زیربنای ــعه س ــی و توس ــش خصوص ــد بخ رش
ــی  ــاد جهان ــی از اقتص ــش مهم ــه بخ ــگری، ب ــن رو گردش از ای
ــق اقتصــاد  ــی در رون ــور روزافزون ــه ط ــل شــده اســت و ب تبدی
ملــی و منطقــه ای کشــورهای در حــال توســعه، نقــش دارد؛ زیــرا 
ــود.  ــه ای می ش ــعه منطق ــد و توس ــتغال، درآم ــاد اش ــث ایج باع
ــت  ــا صنع ــه تنه ــدازه ای اســت ک ــه ان ــت ب ــن فعالی ــت ای اهمی
نفــت و خــودرو، از آن باالتــر می باشــند. از آنجایــی کــه اقتصــاد 
ــت،  ــی اس ــای نفت ــه درآمده ــته ب ــی و وابس ــران تک محصول ای
رشــد و توســعه صنعــت گردشــگری یکــی از راهکارهــای مؤثــر 
بــرای رهایــی از اقتصــاد تک محصولــی و متنــوع کــردن منابــع 
ــش  ــش از پی ــت بی ــروری اس ــن رو ض ــد؛ از ای ــدی می باش درآم
ــرد. در  ــرار گی ــت گذاران ق ــزان و سیاس ــه برنامه ری ــورد توج م
ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــه صنعــت گردشــگری و ابعــاد 

ــه شــود. ــف آن پرداخت مختل

مقدمه
ــی  ــی و یک ــاد جهان ــده ای از اقتص ــش عم ــگری، بخ گردش
ــارت و  ــم تج ــروزه حج ــت. ام ــای آن اس ــن بخش ه از مهم تری
ــع  ــت، صنای ــی بیشــتر از نف ــا حت ــر ی کســب وکار توریســم براب
مهم تریــن  از  یکــی  و  اســت  اتومبیــل  صنعــت  و  غذایــی 
بازیگــران عرصــه تجــارت بین المللــی و بخــش بزرگــی از 
توســعه کشــورهای درحــال رشــد اســت. علی رغــم شــوک های 
ناگهانــی و فزاینــده ای کــه در اثــر اتفاقــات سیاســی، اجتماعــی 
یــا حــوادث طبیعــی طــی ســال های اخیــر بــه صنعــت 
گردشــگری در مقیــاس جهانــی وارد شــده اســت، ایــن صنعــت 
ــی  ــاب آوری باالی ــرده و از ت ــظ ک ــود را حف ــد خ ــان رش همچن
ــال  ــمین س ــرای شش ــگری ب ــع گردش ــت. در واق ــوردار اس برخ
متوالــی، ســریعترین رشــد را در بیــن بخش هــای مختلــف 
ــر  ــا نف ــی داشــته و رونق بخــش زندگــی میلیون ه اقتصــاد جهان
ــوده  ــعه ب ــج توس ــر و تروی ــش فق ــغل، کاه ــاد ش ــق ایج از طری
اســت. ایــن صنعــت توانایــی آن را دارد کــه بــه اشــتغال پایــدار 
ــل و  ــن مل ــل زدن بی ــق پ ــده و از طری ــر ش ــت منج و باکیفی
ــه  ــگری ب ــد. گردش ــک کن ــی کم ــح جهان ــه صل ــا، ب فرهنگ ه
ــود و  ــوط می ش ــور مرب ــک کش ــادی ی ــای اقتص ــام بخش ه تم
تأثیــرات اقتصــادی خــود را بــر همــه ایــن حوزه هــا می گــذارد. 
منظــور از اثــرات اقتصــادی گردشــگری، کلیــه آثــاری اســت کــه 
بــر پیکــره اقتصــادی ماننــد: درآمــد، اشــتغال، ســطح قیمت هــا، 
ــن  ــذارد. در ای ــه می گ ــی جامع ــای مال عرضــه و تقاضــا و ترازه
ــص  ــد ناخال ــده تولی ــن تولیدکنن ــگری بزرگتری ــتا گردش راس
ــورها  ــیاری از کش ــق بس ــث رون ــوده و باع ــتغال ب ــی و اش داخل
ــگری،  ــت گردش ــر تقوی ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــق می ش و مناط

دکتــر حســین محمدپــور زرنــدی، 
رئیس مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین
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اقتصــادی  گســترش  و  بــوده  اقتصــادی  منافــع  متضمــن 
ــورهای  ــژه در کش ــه وی ــگری ب ــای گردش ــه فعالیت ه ــوط ب مرب
جهــان ســوم، بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــورها کمــک 
ــرای  ــد و ارزآوری ب ــش درآم ــث افزای ــگری باع ــد. گردش می کن
ــه  ــی ک ــا هزینه های ــل ب ــن عم ــود. ای ــه می ش ــا منطق ــهر ی ش
یــک گردشــگر، در طــول دوره اقامــت خــود در کشــور میزبــان 
ــان اقتصــادی،  ــن جری ــه ای ــد محقــق می شــود. ب صــرف می کن
صــادرات نامرئــی می گوینــد )نوربخــش و اکبرپــور سراســکانرود، 
1389(. همچنیــن توســعه گردشــگری می توانــد نقــش مهمــی 
اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی  پایــدار  در توســعه 

 .)del Mar Alonso-Almeida, 2013( داشــته باشــد
گردشــگری بین المللــی در ســال 2017 بــا رشــد 8/6 درصــدی، 
ــان بحــران اقتصــادی در ســال 2009  بیشــترین رشــد را از زم
داشــته و بــه مراتــب باالتــر از پیش بینی هــای بلندمــدت 
بــوده اســت. در مجمــوع، 1323 میلیــون گردشــگر بین المللــی 
در ســال 2017 وجــود داشــته کــه 84 میلیــون بیشــتر از 
ــال 2017، 6/7  ــت در س ــن صنع ــت. ای ــوده اس ــال 2016 ب س
ــه  ــص جهــان را ب ــد ناخال تریلیــون دالر؛ یعنــی 10درصــد تولی
ــی، 7  خــود اختصــاص داده اســت. یک دهــم کل اشــتغال جهان
درصــد صــادرات جهــان و 30 درصــد صــادرات بخــش خدمــات 
ــن  ــادرات ای ــوع ص ــت. مجم ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
ــه عبارتــی ارزش صــادرات  ــوده و ب بخــش، 6/1 تریلیــون دالر ب
روزانــه گردشــگری، 4 میلیــارد دالر بــوده اســت. ایــن اعــداد و 
ارقــام گویــای اهمیــت فزاینــده ایــن بخــش اســت و همچنیــن 
ــارد  ــه 2 میلی ــک ب ــال 2030، نزدی ــود در س ــی می ش پیش بین
گردشــگر بین المللــی وجــود داشــته باشــد و رقابتــی تنگاتنــگ 
ــود دارد  ــگر وج ــذب گردش ــرای ج ــهرها ب ــورها و ش ــن کش بی

.)UNWTO, 2018(
ســال 2017،  در  در جهــان  گردشــگری  درآمــد  باالتریــن 
ــوده  ــه میــزان 87 میلیــارد دالر ب ــه کشــور فرانســه ب ــوط ب مرب
ــک،  ــا، مکزی ــن، ایتالی ــکا، چی ــپانیا، آمری ــورهای اس ــت. کش اس
ــور اول  ــزو ده کش ــز ج ــد نی ــان و تایلن ــه، آلم ــتان، ترکی انگلس
ــه  ــد. منطق ــگری بوده ان ــد گردش ــزان درآم ــر می ــان از نظ جه
خاورمیانــه، 13درصــد رشــد در بخــش گردشــگری را داشــته و 
58 میلیــون گردشــگر بین المللــی داشــته اســت و 68 میلیــارد 
دالر نیــز درآمــد آن بــوده اســت. در کشــور مــا علی رغــم وجــود 
ــا وجــود آنکــه بــر مبنــای شــاخص های  جاذبه هــای فــراوان و ب
ــر  ــا ب ــتیم ام ــان هس ــه جه ــور پرجاذب ــزو 10 کش ــکو ج یونس
ــگری در  ــی گردش ــازمان جهان ــای س ــار و گزارش ه ــاس آم اس
ســال 2017، درآمــد ایــران از محــل توریســم تنهــا حــدود 7/3 
میلیــارد دالر و برابــر بــا 23 صــدم درصــد از کل درآمــد جهانــی 
گردشــگری بــوده اســت. از لحــاظ شــاخص رقابت پذیــری 
رتبــه 93  نیــز در ســال 2017 در  در زمینــه گردشــگری 
جهــان قــرار داشــته و متأســفانه در زمینــه اولویت بخشــی 
دارد قــرار  رتبــه 117  در  ایــران  گردشــگری،  بخــش   بــه 

ــر  ــر بیانگ ــن ام  )World Economic Forum, 2017(. ای
ــم  ــت توریس ــرای تقوی ــدی ب ــزم ج ــاور و ع ــه ب ــت ک آن اس
علیرغــم واقــف بــودن بــه اهمیــت آن در بیــن سیاســت گذاران و 
برنامه ریــزان کمتــر وجــود دارد. ایــن در حالــی اســت کــه قــرار 

ــداد  ــران از تع ــهم ای ــم انداز 1404، س ــای چش ــر مبن ــت ب اس
ــه تعــداد 20  ــه 5/1 درصــد کل و ب گردشــگران جهانــی بایــد ب
ــی  ــن پیش بین ــد. همچنی ــی برس ــگر بین الملل ــون گردش میلی
شــده اســت کــه ســهم ایــران از درآمدهــای گردشــگری جهانــی 
ــد و در  ــا یاب ــی ارتق ــد جهان ــد کل درآم ــه 2 درص ــد ب ــز بای نی
ســال نهایــی، درآمــد 25 میلیــارد دالری از ایــن بخــش داشــته 
باشــیم. از ایــن رو، تجزیه وتحلیــل صنعــت گردشــگری در 
کشــور و بررســی ابعــاد، چالش هــا و فرصت هــای آن چــه 
ــی  ــی، ضرورت ــران اجرای ــن مدی ــه علمــی و چــه در بی در جامع

.)UNWTO, 2018( ــت ــر اس انکارناپذی

مبانی نظری
ابعاد مختلف صنعت گردشگری

گردشگری و محیط زیست
اقتصــادی  از اجــزاء مهــم نظــام  محیط زیســت، یکــی 
ــاور عمومــی اشــتباه وجــود دارد و آن اینکــه مــا  اســت. یــک ب
ــم  ــیم و ه ــته باش ــادی را داش ــعه اقتص ــم توس ــم ه نمی توانی
ــان  ــواهد نش ــا ش ــم. ام ــظ کنی ــت را حف ــداری محیط زیس پای
می دهــد کــه گردشــگری بــه صنعــت بــدون دود مشــهور 
ــادی،  ــای اقتص ــایر بخش ه ــه س ــبت ب ــگری نس ــت و گردش اس
ــوع  ــظ تن ــه حف ــت بوم دارد و ب ــه زیس ــتری ب ــیت بیش حساس
ــه دلیــل اهمیــت  ــد. ب ــز کمــک می کن زیســتی کــره زمیــن نی
از  یکــی  گردشــگری،  صنعــت  در  زیســت محیطی  نــگاه 
شــاخه های اصلــی گردشــگری یعنــی اکوتوریســم، از دهــه 
1970 وارد ادبیــات ایــن رشــته شــده و هــر ســاله، اکوتوریســم 
نســبت بــه ســایر اقســام گردشــگری دو برابــر رشــد دارد. حفــظ 
تنــوع زیســتی و مشــارکت در تأمیــن رفــاه اجتماعــی، از اهــداف 
ــی و  ــه اقتصــاد محل ــن کمــک ب اکوتوریســم می باشــد. همچنی
ترویــج فرهنــگ زیســت محیطی، از تأثیــرات مثبــت اکوتوریســم 
ــت  ــه طبیع ــه پهن ــئوالنه ب ــفری مس ــم، س ــد. اکوتوریس می باش
ــردم  ــی م ــرده و زندگ ــت ک ــت حفاظ ــه از محیط زیس ــت ک اس
ــعه  ــاس توس ــگاه، اس ــن ن ــا ای ــد. ب ــاه می بخش ــق و رف را رون
ــان گردشــگران،  ــک رابطــه می ــن ی گردشــگری، در نظــر گرفت
جامعــه میزبــان و مقصــد می باشــد کــه بــا حفــظ منابــع طبیعــی 
در بلندمــدت میــان ایــن ســه جــزو رابطــه برقــرار می شــود. بــر 
 ایــن اســاس و بــا توجه بــه اهمیــت بحث پایــداری، ســال 2017 
بــه عنــوان ســال توریســم پایــدار بــرای توســعه نام گــذاری شــد 

.)1394 )حسن زاده، 
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گردشگری، منادی صلح و ثبات جهانی
ــت،  ــادی اس ــت اقتص ــه رقاب ــال ک ــن ح ــگری در عی گردش
ــد و  ــز می باش ــی نی ــکاری بین الملل ــتی و هم ــد نوع دوس موج
ــه  ایــن امــر موجــب می شــود کــه از نظــر سیاســی، دولت هــا ب
ــند.  ــر بشناس ــر را بهت ــا یک دیگ ــوند و ملت ه ــر ش ــم نزدیکت ه
ســرمایه گذاری  گردشــگری  زمینــه  در  کــه  دولت هایــی 
کرده انــد در روابــط بین المللــی خــود بازنگــری بــه عمــل 
ــن صنعــت، بشــر کشــف  ــزدی، 1385(. در ای ــد )پاپلی ی آورده ان
بزرگــی کــرد و آن اینکــه گردشــگری می توانــد زیربنــای صلــح 
و دوســتی ملت هــا باشــد. هرچــه شــناخت مــردم از همدیگــر و 
ــا دوســتانه تر و  ــط آنه ــر بیشــتر شــود، رواب از ســرزمین یکدیگ
صمیمانه تــر می گــردد. شــعاری کــه امــروزه مبلغــان گردشــگری 
ــی گردشــگری اشــاعه می دهــد آن اســت کــه  و ســازمان جهان
ــد  ــه بع ــن ب ــد از ای ــاخته ایم، بیایی ــوار س ــی دی ــدازه کاف ــه ان ب
ــان  ــی را نش ــه بین الملل ــرد همگرایان ــن رویک ــازیم و ای ــل بس پ
ــناخت  ــراي ش ــره اي ب ــه پنج ــه  مثاب ــگري، ب ــد. گردش می ده
ــد و در  ــر عمــل مي کن ــا یکدیگ ــع ب ــک و بي واســطه جوام نزدی
بهبــود روابــط سیاســي و اســتحکام صلــح جهانــي نقش آفریــن 

اســت.

گردشگری و اشتغال
توریســم، امیــد بســیاری از کشــورها بــرای غلبــه بــر 
ــراي  ــگري بـ ــت گردش ــعه صنع ــت. توس ــکاری اس ــکل بی مش
کشـــورهاي درحـال توســـعه کـــه بـــا معضـــالتي ماننــد: نـــرخ 

بیکـــاري بـــاال، محدودیــت منابــع ارزي و اقتصــاد تک محصولــي 
ــه  ــدری، 1390(. ب ــي دارد )ب ــت فراوان ــتند، اهمی ــه رو هس روب
ــت  ــعه صنع ــت گذاران، توس ــیاري از سیاس ــل بس ــن دلی همی
ــکاري در  ــش بی ــراي کاه ــوب ب ــتي مطل ــگري را سیاس گردش
ــه ازاء  ــگري ب ــد. گردش ــاده مي دانن ــروي کار س ــا نی ــق ب مناط
هــر فرصــت شــغلي مســتقیم، حداقــل دو شــغل جنبــي نیــز بــه 
وجــود مــي آورد )معصومــي، 1385(. گردشــگري داراي خاصیــت 
ــه نیــروي محرکــه  ــه منزل ــوان آن را ب ــژه اي اســت کــه مي ت وی
ــات  ــرد. تحقیق ــوب ک ــوري محس ــر کش ــادي ه ــعه اقتص توس
حاکــي از آن اســت کــه بــه ازاي هــر تخــت اقامتــي، حــدود 5 
تــا 7 شــغل بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم ایجــاد مي شــود 
ــد  ــان می ده ــات نش ــی، 1395(. مطالع ــدی و فرجی مالئ )راش
ــد  ــغل جدی ــک ش ــگر، ی ــر گردش ــش 30 نف ــه ازای افزای ــه ب ک
ــه 120  ــک ب ــش نزدی ــن بخ ــون ای ــود. هم اکن ــق می ش محق
ــتقیم  ــغل غیرمس ــون ش ــتقیم و 125 میلی ــغل مس ــون ش میلی
ــود در  ــی می ش ــت و پیش بین ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
ســال 2022، از هــر ده نفــر شــاغل در دنیــا، یــک نفــر در بخــش 

ــرد. ــد ک ــم کار خواه توریس

گردشگری شهری
ــه  ــرای رشــد اقتصــادی شــهرها ب کمک هــای گردشــگری ب
طــور گســترده ای مــورد تحســین قــرار گرفتــه اســت و بســیاری 
از شــهرها، از گردشــگری به عنــوان محــرک اقتصــادی اســتفاده 
کرده انــد. امــروزه، یکــي از مهم تریــن مقصدهایــي کــه روندهــاي 
ــرار  ــر ق ــته تحت تأثی ــاي گذش ــان را در دهه ه ــگري جه گردش
ــن  ــدت، ای ــز شــهري اســت. رشــد ســفرهاي کوتاه م داده، مراک
مقصدهــا را بــه یکــي از اصلي تریــن مراکــز گردشــگري تبدیــل 
کــرده اســت )Higham and Lueck, 2002(. طبــق آمارهــا 
و مطالعــات، شــهر لنــدن بــا بیــش از 28 میلیــون گردشــگر، در 
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رده اول مقاصــد گردشــگری شــهری جهــان قــرار دارد و از ایــن 
محــل بیــش از 20 میلیــارد دالر، درآمــد کســب کــرده اســت. 
در ایــن شــهر، 1500 هتــل بــا 137 هــزار اتــاق، از توریســت های 
ــم  ــد کل توریس ــدن، 1/6 درص ــد. لن ــی می کنن ــی، پذیرای جهان
جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. شــهرها بــه عنــوان 
ــتند.  ــوره ای هس ــرد چندمنظ ــگري داراي عملک ــد گردش مقاص
آنهــا بــه عنــوان دروازه ورودي بــه کشــور، مراکــز اقامــت و مبــدأ 
ســفر بــه روســتاها و مقصدهــاي مجــاور خــود هســتند. عــالوه 
ــي  ــا جمعیت ــه در آنه ــی را ک ــط مقصدهای ــهرها فق ــن ش ــر ای ب
بــا فعالیت هــاي اقتصــادي، فرهنگــي و تحــت کنتــرل نیروهــاي 
ــار هــم جمــع مي شــوند نمي باشــند؛ بلکــه نقــش  سیاســي کن
ــده  ــر عه ــگري ب ــت گردش ــز فعالی ــوان مراک ــه عن ــي را ب مهم
دارنــد. بنابرایــن بایــد بــه جــاي گردشــگري در شــهرها مفهــوم 
ــي،  ــرد )رهنمای ــرار گی ــي ق ــورد بررس ــهري م ــگري ش گردش
ــت توریســم  ــاي شــهري از دو جهــت در صنع 1386(. محیط ه
ــاظ  ــه لح ــهري ب ــاي ش ــو، کانون ه ــک س ــد. از ی ــت دارن اهمی
ــي  ــتگي هاي ناش ــارها و خس ــا و فش ــت در آنه ــز جمعی تمرک
از کار و تــالش و فعالیــت بــه عنــوان مبــدأ مســافرت هاي 
ــت  ــه عل ــر، ب ــوي دیگ ــوند و از س ــوب مي ش ــتي محس توریس
ــادي،  ــاي اقتص ــي، فعالیت ه ــتي و رفاه ــات معیش ــود امکان وج
ــي، سیاســي، بهداشــتي، ارتباطــي،  ــي، فرهنگ ــي، صنعت بازرگان
بــه  توریســتي  و  تاریخــي  داشــتن جاذبه هــاي  و  فراغتــي 
حســاب  بــه  جهانگــردي  مســافرت هاي  مقصــد  عنــوان 
ــاي  ــا جاذبه ه ــهرها ب ــع، ش ــي، 1385(. در واق ــد )رضوان مي آین
ــر،  ــالن هاي تئات ــود، س ــاي یادب ــا، بناه ــامل: موزه ه ــوع ش متن
ــد،  ــز خری ــهربازي، مراک ــا، ش ــي، پارک ه ــتادیوم هاي ورزش اس
مناطــق بــا معمــاري تاریخــي و مکان هایــي مربــوط بــه 

حــوادث مهــم یــا افــراد مشــهور، جــاذب گردشــگران بســیاري 
هســتند. بنابرایــن، حجــم زیــادي از امکانــات گردشــگري نظیــر: 
ــگري، در  ــات گردش ــایر خدم ــل و س ــکونت، حمل ونق ــل س مح
شــهرها واقــع شــده اند کــه بازدیدکننــدگان از شــهر و مناطــق 
ــهری  ــگری ش ــد. گردش ــتفاده مي کنن ــا اس ــراف آن، از آنه اط
ــت  ــهر، معیش ــاد ش ــر اقتص ــه ب ــی ک ــرات مثبت ــر تأثی ــالوه ب ع
ــت  ــود وضعی ــرد و بهب ــب وکارهای خ ــعه کس ــهروندان، توس ش
زیرســاخت های شــهری دارد، می توانــد بــه عنــوان یکــی از 
ــاد  ــی را در اقتص ــش اساس ــهرداری، نق ــای ش ــع درآمده مناب

شــهر ایفــا نمایــد. 

گردشگری پایدار
ــه 90 وارد  ــه از ده ــت ک ــی اس ــدار، مفهوم ــگري پای گردش
ادبیــات حــوزه گردشــگري شـــد. ایـــن واژه از نظریات گســترده 
در رابطــه بــا توســعه پایــدار نشــأت گرفتــه اســت. گردشـــگري 
ــوط  ــگري مرب ــت هاي گردش ــه سیاس ــد از این کـ ــدار بعـ پایـ
بــه بوستریســم، بعــد از دهـــه 50 تـــا 70 مـــیالدي، اثـــرات و 
جوانـــب منفــي اش آشــکار گردیــد، مطــرح شــد تــا تنهــا جــذب 
گردشــگر بــه یـــک مکـــان بـــه هـــر قیمتـــي )طبـــق نظریــه 
بوستریســم( تنهــا جنبــه ممکــن نباشــد بلکــه بایــد گردشــگري 
عــالوه بـــر اینکـــه بتوانـــد در تمـــام ســال ها و ماه هــا کـــارکرد 
داشـته باشـد، همچنـین نبایـد منجـر بـه از بـین بـردن محـیط 

طبیعـــي و اجتماعــي شــود )موســایی و همــکاران، 1391(.
توســعه پایــدار گردشــگری، توســعه ای اســت کــه در آن تــوازن 
و تعــادل، حفــظ ارزش هــا و کیفیــت اخالقیــات و اصــول 
ــتند  ــراه هس ــه هم ــادی هم ــای اقتص ــز مزیت ه ــادی و نی اقتص
و کوشــش می شــود تــا توســعه ای متعــادل و همه جانبــه 
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ــردد.  ــادی گ ــاً اقتص ــعه صرف ــن توس جایگزی
در ایــن دیــدگاه توســعه گردشــگری بــا 
اســتفاده از منابــع موجــود بــه گونــه ای 
ــه نیازهــای  اســت کــه ضمــن پاســخ دادن ب
ــط  ــی و ضواب ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
گردشــگران  انتظــارات  و  جامعــه  قانونــی 
هویــت  یکپارچگــی،  و  وحــدت  بتــوان 
فرهنگــی، حفــظ ســالمت محیط زیســت، 
ــی را  ــردم محل ــاه م ــادی و رف ــادل اقتص تع
تأمیــن کــرد. گردشــگری پایــدار ســعی 
در تنظیــم روابــط بیــن جامعــه میزبــان، 
دارد؛  گردشــگران  و  گردشــگری  مــکان 
ــازنده  ــا و س ــد پوی ــه می توان ــن رابط ــرا ای زی
ــل فشــار و بحــران  ــال تعدی ــه دنب باشــد و ب
بیــن ایــن عناصــر اســت تــا آســیب های 
محیطــی و فرهنگــی را بــه حداقــل رســانده، 
آورده  فراهــم  را  بازدیدکننــدگان  رضایــت 
ــد  ــک  کن ــه کم ــادی ناحی ــد اقتص ــه رش و ب
ــه  ــزارش کمیت ــق گ ــنی، 1388(. طب )محس
ــن  ــی بی ــدار توازن ــد، گردشــگری پای برانت لن
ــی و  ــادی، اجتماع ــف اقتص ــات مختل موضوع
زیســت محیطی اســت. گردشــگری پایــدار بــه 
ــای اقتصــادی،  ــر کــردن مزای ــای حداکث معن
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــراه ب ــه هم ــی ب اجتماع
ــون و کالرک  ــت. میتدل ــان هزینه هاس هم زم
بــه تعــادل بیــن ایــن ســه بعــد اشــاره 
ــع اقتصــادی  ــه مناف ــد ک ــد و معتقدن می کنن
ــی و  ــای اجتماع ــا جنبه ه ــادل ب ــد در تع بای
ــی  ــی و موس ــد )نصرالله ــت محیطی باش زیس

بیکــی ده آبــادی، 1394(.

مدیریت گردشگری
توســعه پایدار بخش گردشــگری، بســتگی 
بــه توانایــی آن در انطبــاق بــا رونــد اقتصادی، 
اجتماعــی، سیاســی، محیطــی و تکنولوژیکــی 
ــک  ــوان ی ــه عن دارد. پتانســیل گردشــگری ب
موتــور بــرای رشــد پایــدار و همه جانبــه 
نیــاز بــه توســعه سیاســت های صحیــح، 
ــن  اســتراتژی های یکپارچــه، ســاختارهای بی
اداری و ســازوکارهایی دارد کــه شــامل 
ذینفعــان  ســایر  و  خصوصــی  بخــش 
ــت گردشــگری می باشــد.  حــوزه مدیری
توریســم، اشــتغال زایی و تولیــد ثروت 
ــرای  ــی ب ــت مهم ــد و ظرفی می کن
تحقــق توســعه پایــدار اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی در تمامی 
ــا  ــد. دولت ه ــورها می باش کش
ــعه  ــه توس ــد ک ــان دارن اذع
توریســم، یکــی از معــدود 
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ــه توســعه در بســیاری از مناطــق اســت.  گزینه هــای واقع گرایان
بنابرایــن بــا ایــن چشــم انداز بــه احتمــال فــراوان توســعه ایــن 
ــه یــک بخــش  صنعــت و ارتقــای آن از یــک بخــش کوچــک ب
متوســط اقتصــادی، ادامــه خواهــد یافــت. در ارتبــاط بــا نقــش 
دولت هــا در زمینــه مدیریــت گردشــگری، پیتــر هــال بــر 
ــاور اســت کــه نقــش اصلــی دولــت، طراحــی چارچــوب  ایــن ب
ــن  ــوب ضم ــن چارچ ــه ای ــت ک ــم اس ــرای توریس ــادی ب اقتص
اقتصــاد بین الملــل  در نظــر گرفتــن فاکتورهــای اساســی 
ــر  ــد عناص ــادالت بای ــرخ مب ــا و ن ــه و تقاض ــام عرض ــد: نظ مانن
میــزان  آموزشــی،  نیازهــای  زیرســاخت ها،  مثــل  دیگــری 
ــان  ــت و اطمین ــوص امنی ــه خص ــگران و ب ــدی گردش عالقه من
ســرمایه گذاران را نیــز لحــاظ کنــد. چارچــوب پیشــنهادی هــال 
ــر  ــه ب ــری را ک ــع و تأثی ــای ذی نف ــش گروه ه ــوص نق ــه خص ب
ــد  ــته می کن ــد برجس ــم دارن ــعه توریس ــت های توس روی سیاس

.)Baum & Szivas, 2008(

نتیجه گیری
ــر  ــد دیگ ــا مانن ــت ام ــق اس ــی پررون ــگری، صنعت گردش
فرصت هــای اقتصــادی، پراکنــش آن در دنیــا بــه شــدت نابرابــر 
ــرای  ــدارد. ب ــه وجــود ن ــن زمین ــی در ای ــع متعادل اســت و توزی
مثــال کشــور فرانســه در ســال 2016، نزدیــک بــه 85 میلیــون 
نفــر؛ یعنــی رقمــی بیــش از جمعیــت خــود ایــن کشــور، 
ــا  ــکا، چیــن، ایتالی ــد: آمری گردشــگر داشــته و کشــورهایی مانن
ــد  ــگری بوده ان ــذاب گردش ــای ج ــر مقصده ــپانیا، از دیگ و اس
ــه  ــن زمین ــرمایه گذاری در ای ــی از س ــت ناش ــن جذابی ــه ای ک
بــوده اســت. چیــن در همیــن ســال، 261 و آمریــکا، 122 
ــروزه  ــد. ام ــه کرده ان ــگری هزین ــوزه گردش ــارد دالر در ح میلی
کشــورهای مختلــف تــالش خــود را بــه ســرمایه گذاری در 
ــرمایه گذاری در  ــن س ــته اند؛ بنابرای ــوف داش ــوزه معط ــن ح ای
ــوان  ــی اســت کــه می ت ــن گام های گردشــگری، یکــی از مهمتری
بــرای پیشــبرد اهــداف و بهره منــدی از ایــن صنعــت در آینــده 
ــینه  ــورداری از پیش ــطه برخ ــه واس ــران ب ــور ای ــت. کش برداش
ــي  و  ــي و اقلیم ــوع قوم ــي،  تن ــاي مذهب ــي، فضاه ــي تاریخ غن
ــت  ــاي بهداش ــده در بخش ه ــاد ش ــاي ایج ــن ظرفیت ه همچنی
و ســالمت، دارای مزیــت  نســبی در زمینــه جــذب گردشــگران 
ــن  ــاختاری در ای ــای س ــل ضعف ه ــه دلی ــا ب خارجــي اســت ام
زمینــه بایــد گفــت در حاشــیه ایــن بــازار پررونــق جهانی اســت. 
ــل و  ــدار، رابطــه متقاب ــان گردشــگري و توســعه پای ــروزه می ام
ــر  ــت ه ــوان گف ــه مي ت ــه اي ک ــود دارد، به گون ــویه اي وج دو س
ــوردار  ــتري برخ ــعه یافتگي بیش ــه توس ــوري از درج ــدر کش چق
ــز  ــه همــان نســبت از تعــداد گردشــگران بیشــتري نی باشــد، ب
ــز  ــري نی ــم مطمئن ت ــت توریس ــت و داراي صنع ــوردار اس برخ
ــگري  ــت گردش ــه داراي صنع ــوري ک ــن کش ــد. همچنی می باش
ــالش  ــدار ت ــه توســعه پای ــتیابی ب ــت دس ــري اســت، جه قوي ت
بیشــتری خواهــد کــرد و تمــام برنامه هــاي آن در راســتاي 
رســیدن بــه توســعه پایــدار خواهــد بــود. بــا توجــه بــه مطالــب 
بیــان شــده، یکــی از راه هــای نیــل بــه توســعه پایــدار در کشــور 
ــت  ــت صنع ــرای تقوی ــدار ب ــدت و پای ــزی بلندم ــا برنامه ری م

ــد. ــگری می باش گردش
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گردشـگری فرهنـگی

چکیده
فرهنــگ، ظهــور نــدارد امــا حضــور دارد و در هــر نقطــه از 
ــی،  ــای فرهنگ ــن تفاوت ه ــد؛ همی ــکلی در می آی ــه ش ــان ب جه
بــرای  و  بــرای صنعــت گردشــگری  ویژه ای ســت  اهمیــت 
ــت  ــق اصال ــس و درک عمی ــرای لم ــاً ب ــه صرف ــگرانی ک گردش
فرهنــگ نقطــه ای، بــه آنجــا ســفر می کننــد. بــرای درک عمیــق 
و تبــادل فرهنگــی، گردشــگری بــا رویکــرد فرهنگــی، مؤثرتریــن 
ــا  ــت ام ــت اس ــک صنع ــه ی ــگری گرچ ــت. گردش ــه اس گزین
بیشــترین تبــادالت فرهنگــی در آن رخ می دهــد. در ایــن 
نوشــتار، بــه اهمیــت فرهنــگ در صنعــت گردشــگری و تأثیــرات 

ــده اســت.  ــه ش آن پرداخت
واژه های کلیدی: فرهنگ، گردشگری، گردشگری فرهنگی

مقدمه
باورهــا،  از ارزش هــا،  فرهنــگ، مجموعــه  نظام یافتــه ای 
اعتقــادات و رســوم و هنجارهــای یــک جامعــه اســت و در 
نیــز  متفــاوت  فرهنگــی  نظام هــای  بــا  مختلــف  جوامــع 
ــک  ــان ی ــد. در می ــا گرفته ان ــری ج ــای کوچک ت خرده فرهنگ ه

قــوم، ملــت، یــا جامعــه بــزرگ و اصلــي، بســیاري از ارزش هــا، 
ــه  ــتند ک ــاري هس ــاي رفت ــا و الگوه ــا، معیاره ــا، هنجاره باوره
جنبــه عــام دارنــد؛ همــه، آنهــا را پذیرفته انــد و همــه در 
ــار  ــد و رفت ــروي مي کنن ــا پی ــط اجتماعــي از آنه زندگــي و رواب
ــت  ــگ، مفهومی س ــت. فرهن ــر آنهاس ــت تأثی ــان تح اجتماعی ش
ــی  ــد. ماهیت ــی می کن ــف، خودنمای ــکل های مختل ــه ش ــه ب ک
ــاوت  ــه ای متف ــه گون ــان، ب ــه از جه ــه و نقط ــر خط ــه در ه ک
دیــده می شــود و ماننــد یــک ســّیال بــه شــکل ظــرف خــود در 
می آیــد و شــاید یکــی از دالیــل جذابیــت فرهنگ هــای متنــوع 

ــد.  ــی آن باش ــوع و گوناگون ــن تن ــراد، همی ــرای اف ب
ــده  ــک پدی ــوان ی ــه عن ــگری ب ــت گردش ــک، صنع ــدون ش ب
فرهنگــی، یکــی از پربازده تریــن فعالیت هــای اقتصــادی در 
ــرفت  ــترش و پیش ــال گس ــه روز در ح ــه روزب ــت ک ــان اس جه
و  مســتقیم  صــورت  بــه  گردشــگری،  صنعــت  می باشــد. 
تأثیــر  غیرمســتقیم، فعالیت هــای فرهنگــی را نیــز تحــت 
ــادی،  ــای اقتص ــر جنبه ه ــالوه ب ــگری، ع ــد. گردش ــرار می ده ق
فرصت هــای  گســترش دهنده  و  فرهنگــی  اســت  پدیــده ای 
تبــادل فرهنگــی بیــن گردشــگر و جامعــه میزبــان. گردشــگری، 

دکتر محمدحسـین فـراهانی؛ 
مدیر واحـد فرهنــگی ایران مـال
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ــرد  ــود و ف ــا می ش ــال فرهنگ ه ــی و انتق ــادل فرهنگ ــث تب باع
ــت  ــان، فرص ــه میزب ــا جامع ــش ب ــه تعامالت ــگر در نتیج گردش
ــا،  ــات، آرزوه ــت ها، مطالب ــلیقه ها، خواس ــه س ــدن ب ــک ش نزدی
ــی آورد و در نتیجــه  ــه دســت م ــان را ب ــه میزب انتظــارات جامع

می توانــد بهتــر آنهــا را درک کنــد.

شرح موضوع
گردشــگری، انــواع مختلفــی دارد و بــا هدف هــای مختلفــی 
انگیزه هــای مختلفــی  وقــوع می پیونــدد. گردشــگران،  بــه 
ــه  ــود را ب ــگری خ ــد گردش ــد و مقاص ــود دارن ــفرهای خ از س
ــی،  ــگری فرهنگ ــد. گردش ــاب می کنن ــی انتخ ــداف متفاوت اه
ــل فرهنگــی  ــه دالی ــاً ب ــواع گردشگری هاســت و صرف یکــی از ان
رخ می دهــد. گردشــگری فرهنگــی، بازدیــد از جاذبه هــای 
فرهنگــی، فعالیت هــا و مراســم و رویدادهــای فرهنگــی اســت که 
عامــل اصلــی و انگیزشــی ایــن ســفرند. ایــن گردشــگری شــامل 
بازدیــد از جاذبه هــا و بناهــای فرهنگــی و تاریخــی و میراثــی و 
گردشــگری بومــی و هنــری اســت و در ایــن گردشــگری، فــرد 
ــدف  ــی رود و ه ــی م ــای فرهنگ ــمت جلوه ه ــه س ــگر ب گردش
ــرای  ــت ب ــدی اس ــای جدی ــات و تجربه ه ــب اطالع از آن، کس
ارضــای روحیــه و نیازهــای فرهنگــی فــرد گردشــگر )حیــدری 
چیانــه، 1389(. در ایــن گردشــگری، جاذبه هــای فرهنگــی؛ 
نمایشــنامه ها،  ارکســترها،  نمایشــگاه ها،  موزه هــا،  ماننــد 
هنرهــای دســتی، معمــاری و ... اهمیــت می یابنــد و آیین هــای 
ــد: ــا می یابن ــطح معن ــی، در دو س ــگری فرهنگ ــنتی گردش  س

1 - بازدیــد از مکان هــا و معماری هــای فرهنگــی و بناهــای 
تاریخــی؛ ماننــد موزه هــا، خانه هــای تاریخــی و ... 

2 - آثــار ناملمــوس و جنبه هــای معنــوی ماننــد آداب و رســوم، 
فرهنــگ اقــوام، نــوع معیشــت و ... .

ــر  ــرح زی ــه ش ــد ب ــهر می توان ــک ش ــی در ی ــای میراث جاذبه ه
باشــد:

1 - بناهای میراثی: بناهای تاریخی، بناهای یادمانی، معماری، 
سایت های تاریخی

2 - میراث طبیعی: پارک های ملی، چشم اندازها، سواحل و ...
3 - میراث مذهبی: مساجد، شهرهای زیارتی،کلیساها، معابد، 

کنیسه ها و ...
4 - میراث ادبی: منازل و شهرهای زندگی مشاهیر 

و مفاخر
5 - میراث هنری: چشم اندازها و محیط های 

الهام بخش برای هنرمندان 
6 - میراث فرهنگی مانند جشنواره ها، رویدادها، 

همایش ها و نمایشگاه ها و ...
7 - میراث صنعتی مانند معادن و کارخانه ها و 

چشم اندازهای صنعتی.
گردشــگران فرهنگــی، چنــد دســته  هســتند 
ــفر  ــرای س ــی ب ــزه متفاوت ــدام انگی ــر ک و ه

ــه  ــال تجرب ــه دنب ــراً ب ــی اکث ــگران فرهنگ ــد. گردش ــود دارن خ
فرهنگــی هســتند. گردشــگران اماکــن دیدنــی و تاریخــی، 
ــدف  ــا ه ــگران ب ــی گردش ــد. برخ ــطحی تری دارن ــارب س تج
ــی، در  ــاًل اتفاق ــور کام ــه ط ــا ب ــد ام ــفر نمی کنن ــی س فرهنگ
ــای  ــد. تجربه ه ــی می یابن ــی ژرف ــارب فرهنگ ــان، تج ــن می ای
بــه دســت آمــده در گردشــگری فرهنگــی، بــه مراتــب گرانبهاتــر 
ــه هــدف تفریحــی  از تجربه هــای اشــخاصی اســت کــه صرفــاً ب

ســفر می کننــد.
فرهنــگ در گردشــگری را در دو بخــش می تــوان تعریــف 
ــطح  ــر دو س ــدرن و در ه ــگ م ــنتی و فرهن ــگ س ــرد: فرهن ک
می توانــد چشــم اندازهای ویــژه ای را در خــود جــای دهــد. 
ــه  ــل ها ب ــذر از نس ــا گ ــه ب ــت ک ــی اس ــنتی، میراث ــگ س فرهن
ــگرانی  ــرای گردش ــگ ب ــن فرهن ــیده و ای ــروزی رس ــه ام جامع
ــل و  ــگ اصی ــا فرهن ــی ب ــال مکان های ــه دنب ــه ب ــه دارد ک جاذب
ــد و  ــه کنن ــت واقعــی را تجرب ــا اصال ســنتی منطقــه هســتند ت
ایــن نــوع فرهنــگ همــواره بــرای گردشــگران جــذاب اســت و از 
ــر مســتقیم  ــد تأثی ــا منطقــه می توان ــای فرهنگــی ی ــن رو غن ای
و بســزایی در جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی بگــذارد و 
ــه ای  ــا پشــتیبانی محــل و منطق ــا ب ــی تنه ــای فرهنگ ــن غن ای
ــد.  ــق می یاب ــا تحق ــراث گرانبه ــن می ــت از ای ــاکنان و حمای س
بایــد فرهنگ هــای فرامــوش شــده را دوبــاره احیــا کــرد و 
آنهایــی را کــه وجــود دارنــد را بــرای جــذب گردشــگر بیشــتر، 

ــرد.  ــتیبانی ک ــت و پش حمای

نتیجه گیری 
در مجمــوع می تــوان گفــت تأثیــرات عوامــل و مســائل 
ــت ــور اس ــد تص ــش از ح ــگری، بی ــق گردش ــر رون ــی ب  فرهنگ
مهم تریــن از  یکــی  عنــوان  بــه  گردشــگری  صنعــت   و 
دادن اهمیــت  بــا  کشــور،  هــر  بــرای  درآمــدزا   صنایــع 
می توانــد آن  بــه  بخشــیدن  غنــا  و  فرهنــگ  مســأله   بــه 

ــن  ــد و در عی ــذب کن ــود ج ــه خ ــتری را ب ــگران بیش گردش
 حــال باعــث رشــد صنایــع مرتبــط نیــز شــود و فــردی
 کــه بــا هــدف دیــدار از عناصــر فرهنگــی یــک جامعــه،
بــرای تنهــا  می شــود،  متحمــل  را  ســفر   زحمــت 

مســافرت  تفریــح  و  فراغــت  اوقــات  گــذران 
و  ســنت ها  بــا  می خواهــد  بلکــه  نمی کنــد 
ــیوه  ــه ش ــود ک ــنا ش ــی آش ــوم مردم آداب و رس
ایــن  و  اســت  متفــاوت  او  بــا  زندگی شــان 
نقطه ای ســت باالتــر از گردشــگری صرفــاً بــه 

تفریحــی. منظــور 

منبع
 .)1389( رحیــم.  چیانــه،  حیــدری 
ــگری.  ــت گردش ــزی صنع ــی برنامه ری مبان

ــمت. ــارات س ــران: انتش ته
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راهکارهای دستیابی به اهداف گردشگری سبزراهکارهای دستیابی به اهداف گردشگری سبز
)گزارش تحلیلی از یک کارگاه مشارکتی(

چکیده
ــدار،  ــق توســعه پای ــوان یکــی از مصادی ــه عن گردشــگری، ب
ــفری  ــت و س ــط زیس ــت از محی ــظ و حمای ــت حف ــر محوری ب
هدفمنــد و مســئوالنه بــه طبیعــت اســتوار اســت و ضمــن رونــق 
اقتصــادی جوامــع میزبــان، بــه گســترش و نشــر فرهنــگ بومــی 
مــردم منطقــه کمــک می نمایــد. بــه عبــارت دیگــر، گردشــگری 
ــه از فرهنــگ  ــر ســرمایه های طبیعــی و برگرفت ســبز، متکــی ب
جوامــع بومــی اســت. نتایــج حاصــل از تحلیــل کارگاه مشــارکتی 
نشــان داد کــه وجــود طــرح و نقشــه از پیش تعییــن شــده بــرای 
ســفر و آشــنایی اولیــه مســافران بــا شــرایط مقصد گردشــگری از 
قبیــل ارزش هــای زیســت محیطــی، ویژگی هــای جامعــه محلــی 
ــناخت  ــن ش ــد ضم ــان می توان ــاص آن ــالیق خ ــق و س و عالی
ــا  ــان را ب ــر آن ــل مؤثرت ــه تعام ــافران، زمین ــر مس ــه بهت ــر چ ه
جوامــع محلــی مقصــد گردشــگری فراهــم نمایــد. نکتــه ای کــه 
ــارکتی  ــرکت کنندگان در کارگاه مش ــر ش ــفر مدنظ ــول س در ط
ــد  ــان و خری ــه میزب ــن جامع ــه قوانی ــرام ب ــل و احت ــود، تعام ب
ــان در راســتای اشــتغال زایی، رونــق اقتصــادی  محصــوالت از آن
جوامــع محلــی و توســعه پایــدار منطقــه ای می باشــد. بــه 
ــدان  ــویق عالقه من ــدف تش ــا ه ــفر ب ــه س ــتراک گذاری تجرب اش
ــبز، از  ــگری س ــه گردش ــه مقول ــتان ب ــواده و دوس ــب خان و جل
ــرکت کننده  ــای ش ــنهادی گروه ه ــای پیش ــن راهکاره مهم تری

در کارگاه مشــارکتی در بخــش پایــان یــک ســفر ســبز می باشــد.
کارگاه  ســبز،  گردشــگری  گردشــگری،  کلیــدی:  واژه هــای 

یران مال ا مشــارکتی،

مقدمه
گردشــگری، فعالیــت اقتصــادی و اجتماعــی ممتــاز در 
ســطح ملــی و بین المللــی می باشــد کــه از ســال 1950 مــورد 
ــد  ــران معتقدن ــت. صاحب نظ ــه اس ــرار گرفت ــدی ق ــه ج توج
ــه  ــمند و رو ب ــع ارزش ــگری، منب ــروز، گردش ــای ام ــه در دنی ک
ــرای  ــر ب ــزاری مؤث رشــد درآمــد، ارزآوری و اشــتغال اســت و اب
ــود.  ــوب می ش ــورها محس ــی کش ــادی و اجتماع ــعه اقتص توس
امــا در ســالیان اخیــر، رشــد ســریع گردشــگری، توجهــات را بــه 
پیامدهــای منفــی گردشــگری در محیــط زیســت جلــب کــرده 
ــا تغییــر رویکــرد،  و فعــاالن ایــن عرصــه را بــر آن داشــته تــا ب
زمینــه حفاظــت بیشــتر از منابــع طبیعــی و محیــط زیســت را 

ــد. فراهــم آورن
ــدگاه  ــگری را از دو دی ــت و گردش ــن طبیع ــاط بی ــث ارتب بح
بی جــان  طبیعــت  و  »اکوتوریســم«  جانــدار  طبیعــت 
ــوان  ــی می ت ــع آب ــگری و مناب ــن گردش ــا زمی ــم« ی »ژئوتوریس
ــم  ــگری، اکوتوریس ــاخه های گردش ــه ش ــرد. از جمل ــی ک بررس

نجمه دریائی؛ پژوهشگر مؤسسه آموزشي عالي آزاد اندیشه معین
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اســت کــه از دهــه 1970 وارد ادبیــات جهــان شــده و بــه معنای 
ســفری مســئوالنه و هدفمنــد بــه طبیعــت اســت. ســفری کــه 
محیــط زیســت را حفــظ می کنــد و بــه زندگــی مــردم محلــی، 
ــاه می بخشــد. برخــی صاحب نظــران، از گردشــگری  ــق و رف رون
ــد.  ــاد می کنن ــدار ی ــه گردشــگری پای ــوان زیرمقول ــه عن ســبز ب
ــه  ــه ب ــود ک ــامل می ش ــم را ش ــی از توریس ــم، انواع اکوتوریس
ــود  ــوط می ش ــت مرب ــه طبیع ــور مســتقیم و غیرمســتقیم، ب ط
ــی  ــای طبیع ــتفاده از جذابیت ه ــد و اس ــی، بازدی ــزه اصل و انگی
و فرهنــگ بومــی اســت، بــدون اینکــه خســارتی را متوجــه آن 
ــگری  ــت گردش ــلم اس ــه مس ــن زاده، 1394(. آنچ ــد )حس نمای
ــی و  ــادی، اجتماع ــائل اقتص ــه مس ــدار ب ــی پای ــا نگاه ــبز ب س
ــق اهــداف  زیســت محیطی مقاصــد گردشــگری، ســعی در تحق
ــه  ــعه ای همه جانب ــد و توس ــه رش ــتیابی ب ــدار و دس ــعه پای توس

دارد.
اقتصــاد و ســرمایه گذاری  بین المللــی  نمایشــگاه  نخســتین 
گردشــگری در تاریــخ 4 تــا 7 شــهریور 1397 در محــل دائمــی 
ــد  ــران )ایران مــال( برگــزار گردی ــزرگ ای ــازار ب نمایشــگاه های ب
ــرای فعــاالن و دســت اندرکاران ایــن  کــه فرصتــی بی بدیــل را ب
ــن  ــگاه، چندی ــن نمایش ــن در ای ــود. همچنی ــم نم ــوزه فراه ح
ســمینار بــا موضوعــات مرتبــط بــا صنعــت گردشــگری، برگــزار 
گردیــد کــه یــک ســمینار بــه موضــوع گردشــگری ســبز 

شکل 1 - الگوی سفر سبز

اختصــاص یافــت. این ســمینار، میزبــان جمعــی از عالقه مندان و 
فعــاالن در حــوزه گردشــگری و بــه ویــژه گردشــگری ســبز بــود 
ــن حــوزه  ــرای بحــث و تبادل نظــر در ای ــی ارزشــمند ب و محفل
مهــم از گردشــگری را فراهــم نمــود. در ایــن ســمینار، کارگاهــی 
ــا هــدف بررســی ابعــاد مختلــف گردشــگری ســبز  مشــارکتی ب
بــه عنــوان یکــی از مصادیــق گردشــگری پایــدار و مســئوالنه و 
بیــان راهکارهایــی بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف آن برگــزار 
گردیــد کــه ایــن مقالــه بــه بررســی نتایــج حاصــل از ایــن کارگاه 

مشــارکتی می پــردازد.

روش تحقیق
ــارکتی  ــر در کارگاه مش ــرکت کنندگان حاض ــدا از ش در ابت
خواســته شــد کــه بــه گروه هایــی مرکــب از 3 تــا 5 نفــر 
ــده  ــش داده ش ــوی نمای ــه الگ ــه ب ــا توج ــوند و ب ــیم ش تقس
ــبز  ــگری س ــفر گردش ــک س ــیر را در ی ــه مس ــکل 1(، نقش )ش
ترســیم کننــد و بــرای هــر بخــش از ســفر )آغــاز ســفر، طــول 
ــن  ــل ای ــه منظــور تبدی ــی را ب ــان ســفر(، راهکارهای ســفر و پای
ســفر بــه ســفری ســبز و ضامــن ســرمایه های اقتصــادی، 
ــا  اجتماعــی و زیســت محیطی جامعــه مقصــد بیــان نماینــد و ب
حضــور تســهیل گر کارگاه مشــارکتی، در مــورد هــر راهــکار، بــه 

ــکل 2(. ــد )ش ــر بپردازن ــادل نظ ــث و تب بح
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یافته های پژوهش
ــگری  ــاخص های گردش ــای ش ــه ارتق ــد ب ــفر می توانن ــاز س ــه در آغ ــی ک ــرکت  کننده در کارگاه، راهکارهای ــروه ش ــدگاه 5 گ از دی

ــق جــدول 1 می باشــند. ــد طب ســبز کمــک نماین

جدول 1: راهکارهای گردشگری سبز در مرحله آغاز سفر از دیدگاه گروه های شرکت کننده

شکل 2: الگوی ترسیم شده گردشگری سبز توسط دو گروه شرکت کننده
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جدول 2: راهکارهای گردشگری سبز در طول سفر از دیدگاه گروه های شرکت کننده

جدول 3: راهکارهای گردشگری سبز در پایان سفر از دیدگاه گروه های شرکت کننده

ــه تحقــق اهــداف گردشــگری ســبز کمــک  ــد ب ــی کــه در طــول ســفر می توانن ــدگاه شــرکت کنندگان در کارگاه، راهکارهای از دی
نماینــد بــه شــرح جــدول 2 هســتند.

از دیــدگاه شــرکت کنندگان در کارگاه، راهکارهایــی کــه در پایــان ســفر می تواننــد بــه تحقــق اهــداف گردشــگری ســبز و تبدیــل 
ــی منجــر شــوند طبــق جــدول 3 می باشــد.  ــه ســفری به یادماندن آن ب
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نتیجه گیری
گردشــگری ســبز، ترکیبــی از چهــار مؤلفــه حفاظــت، 
ــرا  ــتی اج ــه درس ــر ب ــت و اگ ــارت اس ــگ و تج ــه، فرهن جامع
شــود، می توانــد زمینــه حفــظ محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
مقاصــد گردشــگری، افزایــش درآمــد جامعــه محلــی و کمــک 
ــی  ــتغال در مقوله های ــاد اش ــان و ایج ــه میزب ــه اقتصــاد جامع ب
چــون تولیــد و فــروش کاال، حمــل و نقــل و خدمــات را فراهــم 
ــزایی  ــت بس ــگری، اهمی ــه گردش ــه در مقول ــاً آنچ ــازد. یقین س
دارد چگونگــی مدیریــت مؤثــر توســعه گردشــگری اســت. 
هــدف از نــگارش ایــن مقالــه، تحلیــل نتایــج کارگاه گردشــگری 
ســبز می باشــد کــه در قالــب یــک کارگاه مشــارکتی و بــا 
ایــن حــوزه در نخســتین  حضــور فعــاالن و عالقه منــدان 
ــگری  ــرمایه گذاری گردش ــاد و س ــی اقتص ــگاه بین الملل نمایش
در ایران مــال برگــزار شــده اســت. بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل 
ــاز  ــه آغ ــه در مرحل ــه ای ک ــارکتی، مؤلف ــل کارگاه مش از تحلی
ســفر مــورد تأکیــد 3 گــروه از 5 گــروه شــرکت کننده در کارگاه 
بــوده، مســئله وجــود طــرح و نقشــه از پیش تعییــن شــده بــرای 
ســفر و آشــنایی اولیــه مســافران بــا شــرایط مقصــد گردشــگری؛ 

ــه  ــای جامع ــی، ویژگی ه ــت محیط ــای زیس ــل ارزش ه از قبی
ــان می باشــد؛ نکاتــی کــه  محلــی و عالیــق و ســالیق خــاص آن
غفلــت از آن هــا می توانــد خســارات زیــادی را بــه جامعــه 
ــه در طــول ســفر مدنظــر  ــه ای ک ــد. نکت ــل نمای ــان تحمی میزب
ــرام  ــل و احت ــوده، تعام شــرکت کنندگان در کارگاه مشــارکتی ب
ــان در  ــوالت از آن ــد محص ــان و خری ــه میزب ــن جامع ــه قوانی ب
ــیدن  ــق بخش ــبب رون ــه س ــد ک ــتغال زایی می باش ــتای اش راس
ــه اقتصــاد جامعــه محلــی می شــود و زمینــه رشــد و توســعه  ب
ــه  پایــدار منطقــه را فراهــم می ســازد. بــه اشــتراک گذاری تجرب
ــه  ــان ب ــب اطرافی ــدان و جل ــویق عالقه من ــدف تش ــا ه ــفر ب س
مقولــه گردشــگری ســبز، از مهم تریــن راهکارهــای پیشــنهادی 
مرحلــه  در  مشــارکتی  کارگاه  در  شــرکت کننده  گروه هــای 

ــوده اســت. خاتمــه ســفر ب

منبع
حســن زاده، فریبــا. )1394(. گردشــگری ســبز، محیــط 
فضــای  جغرافیایــی  فصلنامــه  پایــدار.  توســعه  و  زیســت 

.47-39  ،)14(4 گردشــگری. 
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خالقــیت در گردشــگری
ــین فراهانی؛ ــر محمدحس دکت
ــال ــی ایران م ــد فرهنگ ــر واح مدی

چکیده
ــی انســان ها و  ــرات مکان ــه تغیی ــر گردشــگری را مجموع اگ
ــت  ــود و خالقی ــج می ش ــه از آن منت ــم ک ــی بدانی فعالیت های
ــد  ــای جدی ــیله آن، دانش ه ــه وس ــه ب ــم ک ــی بدانی را روش های
ایجــاد می شــود و منجــر بــه تغییــرات ریشــه ای در محصــوالت 
ــگری  ــت در گردش ــورت، خالقی ــن ص ــردد، در ای ــه می گ اولی
می توانــد از ابعــاد مختلــف، بررســی گــردد و علی رغــم چالشــی 
بــودن آن، نقطــه ای بــرای جــذب مصرف کننــدگان و گیرنــدگان 

خدمــات، محســوب شــود.
خــالق،  گردشــگری  خالقیــت،  گردشــگری،  کلیــدواژه: 

فرهنگــی گردشــگری 

مقدمه
امــروزه، گردشــگری، صنعتــی بســیار مهــم در تمــام جهــان 
اســت و نقــش پررنگــی در شــکوفایی اقتصــادی کشــورها ایفــا 
ــی  ــه تمام ــگری، ب ــت گردش ــر، صنع ــال حاض ــد. در ح می کن
ارتقــای  و  هنــر  و  فرهنــگ  تقویــت  و  توســعه  حوزه هــای 
ــه عنــوان  ــاه و کیفیــت زندگــی، شــتاب می دهــد و ب ســطح رف
ــف  ــع مختل ــهرهای جوام ــعه در ش ــران توس ــن پیش بزرگ تری
شــناخته شــده اســت. صنعــت گردشــگری در قــرن حاضــر بــه 
کلیــدی بــرای توســعه، ترقــی و رفــاه اجتماعــی جوامــع مقصــد، 

ــل شــده اســت. تبدی
ــی اساســی و  ــه مفهوم ــش اقتصــاد، ب ــت در دان ــروزه، خالقی ام
ــد  ــت می کن ــد اقتصــادی حمای ــه از رش ــل شــده ک ــم تبدی مه
و موجــب ایجــاد مشــاغل جدیــد می شــود و می توانــد بــه 
بهتریــن شــکل از مزایــای توســعه صنایــع خــالق ماننــد تولیــد 
مشــاغل جدیــد، رشــد و توســعه روحیــه خالقانــه در میــان افراد 
ــتفاده  ــرد اس ــد و منحصربه ف ــوالت جدی ــد محص ــه و تولی جامع
ــازد  ــادر می س ــردم را ق ــه م ــت ک ــی اس ــت، توانای ــد. خالقی کن
بــرای آغــاز کــردن ایده هــای جدیــد، بــرای ســاخت احتمــاالت 
جدیــد، بــرای بــه وجــود آوردن تخیــل و ... از نــو فکــر کننــد. 

 شرح موضوع
خالقیــت، بــه مفهــوم آغــاز ایده هــای جدیــد بــرای ســاخت 
احتمــاالت جدیــد در انجــام کارهاســت. خالقیــت ســه بعــد دارد:

1 - خالقیت تکنولوژیکی )اختراع(
2 - خالقیت اقتصادی )کارآفرینی(

3 - خالقیت فرهنگی هنری. 
ــد  ــک فراین ــد و ی ــم مرتبط ان ــا ه ــت ب ــاد خالقی ــام ابع و تم
معمــول را بــه اشــتراک می گذارنــد و در عیــن حــال یکدیگــر را 
ــرد:  ــر می گی ــار حــوزه را در ب ــت، چه ــد. خالقی ــت می کنن تقوی
فــرد خــالق، محصــول خــالق، فراینــد خــالق و محیــط زیســت 
ــه  ــگری ب ــت در گردش ــه خالقی ــن، عرض ــن  بی ــالق. در ای خ
 عنــوان یــک بخــش خدماتــی در حــال رشــد بــا رقابــت شــدید، 
افزایــش  باعــث  باالیــی دارد. خالقیــت می توانــد  اهمیــت 
ــت در  ــود. خالقی ــگری ش ــارت گردش ــوآوری در تج ــا و ن تقاض
ــی  ــق ارزش و کارآفرین ــوآوری، خل ــای ن ــه معن ــگری، ب گردش
ــای  ــه جاذبه ه در حــوزه گردشــگری اســت و در کشــورهایی ک
ــراد  ــیده اند، اف ــباع رس ــه اش ــی ب ــی و تاریخ ــی و طبیع فرهنگ
ــن و  ــای نوی ــاد جاذبه ه ــال ایج ــه دنب ــوزه ب ــن ح ــال در ای فع
جــذاب گردشــگری هســتند تــا پاســخگوی تقاضــای ایــن بــازار 
در حــال گســترش باشــند و صنعــت گردشــگری، پتانســیل ارائه 

ــد را دارد. ــق ارزشــی جدی ــوآوری و خل ــت و ن ــه خالقی هرگون
در قــرن جدیــد، گردشــگری خــالق موجــب موفقیت در شــهرها 
شــده اســت و اجــازه می دهــد ایــن صنعــت بــا ســرعت بیشــتری 
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گردشــگری،  مقاصــد  و  یابــد  توســعه 
ــن  ــد. ای ــود بگیرن ــه خ ــی ب ــای رقابت مزای
ــنایی  ــدف آش ــا ه ــگری، ب ــکل از گردش ش
ویژگی هــای  کشــف  و  فرهنگ هــا  بــا 
کــه  آنهاســت  تجربه کــردن  و  پنهــان 
ــته  ــای گذش ــده ای را در دهه ه ــد فزاین رش
ــگران  ــروزه گردش ــت. ام ــرده اس ــه ک تجرب
ــع  ــنتی قان ــت وگذارهای س ــه گش ــاً ب صرف
نمی شــوند و خواهــان مشــارکت در فراینــد 
در  می خواهنــد  و  روزمره انــد  زندگــی 
ــارکت  ــردی مش ــوالت جهانگ ــد محص تولی
کننــد. ایــن نــوع گردشــگری باعــث جــذب 
ــود  ــگ می ش ــازی فرهن ــرمایه و بهینه س س
و همچنیــن ســودآوری مفیــدی را در زمینه 
فرهنگــی ایجــاد می کنــد. مــا در نســل 
ــا گردشــگرانی مواجــه  ســوم گردشــگری، ب
ــرف  ــدار ص ــرز دی ــه از م ــود ک ــم ب خواهی
ــد  ــر رفته ان ــی فرات ــی و طبیع ــار تاریخ آث
ــه  ــه  مقصــد، ب ــا حضــور در بطــن جامع و ب
درک عمیق تــری از آن نائــل خواهنــد شــد.

گردشــگری خــالق، به معنی درک احســاس 
و تعلــق بــه اجتمــاع اســت، مشــارکت 
ــوع  ــن ن ــردم در ای ــی م ــکان و زندگ ــا م ب
گردشــگری حــرف اول را می زنــد و در واقــع 
ــار  ــهروند رفت ــک ش ــه ی ــه مثاب ــگر ب گردش
ــادی  ــک شــهروند ع ــد و توریســت ی می کن
در جامعــه تلقــی می شــود کــه همــه فعــل 
و انفعــاالت یــک شــهروند عــادی در زندگــی 
و هنــگام حضــور در یــک مقصــد را تجربــه 
می کنــد و بــه واقعیــت زندگــی مــردم 

نزدیــک می شــود.
 )www.isna.ir/news/96061307495(

اضافه کــردن  گردشــگری،  خالقیــت 
محصــوالت  بــه  جدیــدی  محصــول 
گردشگری ســت و باعــث مشــارکت بیشــتر 
و  گردشــگران  و  بازدیدکننــدگان  بیــن 
مشــارکت در توســعه گردشــگری و تعامــل 

ــت.  ــط اس ــا محی ــت ب مثب
از مزایــای گردشــگری خــالق می تــوان 
ــت  ــر مثب ــی و تأثی ــازی فرهنگ ــه غنی س ب
ــای  ــاکنان، احی ــس س ــه نف ــاد ب ــر اعتم ب
ــی  ــوس، تنوع ده ــوس و ناملم ــراث ملم می
ــاز  ــدون نی ــگری ب ــای گردش ــه فعالیت ه ب
ــت  ــر مثب ــی، تأثی ــرمایه گذاری قبل ــه س ب
بــر ســودآوری زیرســاخت های فرهنگــی 
ــد، جــذب  ــل ایجــاد تقاضــای جدی ــه دلی ب
ــا ارزش  الگوهــای جدیــدی از گردشــگری ب
ــع  ــداری، توزی ــت و پای ــاال، اصال ــزوده ب اف
بهتــر فعالیت هــای گردشــگری در طــول 

ســال )رفــع معضــل فصلــی بــودن(، منابــع مالــی جدیــد بــرای 
ــتعدادها و  ــذب اس ــی، ج ــرکت های خدمات ــری و ش ــش هن بخ
ــرد  ــاره ک ــتغال اش ــاد اش ــادی و ایج ــای اقتص ــد فعالیت ه رش

.)www.donyayesafar.com(
جذابیــت فضاهــای گردشــگری، تنهــا بــه آرایــش فضایــی آنهــا 
بســتگی نــدارد بلکــه بــه کیفیــت و خصوصیــات زمانــی آن نیــز 
ــه رویدادهــای  ــر فضــا ب وابســته اســت. نشــاط و جــو حاکــم ب
برنامه ریزی شــده، وابســته اســت و پتانســیلی بــرای تغییــر 
ــات و  ــاد حی ــیدن و ایج ــث روح بخش ــا باع ــد. رویداده می باش
ســرزندگی و تحــرک در فضاهــای خــالق می شــود؛ از ایــن 
ــد  ــای خــالق مؤثرن ــای خــالق، رویداده ــرای ایجــاد فضاه رو ب
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پویاســت، منابــع و جاذبه هــای طبیعــی، 
تاریخــی و فرهنگــی بــه حــد اشــباع رســیده 
و برنامه ریــزان ایــن صنعــت بــه دنبــال 
ــگری  ــی در گردش ــای نوین ــاد جاذبه ه ایج
ــای  ــخگوی تقاض ــد پاس ــا بتوانن ــتند ت هس
گســترش  حــال  در  بــازار  ایــن  بــاالی 
صنعــت  شــرایطی،  چنیــن  در  باشــند. 
ــرای  ــا ب ــت پوی ــه ای اس ــگری عرص گردش
ارائــه خالقیــت در کارآفرینــی، نــوآوری 
گردشــگری.  حــوزه  در  ارزش  خلــق  و 
پیامدهــای  بــه  توجــه  بــا  گردشــگری 
آن در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  اقتصــادی، 
ــی  ــن فعالیت های ــی از مهم تری ــهرها، یک ش
ــهرداری ها  ــت ش ــد در اولوی ــه بای ــت ک اس
ــالق  ــگری خ ــروزه گردش ــرد. ام ــرار بگی ق
ــا  ــت ب ــهرها، در رقاب ــت ش ــب موفقی موج
ســایر مقاصــد گردشــگری می شــود. در 
واقــع خالقیــت بــه شــهر مقصد گردشــگری 
ــه را  ــا محصــوالت نوآوران ــد ت ــازه می ده اج
بــا ســرعت نســبتاً بیشــتری توســعه دهنــد.

نتیجه گیری
در کالم آخــر، یــک مقصــد گردشــگری 
ــت و  ــد خالقی ــود نیازمن ــر خ ــول عم در ط
ــد  ــف می باش ــای مختل ــوآوری در بخش ه ن
ــه  ــل ب ــود را تبدی ــیل های خ ــد پتانس و بای
نیــز  مــا  کنــد.  بی نظیــری  جاذبه هــای 
ــورمان در  ــای کش ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ب
حــوزه گردشــگری، ابتــدا بایــد ببینیــم 
چــه در کشــورمان داریــم و چــه انــدازه 
ــا  ــش ایف ــت نق ــوزه خالقی ــم در ح می توانی
کنیــم. تنــوع فرهنگــی و غنــای آثــار هنــری 
و صنایــع دســتی موجــود در کشــورمان، 
ــالق  ــگری خ ــرای گردش ــوه ب ــتری بالق بس
توســعه  بــرای  اســت.  کــرده  ایجــاد 
گردشــگری خــالق در ایــران، بایــد صنایــع 
ــالق  ــهرهای خ ــد، ش ــعه یابن ــالق توس خ
ایجــاد شــوند، شــهروندان بــه خالقیــت 
بــا  بتوانــد  گردشــگر  و  شــوند  تشــویق 
برقــراری ارتبــاط نزدیــک بــا مــردم محلــی، 
گردشــگری  امــر  در  فعاالنــه  مشــارکت 

ــد. ــته باش داش

منابع
 - قابل دسترسی در

 www.isna.ir/news/96061307495
به تاریخ شهریور 1397

 - قابل دسترسی در
 www.donyayesafar.com

به تاریخ شهریور 1397

ــرات در  ــاد تغیی ــی در ایج ــش مهم ــالق، نق ــای خ و رویداده
ــد. شــهرها دارن

ــی  ــگری فرهنگ ــدی از گردش ــکل جدی ــالق، ش ــگری خ گردش
ــگر  ــه گردش ــت ک ــن اس ــگری ای ــن گردش ــادوی ای ــت و ج اس
ــی  ــردم بوم ــی م ــا زندگ ــت می کشــاند و ب ــر و خالقی ــه هن را ب
ــه  ــش و تجرب ــش دان ــه افزای ــا ب ــه تنه ــد و ن ــره می زن محــل گ
ــگ و  ــت از فرهن ــث حمای ــه باع ــد بلک ــک می کن ــگر کم گردش
هنــر منطقــه گردشــگری، حمایــت از هنرهــای بومــی، برگــزاری 
و  ایجــاد مشــاغل  و  نمایشــگاه ها  و  کالس هــا، جشــنواره ها 

کارآفرینــی می شــود.
در حــال حاضــر در کشــورهایی کــه گردشــگری در آنهــا 
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تحلیلی نو پیرامون خدمات گردشگری
حدیث صالحی؛ پژوهشگر مؤسسه آموزشي عالي آزاد اندیشه معین

چکیده
دنیــای امــروز، دنیــای تحــوالت ســریع و گســترده در تمــام 
ــز از  ــوم نی ــزاره س ــدای ه ــی در ابت ــاد اســت. تجــارت جهان ابع
ایــن قاعــده خــارج نیســت و در ســطحی گســترده و بــا ســرعت 
ــن میــان، صنعــت  ــر، متحــول شــده اســت. در ای هرچــه تمام ت
ــي  ــل مزایای ــه دلی ــاده ای دارد و ب ــت فوق الع ــگري، اهمی گردش
ــي را  ــي و محل ــب دولت هــا و مســئوالن مل کــه دارد توجــه اغل
ــی دارد کــه  ــن صنعــت، ارکان ــه خــود جلــب کــرده اســت. ای ب
ــا آنهــا  ــه نوعــی خدمــات گردشــگری محســوب می شــوند و ب ب
ــت.  ــگري بي معناس ــا واژه گردش ــدون آنه ــد و ب ــوم مي یاب مفه
ــن  ــه گردشــگري و همچنی ــي در زمین ــه تحلیل ــه حاضــر ب مقال
روندهــای مؤثــر بــر ارکان آن )خدمــات( پرداختــه اســت. 
هــدف از ایــن تحقیــق، ارائــه تعاریــف درســت و جدیــد در بــاب 
ــات  ــاس تحقیق ــه و اس ــا پای ــد ت ــگری می باش ــات گردش خدم
ــزي گردشــگري  بعــدي همچــون توســعه گردشــگري، برنامه ری

و غیــره قــرار گیــرد.

ــات  ــگري، خدم ــگري، ارکان گردش ــدي: گردش ــاي کلی واژه ه
ــگری گردش

مقدمه
در حــال حاضــر، گردشــگري بــه عنــوان یکــي از بزرگ تریــن 
ــریع  ــد س ــد و رش ــرح مي باش ــا مط ــع دنی ــن صنای و متنوع تری
ــه  ــي را ب ــي فراوان ــادي و محیط ــي، اقتص ــرات اجتماع آن، تغیی
ــه یــک حــوزه مهــم  ــز ب ــه همیــن دلیــل نی دنبــال داشــته و ب
مطالعاتــي بیــن پژوهشــگران مبــدل شــده اســت. گردشــگري، 
شــامل مجموعــه  عناصــری اســت کــه بــدون حتــي یکــي از آنهــا 
ــي ناممکــن  ــداف توســعه گردشــگري، دشــوار و حت ــق اه تحق
ــن  ــات ای ــي از خدم ــک رکن ــر ی ــه ه ــن عناصــر ک مي باشــد. ای
ــته هاي  ــه صــورت رش ــروزه ب ــد، ام ــت را تشــکیل مي دهن صنع
ــد. ایــن عناصــر عبارتنــد  علمــي و تخصصــي مســتقل درآمده ان
از: جاذبـه هـــاي گردشـــگري منطقــه، وضعیــت خدمــات و 
ــدگان در  ــار مصرف کنن ــگري، رفت ــت گردش ــریفات در صنع تش

ــی گردشــگری. صنعــت گردشــگری و بازاریاب
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مبانی نظری
تعریف گردشگری

در تعریــف گردشــگري و تعییــن قلمــرو آن، بایــد گروه هــاي 
مختلفــي که در این صنعت مشــارکت دارنـــد و از آن تـــأثیر 
ــد را لحــاظ کــرد. عوامــل عمــده در ایــن صنعــت  مي پذیرن

عبارتنــد از:
ــب  ــدد کس ــه در ص ــگراني ک ــا گردش ــت ها ی توریس  - 1
تجــارب فیزیکــی، روانــی، رضایــت و راحتــی از ســفرند.

ســازمان هاي فعــال در زمینــه تهیــه و تــدارک کاالهــا   - 2
و خدمــات مــورد نیــاز گردشــگران؛ ســازمان هاي مذکــور از 

ایـــن طریــق بــه منافــع خــود مي اندیشــند.
ــه  ــان؛ شــامل سیاســت مداراني ک ــت کشــور میزب دول  - 3
ــرای ایجــاد درآمــد  ــه عنــوان وســیله اي ب ــه گردشــگری ب ب
شــهروندان و افزایــش درآمدهــای مالیاتــي مســتقیم و 

مي نگرنــد. غیرمســتقیم 
جامعــه میزبــان و مــردم محلــی، گردشــگری را عاملی   - 4
فرهنگــی و اشــتغال زا می داننــد کــه مي توانــد اثــرات 
مثبــت یــا منفــي داشــته باشــد )زاهــدي، 1385(. بنابرایــن 
گردشــگري، مجموعــه تعامالتــی اســت کــه در فراینــد 
ــاي  ــا، سـازمان هـ ــن توریست هـ جــذب و میهمــان داري، بی
ــردم  ــان و م ــاي میزب ــدأ، دولت ه ــاي مب مســافرتي، دولت ه

.)Soleimanpour, 2006( محلــي برقــرار مي شــود
ارکان )خدمات( گردشگري

 میــزان موفقیــت در توســعه گردشــگري، تابعــي از کیفیــت 
ــان  ــه هم ــت کـ ــون اس ــر گوناگ ــل مؤث ــت عوام ــوه دخال و نح
ــن  ــات در ای ــوند. خدم ــامل مي ش ــگري را ش ــات گردش خدم
صنعــت عبارتنــد از: جاذبـه هـــاي گردشـــگري منطقــه، وضعیت 
ــدگان در  ــار مصرف کنن ــگري، رفت ــریفات گردش ــات و تش خدم

ــگری. ــی گردش ــگری و بازاریاب ــت گردش صنع

جاذبه های گردشگري
ــا عامــل انگیزشــي کــه در مقصــد، جذابیــت  ــده ی هــر پدی
ــاط  ــرادي از نق ــا اف ــرد ی ــه مســافرت ف ــد و منجــر ب ایجــاد کن
مختلــف بــه مقصــد گردشــگري شــود، جاذبــه نامیــده مي شــود. 
ــاي  ــي و جاذبه ه ــاي طبیع ــته جاذبه ه ــه دو دسـ ــا بـ جاذبه ه
ــی، 1388(.  ــی راد و آقاجان ــوند )فرج ــیم می ش ــي تقس فرهنگ
ــردم  ــافرت م ــل مس ــن دالی ــي از مهم تری ــا، یک ــود جاذبه ه وج
ــه گردشــگري،  ــه یــک مقصــد خــاص اســـت. هــر چــه جاذب ب
متنوع تــر، منحـــصربه فردتر و جـذاب تـــر باشـــد، از قــدرت 
کشــش باالتــري برخــوردار خواهــد بــود و در نتیجه، حــوزه نفوذ 
ــا،  ــي ویژگي ه ــایي و معرف ــت. شناس ــد داش ــیع تري خواه وس
جذابیت هــا و توان هــاي بالقــوه و بالفعــل جاذبه هــا از ارکان 
اساســـي صـــنعت گردشــگري می باشــد و معیــاري بــراي تعیین 
ظرفیـــت پـــذیرش گردشـگران، برنامـه ریـــزي و توسـعه بـازار و 

مـــدیریت بازاریابــي اســت.
وضعیت خدمات و تشریفات در صنعت گردشگري

ــزات  در فرهنــگ جهانگــردي، مجموعــه تأسیســات و تجهی
ــح و خـــدمات  ــي، تفری ــه حمل و نقــل، اقامــت، پذیرای ــوط ب مرب
و خدمــات  تســهیالت  را  بــه گردشــگري  مربــوط  جنبــي 
ــد از:  ــاً عبارتنـ ــد. تأسیســات اقامتــي عمدت گردشــگري مي نامن
هتل هـــا و مهمانخانه هــا، اردوگاه هــاي گردشــگري، پانســیون ها 
ــاي  ــتوران ها، دکه ه ــز از رس ــي نی ــات پذیرای ــا. تأسیس و متل ه
این هــا  نظایــر  و  قهوه خانه هــا  و  کافه هــا  اغذیه فروشــي، 
ــا،  ــد از: پارک ه ــي عبارتن ــات تفریح ــود. تأسیس ــکیل مي ش تش
 اســـتخرهاي شـــنا، پیـــست هاي ورزشــي و نظایــر آنهــا.

از  یکــي  عنــوان  بــه  گردشــگري  خدمــات  و  تســهیالت 
گردشــگري، صنعــت  در  عرضــه  اشــکال   بنیادي تریــن 

ــه  ــان ب ــع میزب ــي را بــراي جوام ــترین حجــم درآمدزای بیش
مي آورنــد.  ارمغــان 



بنابرایــن وجــود جاذبه هــاي گردشــگري در یــک منطقــه شــرط 
الزم بــراي فعالیت هــاي مربــوط بــه آن مـي باشـــد، امـــا کـــافي 
نیســت. شــرط کافــي آن وجــود تأسیســات و خدمــات رفاهــي 
و همچنیــن وجود سیـــستم حمـــل و نقـــل و شـــبکه راه هـــاي 
ــد  ــافران را در ح ــاي مس ــد نیازه ــه بتوان ــت ک ــتاندارد اس اس

ــي، 1383(. ــازد )آقاجان ــرآورده س ــوب ب مطل
مراحل تشریفات عبارتند از:

1 - اســتقبال: در هنــگام ورود، میزبــان، بــا کمــک مهمــان داران، 
احتــرام  رعایــت  و  مهمــان  و هم طــراز  هم پایــه  مســتقبل 
مهمان هــا  بــه  برنامــه  اعــالم  و  خوشــامدگویی  رســمی، 
انجــام خدمــات ورودی و گمرکــی را بــه جــا مــی  آورد   و 

)نصیریان، 1394(.
2 - حمل و نقــل: تســهیالت و خدمــات حمل ونقــل، الزمــه 
گردشــگری هســتند. در واقــع، موفقیــت انــواع ســفر بــه 
ــی  ــی، دسترس ــفر هوای ــتگی دارد. س ــب، بس ــل مناس حمل و نق
ــفر  ــا س ــازد؛ ام ــن می س ــر را ممک ــافت های طوالنی ت ــه مس ب
بــا خــودرو موجــب جابه جایــی حجــم عظیمــی از مســافران در 
ــی  ــش مهم ــی، نق ــافرت ریل ــود. مس ــر می ش ــد نزدیک ت مقاص
در جابه جایــی مســافران و کاهــش ترافیــک دارد. مســافرت 
ــی  ــفر هوای ــه س ــی ک ــی در مقصدهای ــای تفریح ــا اتوبوس ه ب
ــر  ــت؛ ه ــج اس ــیار رای ــت بس ــن نیس ــا ممک ــه آنج ــی ب ــا ریل ی
ــوده  ــفر پیم ــه در س ــافتی ک ــری از کل مس ــد کم ت ــد درص چن
و  انجمن هــا  می دهــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  می شــود 
فراهــم آوردن رفــاه و  گروه هــای گوناگــون حمل ونقــل در 
ــای  ــش روش ه ــد. افزای ــی دارن ــهم مهم ــل س ــد حمل ونق رش
گوناگــون حمل و نقــل در مــواردی بــه افزایــش ترافیــک و بــروز 
ــا  ــا و فرودگاه ه ــا، جاده ه ــه ازدحــام خیابان ه مشــکالتی از جمل
می انجامــد. رعایــت ایمنــی و فراهــم آوردن امنیــت از الزامــات 
ــی  ــن عوامل ــه چنی ــگری ب ــت گردش ــتند و موفقی ــی  هس اساس
وابســته اســت. همچنیــن برنامه ریــزی صحیــح، آگاهــی بیشــتر 
ــردن  ــرای کــم ک ــده ب ــای کنترل کنن و اســتفاده از مقیاس ه

ــد. ــگری الزم ان ــاعد گردش ــرات نامس تأثی
3 - اســکان: ابتــدا الزم اســت گردشــگري بــه دو بخــش داخلــي 
و خارجــي تقســیم شــود. مــکان مســافرت یــا محــل اقامتــي کــه 
توریســت انتخــاب مي کنــد نیــز شــکل معینــي از گردشــگري را 
عرضـــه مـــي دارد. از یـــک طـرف، اقامـــت ممکن است در هتل، 
ــد. از  ــاره اي باش ــاي اج ــا خانه ه ــگ ی ــخصي، کمپین ــالي ش وی
طــرف دیگــر بایــد دید مقـــصد مـــسافرت شــهر اســت یا روســتا 
کــه مي توانــد توریســم شــهري و روســتایي را ایجــاد نمایــد. در 
ــوالت  ــزرگ، محص ــای ب ــیاری از زنجیره ه ــر بس ــال های اخی س
ــای  ــد: هتل ه ــه می کنن ــاوت ارائ ــای متف ــا قیمت ه ــود را ب خ
ــا خدمــات کامــل، هتل هــای لوکــس تمــام ســوئیت،  لوکــس ب
هتــل تفرجگاهــی، هتل هــای بــا خدمــات کامــل و قیمــت ارزان 
ــا را  ــا و متل ه ــه. هتل ه ــه صرف ــرون ب ــا از نظــر اقتصــادی مق ی
می تــوان بــه روش هــای گوناگــون طبقه بنــدی کــرد کــه یکــی 

ــت  ــاس موقعی ــر اس ــدی ب ــا، طبقه بن ــن روش ه ــن ای از رایج تری
ــاًل هتل هــای تفرجگاهــی، مرکــز شــهر، فرودگاهــی،  اســت؛ مث

ــواع هتل هــا عبارتنــد از: حومــه ای و بزرگراهــی. برخــی از ان

 

ــت  ــی اس ــور هتل ــل: منظ ــات کام ــا خدم ــای ب ــف( هتل ه ال
ــذا،  ــه غ ــات و تســهیالت؛ از جمل ــه گســتره وســیعی از امکان ک
ــه  ــی را ب ــای تفریح ــات و فعالیت ه ــای مالق ــیدنی و اتاق ه نوش

ــد. ــه می کن ــافران ارائ مس
ــط برخــی  ــه فق ــی ک ــات محــدود: هتل ــا خدم ــای ب ب( هتل ه
ــه  ــات کامــل را ارائ ــا امکان ــات هتل هــای ب از تســهیالت و امکان

ــد. ــای می گیرن ــه ج ــن طبق ــز در ای ــا نی ــد. متل ه می کن
ج( هتل هــای تفرجگاهــی: هتلــی کــه تمــام اتاق هــای آن 
قســمت های نشــیمن و خــواب مجــزا دارد )البتــه نــه الزامــاً بــه 

صــورت فیزیکــی(.
ــی کــه تســهیالت و خدمــات الزم  د( هتل هــای همایشــی: هتل
بــرای بــرآوردن نیازهــای گــروه بزرگــی از افــراد و مالقات هــای 
تجــاری و انجمنــی و نمایشــگاه های تجــاری را فراهــم مــی آورد 

)گلدنــر و برنــت ریچــی، 1392(. 
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ــرای  ــود ب ــات موج ــی امکان ــه بررس ــی از جمل ــه نکات ــه ب توج
اســتراحت، بررســی ایمنــی امکانــات موجــود، شــرایط فیزیکــی 
و محیطــی محــل اســکان، بهداشــت، نظافــت و پاکیزگــی محــل 
اســکان، نــور، رنــگ، وســعت و انــدازه مــکان و ... دارای اهمیــت 

ــان، 1394(. ــد )نصیری می باش
ــت  ــی، صنع ــت اقامتگاه ــد صنع ــی: همانن ــات پذیرای 4 - خدم
ــیار  ــب و کارهای بس ــی از کس ــی یک ــی و پذیرای ــات غذای خدم
اولیــن مســافرخانه ها و  ایــن خدمــات در  اســت.  قدیمــی 
رســتوران های  و  شــهرها  در  گرفــت.  شــکل  عبادت گاه هــا 
کوچــک غذاهــای ســبک، همچــون ســوپ و نــان، عرضــه 
می کردنــد. فهرســت غذاهــا )منــو( بــه دو صــورت جــدا و 
ــوع اول،  ــوند. در ن ــه می ش ــتوران ارائ ــذای روز رس ــن غ همچنی
فهرســت غذاهــا از انــواع غذاهایــی کــه در آن روز تهیه می شــوند 
تشــکیل شــده اســت. در نــوع دوم، ترکیبــی از غذاهــای گوناگون 
ــذا  ــات غ ــده خدم ــای ارائه کنن ــت. مکان ه ــده اس ــخص ش مش
فعالیــت  بیشــتر  بزرگ انــد.  کســب و کارهایی  نوشــیدنی،  و 
می پذیــرد،  محلــی صــورت  در ســطح  ایــن کســب و کارها 
امــا خــوردن و آشــامیدن یکــی از ســرگرمی های محبــوب 
ــا  ــازار گردشــگران ب ــدون ب گردشــگران اســت و ایــن صنعــت ب
مشــکل روبــه رو خواهــد شــد )گلدنــر و برنــت ریچــی، 1392(. 

5 - بدرقــه: در هنــگام بدرقــه انجــام خدمــات خروجــی و 
ــزا، بلیــط، گذرنامــه، تمدیــد ویــزای اقامــت  گمرکــی، تهیــه وی
و ...، همراهــی و مشــایعت و خداحافظــی و دادن یــادگاری و 

)نصیریــان، 1394(. دارد  اهمیــت  خاطره انگیــز،  یادبــود 
درک رفتار مصرف کنندگان در صنعت گردشگری

از  گردشــگری،  صنعــت  در  مصرف کننــدگان  رفتــار  درک 
روبــه رو  آن  بــا  مدیریــت  کــه  معضالتی ســت  مهمتریــن 
می باشــد. مهــم ایــن اســت کــه مدیــران بــا کســانی کــه کاالهــا 

ــند و  ــتمر باش ــاط مس ــد در ارتب ــرف می کنن ــات را مص و خدم
بــا توجــه دقیــق بــه نیازهــای مصرف کننــده، در صــورت تغییــر 
خواســته ها، نیازهــا و ترجیحــات آنــان، آمادگــی تغییــر عناصــر 

ــند. ــته باش ــی را داش ــه بازاریاب آمیخت
ــای  ــد در تالش ه ــه می توانن ــی ک ــه بازاریاب ــن عناصــر آمیخت ای
ــا،  ــدی، برنده ــارت از: زمان بن ــند عب ــذار باش ــی تأثیرگ بازاریاب
بســته بندی، قیمت گــذاری، روش هــا و واســطه های توزیــع، 
ــط عمومــی،  ــروش، رواب ــات، ف ــی، تبلیغ ــر ذهن محصــول، تصوی
کیفیــت خدمــات و تحقیــق می باشــد )گلدنــر و برنــت ریچــی، 

.)1392
ــه  ــددی از جمل ــل متع ــر عوام ــده تحــت تأثی ــار مصرف کنن رفت
ــا و  ــی، نقش ه ــای اجتماع ــی، نیروه ــه اجتماع ــا زمین ــط ی محی

ــرار دارد.  ــا ق نگرش ه
مدیــران بــه دو علــت، رفتــار مصرف کننــدگان را مطالعــه 
می کننــد: 1 - مدیــران در صنعــت مهمان پذیــری و گردشــگری 
ــدگان هســتند،  ــا بســیاری از مصرف کنن ــاط مســتقیم ب در ارتب
یکــی از اهــداف مدیــران ایجــاد و حفــظ مصرف کننــدگان 
ــش از نیازهــا و خواســته های  ــدون داشــتن دان راضــی اســت؛ ب
آنــان، راضــی کــردن آنهــا بســیار مشــکل  خواهــد بــود. 2 - اگــر 
یــک شــرکت در حــال رشــد و موفقیــت باشــد، مدیریــت بایــد 
ــد. ــی کن ــدگان را پیش بین ــای مصرف کنن ــته ها و نیازه خواس

اتخــاذ  خــالء  در  را  خریــد  تصمیمــات  مصرف کننــدگان، 
ــی  ــی و خارج ــل داخل ــرض عوام ــا در مع ــه آنه ــد بلک نمی کنن
ــل خارجــی  ــد. عوام ــر می گذارن ــا تأثی ــر آنه ــه ب ــد ک ــرار دارن ق
تأثیرگــذار شــامل فرهنــگ، ســطح اقتصــادی- اجتماعــی، 
گروه هــای مرجــع و خانواده هــا می باشــد. عوامــل داخلــی 
ــای  ــردی، نیازه ــای ف ــا و نیازه ــامل انگیزه ه ــز ش ــذار نی تأثیرگ
ــق  ــی و تعل ــای اجتماع ــی، نیازه ــای امنیت ــی، نیازه فیزیولوژیک
ــه،  ــکوفایی، تجرب ــای خودش ــرام، نیازه ــای احت ــر، نیازه خاط

شــخصیت و تصــور از خــود و نگــرش و ادراک می باشــد.
برخــی از روندهــای رفتــار مصرف کننــده کــه بــر مصرف گرایــی 

تأثیرگذارنــد، بــه شــرح زیــر می باشــند:
• دریافت لذت فوری به جای مفهوم خود انکاری

• احساس بسیار خوب به جای احساس مسئولیت
• تصمیم گیری سریع به جای برنامه ریزی

• انتخاب سادگی به جای پیچیدگی
• ابــراز نگرانــی بــرای مقــام اجتماعــی بــه جــای مســاوات و 

برابــری )دهدشــتی و فیاضــی، 1390(.
بازاریابی در صنعت گردشگری

ــراد  ــه توســط آن اف ــی ک ــدی اجتماع ــی را فراین ــر، بازاریاب کاتل
ــق  ــد از طری ــد و می خواهن ــاز دارن ــه نی ــه را ک ــا آنچ و گروه ه
ــت  ــه دس ــا ارزش ب ــات ب ــوالت و خدم ــادل محص ــه و تب عرض
ــی، 1390(.  ــتی و فیاض ــت )دهدش ــرده اس ــف ک ــد، تعری  آورن
ســازمان های گردشــگری کــه مفهــوم بازاریابــی را بــه کار 
ــته ای  ــه خواس ــدگان چ ــه مصرف کنن ــد ک ــد، دریافته ان می گیرن
دارنــد و ســپس بــر اســاس آن نیــاز، محصولــی را تولیــد 
ــرای  ــی کــه ب ــه صورت ــد آن خواســته ها را ب می کننــد کــه بتوان
ــت  ــر و برن ــد. )گلدن ــرآورده کنن ــد، ب ــود باش ــازمان دارای س س

ریچــی، 1392(.
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ــی  ــاز و کار مدیریت ــک س ــگری ی ــت گردش ــی در صنع بازاریاب
ــی  ــی را پیش بین ــی و آت ــگران فعل ــای گردش ــه نیازه ــت ک اس
ــد.  ــزی می کن ــا برنامه ری ــن نیازه ــه ای ــخگویی ب ــرای پاس و ب
ــت بیــن شــرکت های  ــی گردشــگری، اصــوالً باعــث رقاب بازاریاب
ــد شــرکت های مســافرتی  ــات توریســتی مانن ــده خدم ارائه دهن
ــگری،  ــت گردش ــی صنع ــی در بازاریاب ــکالت اصل ــود. مش می ش
تفــاوت فرهنگــی میــان توریســت ها و مــردم محلــی می باشــد.

چرخه عمر گردشگري
چرخــه عمــر گردشــگری، شــامل پنــج مرحلــه بــه شــرح ذیــل 

می  باشــد:
1. مرحلــه مشــارکت: در ایــن مرحلــه تعــداد گردشــگران بیشــتر 
شــده و طبیعتــاً ســود ناشــی از حضــور گردشــگران محســوس 
ــرای افزایــش ســود  ــه، مــردم محلــی ب می شــود. در ایــن مرحل
ــاره  ــا اج ــه آنه ــود را ب ــازل خ ــگران، من ــود از حضــور گردش خ
می دهنــد یــا بــه عنــوان راهنمــا بــا توریســت ها همــراه 

می شــوند. 
2. مرحلــه توســعه: در ایــن مرحلــه گردشــگران بــه میــزان قابــل 
ــرای جــذب ســرمایه  توجهــی افزایــش یافتــه و ســرمایه داران ب
گردشــگران بــه ایجــاد هتل هــا و ســایر امکانــات رفاهــی اقــدام 
می کننــد. مــردم محلــی در ایــن مرحلــه، گردشــگر را بــه 

ــد. ــگاه می کنن ــع اقتصــادی ن ــک منب ــوان ی عن
ــورت  ــه ص ــگران ب ــه، گردش ــن مرحل ــت: در ای ــه تثبی 3. مرحل
مرتــب و دائمــی بــه کشــور مقصــد مســافرت می کننــد و 
درآمــد ســرانه کشــور مقصــد بــه صــورت چشــم گیری از 

حضــور گردشــگران تأثیــر می پذیــرد.
4. رکــود: مقصــد گردشــگری بعــد از مدتــی بــرای توریســت ها 
ــان  ــی می ــات فرهنگ ــود. اختالف ــته کننده می ش ــراری و خس تک
توریســت ها و مــردم محلــی بــا توجــه بــه گســترش ارتباطــات 
ــه معضــل می شــود  ــل ب ــن ارتباطــات، تبدی ــان بیشــتر ای و زم

ــد. ــر می دهن و گردشــگران، مقصــد گردشــگری خــود را تغیی
ــد  ــد بع ــد بتوان ــتی بای ــد توریس ــک مقص ــات: ی ــد حی 5. تجدی
ــن  ــر ای ــد. در غی ــم کن ــات تنظی ــد حی ــه تجدی ــود، برنام از رک
ــی، مصــر  ــل خواهــد شــد. زمان ــک خاطــره تبدی ــه ی صــورت ب
ــت  ــی مدیری ــا ناتوان ــی ب ــود ول ــی ب ــگران اروپای ــد گردش مقص
ــت و  ــت رف ــت از دس ــن موقعی ــگری، ای ــات گردش ــد حی تجدی
ــر  ــان مص ــکوه آن زم ــوان از ش ــا می ت ــا در کتاب ه ــون تنه اکن
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تعریــف خدمــات: خدمــات شــامل تمــام فعالیت هــای اقتصــادی 
ــا ترکیــب فیزیکــی نیســت،  اســت کــه نتیجــه آن، یــک کاال ی
ــزوده  ــوند و ارزش اف ــرف می ش ــد مص ــان تولی ــوالً در زم معم
ــالمتی و ...(  ــرگرمی، س ــی، س ــد راحت ــد )مانن ــاد می کنن ایج
کــه اساســاً بــرای کســانی کــه آن را بــرای اولین بــار خریــداری 

ــت. ــی اس ــی ناملموس ــد، نگران می کنن
ــورن  ــه نام هــای الوالک و ل دو کارشــناس بازاریابــی خدمــات، ب
ــه  ــد ک ــات در نظــر گرفته ان ــرای رشــد خدم ــل بســیاری ب دالی

عبارتنــد از:
• تغییر الگوهای مقررات دولت

• کاهش محدودیت انجمن های حرفه ای برای فعالیت های 

بازاریابی
• خصوصی سازی برخی خدمات دولتی و غیرانتفاعی

• نوآوری های تکنولوژی
• رشد در زنجیره های خدمات و شبکه های نمایندگی

• جهانی سازی
• فشار برای بهبود بهره وری

• نهضت کیفیت خدمات
• توسعه کسب و کارهای لیزینگ و اجاره ای
• تولیدکننده به عنوان ارائه کننده خدمات

• فشــار بــر ســازمان های دولتــی و غیرانتفاعــی بــرای 
ــد ــد جدی ــع درآم ــن مناب یافت

• اســتخدام و ارتقــای مدیــران مبتکــر )دهدشــتی و فیاضــی، 
.)1390

ویژگي هاي بازاریابي خدمات گردشگري
ــا اســت  ــدان معن ــی گردشــگری، نامحســوس اســت و ب بازاریاب
ــود در  ــفر خ ــرای س ــگران ب ــه گردش ــواردی ک ــن م ــه تعیی ک
مقصــد انتظــار آن را می کشــند بســیار دشــوار اســت. برخــی از 

ویژگی هــای آن عبارتنــد از:
انســان ها  پایــه  بــر  گردشــگری  بازاریابــی  بــودن:  متغیــر 
ــایر  ــی س ــت. در بازاریاب ــر اس ــیار متغی ــن بس ــد؛ بنابرای می باش
ــم. در  ــک انســان عرضــه می کنی ــه ی ــک کاال را ب ــا ی ــا، م کااله
بازاریابــی گردشــگری مــا یــک کشــور را بــا تمــام مــردم، آداب 
ــه یــک انســان عرضــه می کنیــم. هــر دو  و رســوم و تاریــخ را ب
ســمت بازاریابــی گردشــگری، انســان اســت؛ در نتیجــه کیفیــت 

ــد. ــر می باش ــیار متغی ــی، بس ــن بازاریاب ای
غیرقابــل تفکیــک بــودن: عوامــل مؤثــر در بازاریابــی گردشــگری 
ــد را  ــیب می زنن ــگری آس ــی گردش ــه بازاریاب ــه ب ــی ک و عوامل

ــرد. ــک ک ــم تفکی ــوان از ه نمی ت
صنعــت  در  بــازار  ویژگی هــای  بــودن:  ذخیــره  غیرقابــل 

ندارنــد. را  شــدن  ذخیــره  قابلیــت  گردشــگری، 
اهمیــت زمــان و کانال هــاي توزیــع متفــاوت: هنــگام بازاریابــی 
گردشــگری، زمــان مســافرت و نحــوه انجــام آن بســیار اهمیــت 
ــران،  ــه ای ــازم ب ــت های ع ــب توریس ــه اغل ــه ک ــن نکت دارد. ای
هواپیمایــی امــارات را بــا وجــود زمــان طوالنی تــر پــرواز، 
ترجیــح می دهنــد در همیــن بخــش بایــد بررســی شــود.
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روندهای اثرگذار خدمات بر صنعت گردشگری
مســائل و روندهــای بســیاری بــرای درک بازاریابــی گردشــگری، 
ــگری در  ــت گردش ــر صنع ــه ب ــد ک ــه رون ــتند. س ــم هس مه
حــال حاضــر و آینــده اثــر دارنــد عبارتنــد از: کاهــش وفــاداری 
ــر  ــد ب ــش تأکی ــتری و افزای ــی مش ــش پیچیدگ ــتری، افزای مش

ــتریان.  ــای مش نیازه
کاهش وفاداری مشتری

امــروزه بســیاری از شــرکت های گردشــگری، تمرکــز ترفیعــات 
ــت  ــدید قیم ــت ش ــرا رقاب ــته اند؛ زی ــت گذاش ــر قیم ــود را ب خ
ــا تخفیفــات وجــود دارد. متأســفانه تخفیفــات قیمــت  همــراه ب
بــه عنــوان اســتراتژی کوتاه مدتــی اســت کــه بــه نــدرت ســبب 
ــدگان  ــرا مصرف کنن ــود؛ زی ــاری می ش ــام تج ــه  ن ــاداری ب وف
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ــور منظــم  ــه ط ــه ب ــادار هســتند ک ــازمان هایی وف ــه س ــا ب تنه
ــد )دهدشــتی و فیاضــی،  ــه می کنن ــا ارائ ــه آن ه ــا را ب بهترین ه
ــد  ــد بای ــی می کنن ــازمان ها طراح ــه س ــن رو آنچ 1390(. از ای
ــه محصــول باشــد. یکــی از اولیــن  ــگاه مشــتری ب ــر اســاس ن ب
گام هایــی کــه بایــد در ایــن مــورد برداشــته شــود بــه کارگیــری 
ــرای درک نیازهــا،  مفهــوم بازاریابــی و انجــام دادن تحقیقــات ب
ــر  ــازار( اســت )گلدن ــق و خواســته های مصرف کننــدگان )ب عالی

ــت ریچــی، 1392(. و برن
بهتریــن مثــال در ایــن زمینــه، پروازهــای مکــرر خطــوط هوایــی 
ــوند.  ــنهاد می ش ــی پیش ــرکت های اقامت ــط ش ــه توس ــت ک اس
ایــن برنامه هــا جهــت افزایــش وفــاداری بســیار معمولــی 
هســتند و در واقــع اســتراتژی برنامه هــای وفــاداری ایــن اســت 
کــه مشــتریان را بــا دادن امتیــاز جهــت خریــد محصــوالت جلب 
ــه هتــل مــا مراجعــه  کنیــم. مثــاًل هــر چــه مشــتری بیشــتر ب
کنــد، امتیــاز بیشــتری کســب خواهــد کــرد. روش اجــرای ایــن 

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــه م ــر پای ــا ب برنامه ه
• شناســایی افــرادی کــه بــه طــور مکــرر، آمیختــه محصول- 

خدمــت شــما را خریــداری می کننــد.
ــت  ــراد در موفقی ــن اف ــک از ای ــر ی ــهم ه ــخیص س • تش

ــرکت. ش
• اعطــای پــاداش بــا جوایــز و مشــوق ها بــه ایــن افــراد کــه 
ــاری آن  ــای تج ــرکت و نام ه ــه ش ــا ب ــاداری آنه ــبب وف س

خواهــد شــد.

افزایش پیچیدگی مشتری
ــوم ارزش  ــده اند و مفه ــر ش ــدگان، پیچیده ت ــروزه مصرف کنن ام
را در هــر ســطح قیمــت بــه خوبــی درک می کننــد. از همیــن رو 
بودجــه صنعــت اقامتــی در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل تقاضای 
مصرف کننــدگان بــرای تســهیالت و خدمــات اقامتــی کــه 
برایشــان ایجــاد ارزش می کنــد، تقویــت شــده اســت. بعضــی از 
ــر اتاق هــای مهمــان  ــات محــدودی نظی ــه خدم ــا ارائ هتل هــا ب
ــدم  ــات، ع ــرای جلس ــی ب ــای خصوص ــته، فض ــز و آراس مجه
ــه محــدود آن در محــل هتــل و  ــا ارائ ــی ی ــه خدمــات غذای ارائ
صبحانه هــای ســبک و مجانــی، ســبب رشــد و توســعه و کمتــر 
ــا  ــی ب ــی می شــود. در نتیجــه خدمات شــدن هزینه هــای عملیات
ــد  ــه می کن ــان ارائ ــه مهمان ــر را ب ــت پایین ت ــر و قیم ارزش برت
همــان چیــزی کــه مشــتریان بــه دنبــال آن هســتند. هتل هــای 
ــهیالت؛  ــترده ای از تس ــه گس ــه مجموع ــا ارائ ــز ب ــر نی لوکس ت
ماننــد باشــگاه های ورزشــی، مراکــز تجــاری، خدمــه مخصــوص 
بــرای مســافران و فروشــگاه های متعــدد غــذا و نوشــیدنی ســعی 
در افزایــش درک مشــتری از ارزش دارنــد و ســعی می کننــد بــه 

مقصــدی بــا یــک توقــف تبدیــل شــوند.
در بخــش خدمــات فســت فود، شــرکت ها ســعی در بســته بندی 
ــر  ــروش و ایجــاد ارزش بهت ــش ف ــه منظــور افزای محصــوالت، ب
ــور و  ــدگان ت ــن گردانن ــد. همچنی ــود دارن ــتریان خ ــرای مش ب
ــته بندی  ــا دس ــتری ب ــب مش ــعی در جل ــافرتی س ــر مس دفات
ــل، اجــاره  ــاق هت ــاًل بلیــط هواپیمــا، ات ــک ســفر )مث اجــزای ی
خــودرو و بلیط هــای مراکــز تفریحــی( داشــته و آنهــا را ارزان تــر 
ــه  ــرد، ب ــن رویک ــد. ای ــه می کنن ــزا ارائ ــک اج ــع تک ت از جم

بســته محصــول، معــروف اســت )دهدشــتی و فیاضــی، 1390(.

نتیجه گیری
گردشــگري، فعالیتــي گســترده بــا ابعــاد اقتصــادي، اجتماعــي، 
فرهنگــي، سیاســي و زیســت محیطي اســت. گـــستردگي ایـــن 
فعالیــت بــه انــدازه اي اســت کــه توســعه آن بــدون برنامه ریــزي 
اصولــي و مدیریــت صحیــح، امکان پذیــر نیســت. طبیعــي اســـت 
ــف واژگان  ــه تعاری ــه ب ــزي، توج ــر برنامه ری ــاز ه ــه پیش نی ک
ــت و  ــاي درس ــام تحلیل ه ــگري و انج ــه گردش ــه در زمین پای
دقیــق در ایــن رابطــه اســت، اگــر نگــرش مــا در مــورد توریســم 
ــگری  ــورت گردش ــن ص ــد. در ای ــت باش ــک صنع ــه ی ــه منزل ب
ــع  ــد، توزی ــف تولی ــل مختل ــک کاال، مراح ــوان ی ــه عن ــد ب بای
و بازاریابــي و مصــرف را طــي کنــد و در هــر مرحلــه نیــز 
ــع و  ــه توزی ــلماً مرحل ــد. مس ــته باش ــي داش ــزي مدون برنامه ری
ــاندن  ــت شناس ــیعي در جه ــرمایه گذاري وس ــه س ــي، ب بازاریاب
ــاز  ــوری نی ــر کش ــدن ه ــگ و تم ــتي، فرهن ــاي توریس جاذبه ه

دارد.
در هــر حــال در دنیــاي کنونــي نمي تــوان اهمیــت گردشــگري 
ــاً در  ــگري را صرف ــت گردش ــیاري، اهمی ــت. بس ــده گرف را نادی
ایجــاد درآمــد و فرصت هــاي شــغلي مي داننــد؛ در حالــي 
که گردشـــگري قـــادر اســـت بـــه بهبـود شـاخص هـــاي عدالت 
ــادل و  ــي، تع ــاه عموم ــي، رف ــطح زندگ ــای س ــي، ارتق اجتماع

ــردد. ــه اي منجــر گ ــوازن منطق ت
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هوش مصـنوعی و
آینده گردشـــگری

ترجمه: فاطمه شخصیان؛ مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین

و  ارزش  خلــق  حــال  در  دیجیتالــی،  تکنولوژی هــای 
ــه  ــت گردشــگری هســتند و این ک ــا در صنع ــی نقش ه بازآفرین
رهبــران ایــن صنعــت در حــال حاضــر چگونــه از ایــن تغییــرات، 
ــل توجــه و بررســی اســت. طــی بیســت  ــع می شــوند قاب منتف
ــب  ــی، موج ــای دیجیتال ــرفت تکنولوژی ه ــته، پیش ــال گذش س
نوآوری هــای چشــم گیر و نیــز تغییــرات قابل توجــه در صنعــت 
شــرکت های  و  تکنولوژی هــا  ایــن  شــده اند.  گردشــگری 
ایجــاد  صنعــت  در  را  بازآفرینی هایــی  آنهــا،  ارائه دهنــده 
ــافرتی(  ــای مس ــد آژانس ه ــاالن )مانن ــی از فع ــد، برخ کرده ان
ــی را  ــال پیچیدگی های ــن ح ــته و در عی ــر گذاش ــت س را پش
ــد  ــا مقاص ــه ت ــگران گرفت ــت از گردش ــره ارزش صنع در زنجی
ــراه،  ــای هم ــراً تکنولوژی ه ــد. اخی ــاد نموده ان ــگری، ایج گردش
بــا امــکان بســیار ســریع جســتجو و رزرو ســفر از طریــق 
رفتــار  تغییــر  در  محــوری  نقــش  هوشــمند،  گوشــی های 

مشــتری، ایفــا می کننــد. 
تکنولوژی هــای دیجیتالــی، حجــم عظیمــی از داده را بــرای 
مثــال بــرای  می کننــد.  ایجــاد  مســافرتی   شــرکت های 
ــت شــده ــور هدای ــراً اعــالم کــرد موت   Aviation Week اخی

شــامل                 Pratt & Whitney
می باشــد  حس گــر   5000
انتخابــی  طــور  بــه  کــه 
ــت داده  حــدود 10گیگابای
ــد؛  ــه ایجــاد می کن در ثانی
ــک  ــه ی ــا ک ــن معن ــه ای ب
تنهایــی  بــه  موتــور، 

می تواند 
بیــش 

از 400 ترابایــت داده را 
پــرواز  یــک  طــول  در 
تولیــد  ســاعتی،   12
زود  خیلــی  و  کنــد 
ــه  ــا ب ــت هوافض صنع
از  بیــش  تنهایــی 
کاربــران  تمــام 
اینترنــت، داده 

کــرد. ایجــاد خواهــد 
ــه  ــل اولی ــوز در مراح ــگری، هن ــرکت های گردش ــیاری از ش بس
توســعه قابلیت هــای تحلیلــی پیشــرفته موردنیــاز جهــت 
ــی از  ــتند. یک ــا هس ــن داده ه ــری ای ــت آوردن حداکث ــه دس ب
ــی،  ــر تحلیل ــن چت ــت ای ــود تح ــای موج ــن فرصت ه بزرگ تری
ــرای  ــی را ب ــوه مهم ــای بالق ــه مزای ــت ک ــی اس ــوش مصنوع ه
تمــام بخش هــای مرتبــط بــا صنعــت حمل ونقــل و گردشــگری 

ــر دارد.  در ب

ــگری  ــز گردش ــه مراک ــا: چگون ــق ارزش از داده ه • خل
ــد. ــه کار برن ــی را ب ــوش مصنوع ــد ه می توانن

ــاز  ــای توانمندس ــریع تکنولوژی ه ــرفت س ــه پیش ــا ادام ب
ــان  ــردازش زب ــده، پ ــین یادگیرن ــد ماش ــی مانن ــوش مصنوع ه
طبیعــی و تشــخیص ویدیویــی، انتظــار مــی رود کــه قابلیت هــای 
هــوش مصنوعــی خیلــی زود بــه حــدی برســند کــه بســیاری از 
شــرکت های مســافرتی بتواننــد بــا کاربــرد هــوش مصنوعــی در 
ــد.  ــق نماین ــل مالحظــه ای خل ــات روزمره شــان، ارزش قاب عملی
برخــی از شــرکت های گردشــگری از هم اکنــون شــروع بــه 
گســترش هــوش مصنوعــی در پروژه هــای آزمایشــی نموده انــد. 
ایــن آزمایش هــا و نمونه ســازی های ســریع احتمــاالً منجــر 
ــا  ــه بلــوغ تکنیک هــا و تکنولوژی هــای جدیــد خواهــد شــد. ب ب
وجــود آن کــه هنــوز کامــاًل شــفاف نیســت کــه تکنولوژی هــای 
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و تحلیل هــای پیشــرفته بــه چــه 
ــط  ــود. فق ــد نم ــول خواهن ــگری را متح ــوزه گردش ــورت ح ص
ــه در  ــن زمین ــی در ای ــای قابل توجه ــت فرصت ه ــوان گف می ت

ــند. ــور می باش ــروز و ظه ــال ب ح

• شـخصی سـازی های اصـولی از طریق تحلیل های 
پیش نگرانه

ــر  ــر در نظ ــی ب ــی مبتن ــه، علم ــای پیش نگران تحلیل ه
ــی  ــری ترکیب ــه کارگی ــی از داده و ب ــم انبوه ــن حج گرفت
پیش بینــی  جهــت  ماشــین  یادگیــری  و  الگوریتم هــا  از 
شــرکت های  از  بســیاری  اســت.  آینــده  محتمل تریــن 
خواســته  پیش بینــی  بــر  هم اکنــون  از  تکنولوژی محــور 
ــاس  ــر اس ــده و ب ــق ش ــد منطب ــرای خری ــتری ب ــدی مش بع
ــور  ــال، موت ــرای مث ــد. ب ــه می نماین ــنهادهایی را ارائ آن، پیش
خریدهــای  یک ســوم  از  بیــش  آمــازون،  پیشــنهاددهنده 
ــتای  ــی و در راس ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ــتریانش را ب مش
ــنهادهای  ــادی از پیش ــش زی ــه بخ ــدی و ارائ ــن، رتبه بن تعیی

می زنــد. تخمیــن  محصــول، 
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گردشــگری،  شــرکت های  گذشــته،  ســال  چنــد  طــی 
ــری  ــور پیش نگ ــه منظ ــی ب ــران پیش بین ــری تحلیل گ به کارگی
بهتــر و تشــخیص نیازهــا و ترجیحــات مشــتریان را آغــاز 
بــرای مثــال، در ســال های 2013-14، شــرکت  کرده انــد. 
ــی  ــات پیش بین ــز  اطالع ــقف قرم ــادی س ــای رده اقتص هتل ه
ــه  ــتریانی ک ــداد مش ــی تع ــت پیش بین ــا را جه ــوا و پروازه ه
ــاس  ــر اس ــت. ب ــه کار گرف ــود ب ــل می ش ــان کنس پروازهای ش
 Red شــرکت  پیش بینی کننــده،  تحلیل هــای  ایــن  نتایــج 
Roof Inn یــک کمپیــن بازاریابــی هدفمنــد بــرای دارنــدگان 
سیســتم های همــراه در ایــن حــوزه کــه بیــش از همــه از بــدی 
ــه زحمــت می افتنــد، ایجــاد نمــود. در حوزه هایــی  آب و هــوا ب
 Red Roof               ،کــه ایــن اســتراتژی بــه کار گرفتــه شــد

ــد. ــی در کســب و کار مواجــه گردی ــل توجه ــا رشــد قاب Inn ب
اعتبــارات  مشــابه،  بــه طــور 

گردشگری 
هاوایی  

بــا  را  کمپینــی 
»الهه تــون  نــام 

کنیــد.«  کشــف  رو 
کــه  کــرد  راه انــدازی 

ــره را  ــخیص چه ــزار تش نرم اف
ــافران  ــل مس ــر تحلی ــه بیان گ ک

ــه  ــی ک ــم در زمان ــق وب ک از طری
آنهــا مشــغول تماشــای فیلمــی بودند، 

ــرد. بعدهــا ایــن کمپیــن،  بــه کار می ب
ــاد  ــت ایج ــی را جه ــران پیش بین تحلیل گ

تقاضــای مشــتری در لینک هــای رزرواســیون 
ــی  ــوش مصنوع ــرفت ه ــا پیش ــت. ب ــه کار گرف ب

گردشــگری  شــرکت های  پیش بینی کننــده،  تحلیل هــای  و 
می تواننــد پیشــنهادها و تجربیــات منحصربه فــردی را در زمــان 
)و مقیــاس( واقعــی در جهــت رفــع نیازهــا و خواســته های هــر 

نماینــد.  ارائــه  مســافران  از  کــدام 

• خدمات شخصی سازی شده
ــان  ــی می ــه ارتباط   ده ــروع ب ــرکت ها ش ــگری، ش در گردش
تحلیل هــای پیش بینی کننــده بــا داده هــای جغرافیایــی بــه 
منظــور ارائــه پیشــنهادهای مؤثــر بــر اســاس ویژگــی و در زمــان 
واقعــی از طریــق اپلیکیشــن های موبایــل نموده انــد. بــرای مثــال 
ــا هــدف ایجــاد درآمدهــای  یــک شــرکت هتــل، برنامــه ای را ب
ــدی  ــول بع ــای محص ــری الگوریتم ه ــق به کارگی ــی از طری فرع
بــرای فــروش ایجــاد کــرده اســت. ایــن الگوریتم هــا می تواننــد 
داده هــای تاریخــی )مربــوط بــه زمــان گذشــته( را تحلیــل کنند. 
بــرای مثــال، بــرای یــک مشــتری کــه از قهــوه صبــح زود لــذت 
می بــرد و احتمــاالً بــا همســرش ســفر می کنــد، بــا اســتفاده 
از داده هــای مکانــی گوشــی همــراه مشــتری، پیشــنهاد 
یــک مــورد مجانــی بــه ازای یــک خریــد را وقتــی 
ایــن مســافر صبــح از کنــار کافی شــاپ 
هتــل رد می شــود، ارائــه خواهــد کــرد.

بــرای  مالکیتــی  اســتفاده های 
هــوش  و  تحلیل گــران 
از  فراتــر  مصنوعــی، 

فعالیت های 
و  ترویجــی 
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ــدو  ــد موقعیتــی کــه در ب کوپن هــا شــده اســت. در نظــر بگیری
ورود مســافر بــه البــی هتــل و بــدون ســفارش قبلــی، ســرو شــام 
ــافر  ــروج مس ــض خ ــه مح ــا ب ــود، ی ــالم ش ــه وی اع ــاق ب در ات
ــانی  ــاق، اطالع رس ــت ات ــورد نظاف ــه داری در م ــه خان ــاق ب از ات
ــا  ــد ب ــت می توانن ــروان صنع ــان، پیش ــت زم ــا گذش ــود. ب ش
اســتفاده از داده هــای موقعیــت جغرافیایــی، پیشــنهادها و 
خدمــات پیچیده تــری را در تمــام زمینه هــای تجربــه مالکیتــی 
ارائــه کننــد و توانمنــدی ارائــه خدمــات عملیاتــی مؤثرتــری بــه 

ــد. ــد آم ــود خواه وج

• خدمــات پیشــرفته مشــتری از طریــق پــردازش زبــان 
طبیعی

ــگری  ــره ارزش گردش ــول زنجی ــادی در ط ــرکت های زی ش
از واســطه ها تــا برندهــای جهانــی و مالکیت هــای فــردی 
ساده ســازی  جهــت  موقعیت هایــی  جســتجوی  حــال  در 
خدمــات در طــول تجربــه مشــتری بــا معرفــی ربات هــای 
گفتگوکننــده )پلت فرم هــای تبــادل پیــام کــه بــا هــوش 
اداره  انســان  عــالوه  بــه  مصنوعــی  هــوش  یــا  مصنوعــی 
 می شــوند( هســتند. بــرای مثــال، ســایت فوق جســتجوگر

برنامه هــای  می توانــد   Hipmunk’s Hello Hipmunk  
ــنهادهایی را  ــه، پیش ــد و فعاالن ــخیص ده ــده را تش ــفر آین س
بــرای حمل ونقــل و نیــز اســکان در تاریخ هــای موردنظــر ارائــه 
نمایــد. بــا ادامــه پیشــرفت تکنولــوژِی پــردازش زبــان طبیعــی، 
ربات هــای گفتگوکننــده در تعامــالت بــا مشــتری تقویــت 

ــا رزرو  ــتجو ت ــتری را از جس ــفر مش ــیر س ــوند و کل مس می ش
و اقامــت، هدایــت می نماینــد. ربات هــای گفتگوکننــده بــا 
ــفر  ــات س ــد ترجیح ــد بتوانن ــی بای ــوش مصنوع ــای ه قابلیت ه
ــر اســاس رزروهــای گذشــته، بازخورهــا، و حتــی  مشــتری را ب
فعالیت هــا در فضــای مجــازی بــه دســت آورنــد و ســپس از ایــن 
داده هــا بــرای اســتخراج و ارائــه پیشــنهادهای ارزشــمند بــرای 
مقاصــد ســفر، گزینه هــای اقامــت، رســتوران ها، رویدادهــا و هــر 
ــرای مصرف کننــده جذابیــت  مــورد دیگــر کــه ممکــن اســت ب
خــاص داشــته باشــد، اســتفاده نماینــد. بــرای مثــال، کایــاک ، 
ــرم  ــن پلت ف ــر روی چندی ــت ب ــل فعالی ــده قاب ــات گفتگوکنن رب
ــرای تحقیقــات  ــر Alexa را ب ــات ســخنگو مبتنــی ب شــامل رب

ســفر و رزرو ایجــاد کــرده اســت.

ــا ممکــن اســت در گشــودن طلســم  ــن پلت فرم ه ــت ای در نهای
ــا کســب درآمــد  ــه نقــش پررنگ تــر )و همــراه ب هتل هــا در ارائ
بیشــتر( در تجربه هــای مشــتریان، مؤثــر باشــند. فــرض کنیــد از 
یــک دربــان بــا هــوش مصنوعــی هتــل پرســیده شــود: »در ایــن 
اطــراف چــه خبرهایــی هســت؟« و یــک پیشــنهاد کنســرت بــا 
امــکان رزرو و دریافــت بلیــط بــر روی یــک پلت فــرم، فقــط بــا 

چنــد دســتور زبانــی ســاده، دریافــت شــود.

ــازی  ــتیار مج ــق دس ــفر از طری ــه س ــترش تجرب • گس
ــیا ــت اش ــه اینترن ــان ب ــال مهمان ــرای اتص ب

شــرکت های گردشــگری در صددنــد اتاق هــا را بــه ابزارهــای 
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ــد  ــت دارن ــه اینترن ــکان دسترســی ب ــه ام ــه صــدا ک حســاس ب
تجهیــز کننــد. در دســامبر 2016، الس وگاس یــان  اعــالم کــرد 
ــوی  ــای اک ــه بلندگوه ــل را ب ــاق هت ــه 5000 ات ــک ب ــه نزدی ک
آمــازون  مجهــز نمــوده تــا بــه مهمانــان امــکان کنتــرل شــرایط 
اتاق شــان از طریــق دســتیار مجــازی الکســا  داده شــود. 
ــه گــزارش بلومبــرگ ، امســال ماریــوت  در هتــل  همچنیــن، ب
ــدر بوســتون، هــر دو مــدل دســتیار مجــازی ســیری   ــف  بن آل
ــی  ــن امکان ده ــه منظــور یافت ــه ب ــه طــور جداگان و الکســا را ب
بهتــر بــه مهمانــان جهــت کنتــرل عملکــرد اتاق هــای هوشــمند 

ــا دســتورهای صوتــی، امتحــان نمــود. ب
ماننــد ربات هــای تعامل گــر، دســتیاران مجــازی نیــز بــه 
و  پیدایــش  مســیر  در  ســفر  رزرو  زیرســاخت های  عنــوان 
ــا  ــده ب ــا مصرف کنن ــه میلیون ه ــا ک ــتند. از آنج ــل هس تکمی
ایــن ابزارهــا هماهنــگ شــده و مکالمــات بــا دســتیاران مجــازی 
ــز در  ــرکت ها نی ــد، ش ــروع کرده ان ــیرها ش ــازل و مس را در من
ــر  ــردی ب ــای کارب ــیعی از برنامه ه ــف وس ــترش طی ــال گس ح

می باشــند.  پلت فرم هــا  ایــن  روی 
ــر  ــرز فک ــازی، ط ــتیار مج ــترهای دس ــن بس ــا ای ــاد م ــه اعتق ب
شــرکت ها و مشــتریان را نســبت بــه رزرو ســفرها تغییــر 
ــرای  ــی ب ــتجوی معمول ــک جس ــه ی ــی ک ــد داد. در حال خواهن
ــه صدهــا اولویــت  ــورک منجــر ب اقامــت یــک هفتــه ای در نیوی
ــی  ــک جســتجوی صوت ــج حاصــل از ی ــاوت می گــردد، نتای متف
ــاده تر،  ــع س ــور قط ــه ط ــود، ب ــای موج ــام مزای ــظ تم ــا حف ب

بــود. خواهــد  طبقه بندی شــده تر  و  شــخصی تر 

• ربات ها می توانند خدمت ارائه کنند.
بهتریــن  بــر  و هتــل داری  آینــده گردشــگری  مفهــوم 
روش هــای دیجیتالــی نمــودن تجربــه مشــتریان متمرکــز 
ــا مهندســی مجــدد  ــه ایــن معنــی کــه ب می باشــد. در عمــل، ب
گام هــا، فرایندهــای ناکارآمــدی چــون پذیــرش و تســویه ، 
ــاق را  ــرویس های ات ــا درخواســت س ــاق، ی دسترســی ورودی ات
ــود. ــا نم ــه مهی ــوان بالفاصل ــراه، بت ــی های هم ــق گوش از طری

امــکان  هم اکنــون  از  زنجیــره ای،  هتل هــای  از  تعــدادی 
ورودی،  درب  اســتقبال  پذیــرش،  در  ربات هــا  به کارگیــری 
ــد.  ــی می کنن ــاق را بررس ــات ات ــه خدم ــوط ب ــف مرب و وظای
ــام  ــی، انج ــوش مصنوع ــر ه ــی ب ــای مبتن ــت، ربات ه در نهای
ــر عهــده خواهنــد گرفــت. هــر چنــد  بســیاری از فرایندهــا را ب
ــا   در  ــل هن ن ــد هت ــا؛ مانن ــداد کمــی از مجموعه ه ــون تع تاکن
ــات  ــک رب ــال، ی ــرای مث ــد )ب ــه  کار گرفته ان ــن، ربات هــا را ب ژاپ
دایناســور در میــز پذیــرش(، امــا بایــد منتظــر افزایــش رباتیکــی 
ــک  ــده نزدی ــا در آین ــیاری از فعالیت ه ــدن بس ــینی ش و ماش

ــیم.  باش
ــل  ــکو، در هت ــواحل سانفرانسیس ــه س ــفر ب ــه در س ــردی ک ف
همپتــون  اقامــت داشــت نقــل می کنــد کــه در آن هتــل، یــک 
ــات  ــاویوک ، خدم ــام س ــا ن ــرکت ب ــک ش ــرخ دار از ی ــات چ رب
اولیــه اتاق هــا شــامل حمــل مــواد غذایــی و نوشــیدنی و 
همچنیــن لــوازم بهداشــتی را بــه طــرز جالبــی انجــام مــی داد. 
ــه  ــدم برخــورد ب ــه منظــور ع ــوری ب ــات از فرســتنده ن ــن رب ای
موانــع اســتفاده می کــرد و بــه تنهایــی در راهروهــا و آسانســورها 

31



ــارژ  ــی، ش ــکاری، در الب ــع بی ــت و در مواق ــد داش ــت و آم رف
ــت  ــی دریاف ــل تازگ ــه دلی ــان ب ــه وی، مهمان ــه گفت ــد. ب می ش
ــد و  ــدا می زدن ــات را ص ــب رب ــاق، اغل ــک در ات ــات رباتی خدم
لــوازم بهداشــتی درخواســت می کردنــد بــدون این کــه واقعــاً بــه 
آن نیــاز داشــته باشــند. هــر چنــد ممکــن اســت بــرای برخــی 
ــان، خدمت رســانی توســط ربات هــا چنــدان خوشــایند  از مهمان
نباشــد ولــی دیگــران تــا زمانــی کــه ربات هــا عملکــرد دوســتانه، 
امــن، و توانمندشــان را اثبــات نماینــد، پذیــرای ایــن تــازه واردان 

ــود. ــد ب ــا خواهن در هتل ه

ــاس  ــر اس ــذاری ب ــت قیمت گ ــازی مدیری • هوشمندس
یادگیــری ماشــین

ــه  ــای اولی ــن فراینده ــی از اصلی تری ــد، یک ــت درآم مدیری
ــرای  ــاس، ب ــل پیشــرفته در مقی ــه و تحلی ــرای اســتقرار تجزی ب
ــا، در  ــذاری پوی ــون قیمت گ ــه همچ ــد ک ــفر می باش ــش س بخ
حــال حاضــر یکــی از اســتانداردهای صنعــت محســوب می شــود. 
ــین،  ــری ماش ــوزه یادگی ــرفت در ح ــا پیش ــی رود ب ــار م انتظ
توانمنــدی هتل هــا در راســتای بهینه ســازی قیمت گــذاری 
از طریــق تحلیل هــای دقیــق و پیش بینی هــای مبتنــی بــر 
ــود و درک  ــای موج ــداد اتاق ه ــازار، تع ــای ب ــانه های تقاض نش
ــد.  ــا یاب ــرای پرداخــت، ارتق ــر مشــتری ب ــق از خواســته ه عمی
اول،  وهلــه  در  قیمت گــذاری  شخصی ســازی  رونــد  ایــن 
ــه نظــر می رســد، امــا در حــال حاضــر در بخــش  ناخوشــایند ب
خرده فروشــی، بــا الگوبــرداری از پیشــروهای خرده فروشــی 
دیجیتالــی و بــه هــدف انعطاف پذیــری هــر چــه بیشــتر، 
نقــش  شــخصی،  قیمت گذاری هــای  بــا  شــدن  هماهنــگ 

ــت.    ــه اس ــته ای یافت برجس
موجــب  پیش نگرانــه،  تحلیل هــای  در  پیشــرفت  هم زمــان، 
حاضــر،  حــال  در  شــد.  خواهــد  پیش بینی هــا  گســترش 
شــرکت هایی در مســیر زنجیــره ارزش )صنعــت گردشــگری(، از 

ــا اســتارت آپ های تکنولوژی محــور،  ــی گرفتــه ت برندهــای جهان
الگوریتم هــای خودیادگیرنــده ای را بــرای ترکیــب داده هــای 
از میلیون هــا جســتجوی گذشــته، بــه  بــه دســت آمــده 
را  قیمت هــا  آینــده  تغییــرات  بتواننــد  تــا  می برنــد  کار 
مبتنــی بــر عوامــل چندگانــه ای چــون روندهــای فصلــی، 
رشــد تقاضــا، و فروش هــای ویــژه در زمان هــای محــدود، 
همچنیــن ترجیحــات مشــتریان و الگوهــای خریــد، رصــد 
باشــد؛  دقیق تــر  تقاضــا،  پیش بینــی  انــدازه  هــر  نماینــد. 
ــب ارزش  ــت کس ــرد جه ــتراتژی های عملک ــذاری و اس قیمت گ
بیشــتر، پیچیده تــر می گــردد. مــا از هم اکنــون، تجربیــات 
قابل توجهــی در زمینــه قیمت گــذاری پیش نگرانــه داریــم، 
ــش  ــاس افزای ــر اس ــه ب ــتند ک ــایت هایی هس ــه آن، وب س نمون
ــان  ــفر، راهنمایی ت ــرای رزرو س ــا، ب ــداد پروازه ــش تع ــا کاه ی
ــل  ــن قبی ــکان ای ــد. از آن جــا کــه هــوش مصنوعــی، ام می کنن
مــوج  مــی رود  انتظــار  افزایــش می دهــد،  را  پیش بینی هــا 
ــد،  ــت درآم ــذاری و مدیری ــتراتژی های قیمت گ ــدی از اس جدی
ــردازش  ــل توجــه در پ ــه شــود. پیشــرفت های قاب ــه کار گرفت ب
زبــان طبیعــی، تشــخیص چهــره، تحلیل هــای ویدیویــی و 
ــیاری را  ــد بس ــای جدی ــان فرصت ه ــین، همچن ــری ماش یادگی

ــود.  ــد گش ــان خواه ــه روی م ب

ــوارد  ــردن م ــخص ک ــا مش ــم: ب ــاز کنی ــه آغ • چگون
اســتفاده امیدوارکننــده، انبوهــی از داده ایجــاد کنیــم و 

ــم. ــدازی نمایی ــه را راه ان ــای اولی نمونه ه
هــر چنــد برخــی مــوارد ذکــر شــده، بــه نظــر مربــوط بــه 
ــق  ــیل خل ــا، پتانس ــور م ــه تص ــا ب ــد، ام ــای دور می آی آینده ه
ارزش هــای جایگزیــن برای شــرکت های گردشــگری و مســافرتی 
را در شــرایط پیــش رو دارنــد. مســأله اصلــی بــرای مدیران ارشــد 
حــوزه گردشــگری و هتلــداری، تشــخیص ایــن نکتــه اســت کــه 
ــدی  ــای رده بن ــرفته و فرصت ه ــای پیش ــک از تحلیل ه ــدام ی ک
هــوش مصنوعــی، ســرعت مناســبی بــرای هماهنگــی بــا 
تغییــرات تکنولوژیــک بــه آنهــا خواهــد داد. در اینجــا پنــج ایــده 

ــردد: ــه می گ ــروع، ارائ ــی ش ــرای چگونگ ب
ــب  ــد: مؤسســات، اغل ــروع نمایی ــا ارزش ش ــع ب 1. از مناب
بــه دنبــال تحلیل هــای خــرد و نامرتبــط بــه هــم هســتند کــه 
منجــر بــه نتایــج غیرمتمرکــز، حداقــل تأثیــرات بــر کســب و کار، 
ــی  ــرش منف ــاد نگ ــب ایج ــدود و اغل ــی مح ــرات فرهنگ تغیی
ــه تحلیل هــا می گــردد. در عــوض، پیشــنهاد مــا ایــن  نســبت ب
اســت کــه از تعییــن یــک مشــکل کســب و کار کــه احتیــاج بــه 
حــل دارد، شــروع نمــوده و فهرســتی از گزینه هــای مکمــل بــه 
کاربــرده شــده در مــوارد مشــابه گذشــته بــرای اداره شــرایط را 

تهیــه نماییــد.

ــه  ــان ک ــد: همچن ــاد نمایی ــود را ایج ــار داده خ 2. انب
ــه  ــک ب ــان داد، نزدی ــر EyeforTravel نش ــنجی اخی نظرس
ــگری،  ــفر و گردش ــوزه س ــه در ح ــان داده ک ــی از متخصص نیم
مشــغول بــه کار هســتند بــا کیفیــت داده هــا و نظــم و انضبــاط 
آنهــا درگیــر هســتند. بســیاری از شــرکت های گردشــگری 
ــد  ــتم های ناکارآم ــان از سیس ــود، همچن ــل خ ــیر تکام در مس
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می کننــد.  اســتفاده  گذشــته،  بررســی  بــرای  متفاوتــی  و 
بــا جمــع آوری داده هــای مرتبــط در انبــار داده، می تــوان 
ــدون  ــل ب ــای تحلی ــریع فرصت ه ــف س ــرای کش ــاختی ب زیرس
ــای سیســتمی  ــع معمــول پروژه ه ــا بســیاری از موان ــه ب مواجه

ــرد. ــاد ک IT ایج

3. نمونه هــای اولیــه را ســریع توســعه دهیــد: بــه محــض 
ایــن کــه انبــار داده را ایجــاد نمودیــد، قــدم بعــدی آن اســت که 
دو یــا ســه مــورد از مــوارد کاربــردی امیدوارکننــده را انتخــاب 
ــش  ــه نمای ــور ب ــه منظ ــریعی را ب ــه س ــه اولی ــد و نمون نمایی
ــن  ــت، در ای ــرای موفقی ــد. ب ــاد کنی ــع آن، ایج ــتن مناف گذاش
ــن  ــوزه داده و مترجمی ــمندان ح ــد دانش ــه بای ــای اولی پروژه ه
)متخصصــان حــوزه کســب و کار کــه می تواننــد بینش هــای 
ــای پیشــرفته  ــعه تحلیل ه ــای توس ــا فراینده کســب و کاری را ب

ــه کار گرفتــه شــوند. ترکیــب کننــد( ب

ــرای مســیر حرکــت خــود  4. همراهــان متقاعــدی را ب
بیابیــد: بــه کارگیــری شــرکای خارجــی، امــکان آزمــون 
مفاهیــم تحلیــل را بــدون نیــاز بــه ســرمایه گذاری قابــل توجــه 
زمانــی و منابعــی در حــوزه R&D می دهــد. بســیاری از فعــاالن 
اکوسیســتم توســعه زیرســاختی، از گوشــی های همــراه گرفتــه 
ــا  ــری ت ــی و از شــبکه های محاســبات اب ــا دســتیاران دیجیتال ت

نیروگاه هــای یادگیــری ماشــین وجــود دارنــد کــه شــرکت های 
ــود  ــوند. کمب ــان ش ــا بنی ــر روی آنه ــد ب ــگری می توانن گردش
ــه  ــداد دانشــمندان حــوزه داده، ایجــاد شــراکت های چندگان تع
را توجیه پذیــر می نمایــد کــه بایــد در ایجــاد ایــن قبیــل 
ــتریان  ــای مش ــت از IP و داده ه ــوه حفاظ ــه نح ــراکت ها ب ش
خــود توجــه داشــته باشــید. بــه کار بــردن محتاطانــه شــراکت، 
ــن  ــن بهتری ــرای تعیی ــه ب ــذاری ک ــه طــی دوران گ ــد ب می توان
ــتراتژی  ــت اس ــی جه ــوش مصنوع ــرفته و ه ــای پیش تحلیل ه

ــد.  ــرعت بخش ــد، س ــاز داری ــب و کارتان نی کس

5. تحلیل هــای پیشــرفته و هــوش مصنوعــی را در 
ــاد ROI و  ــرای ایج ــد: ب ــه نمایی ــود نهادین ــه خ مجموع
داشــتن تأثیــرات قابــل توجــه بــر کســب و کار بایــد نگرش هــای 
ــه  ــای اولی ــی و نمونه ه ــوش مصنوع ــای ه ــا مدل ه ــط ب مرتب
تصمیم گیری هــای  و  فرایندهــا  کاری،  جریان هــای  در  آن 
فعلی تــان نهادینــه گــردد. تجربیــات موفــق در مقیــاس کوچــک 
بــا  را  حمایت هایــی  و  ســازمانی  پشــتیبانی های  می تواننــد 
نشــان دادن ارزش ایــن تحلیل هــا بــرای ســازمان در حوزه هــای 
ــای  ــه پروژه ه ــن ک ــض ای ــه مح ــد. ب ــاد کن ــد، ایج ــل تردی مح
ــر روی  ــد ب ــم می توان ــد، تی ــان دادن ــان را نش ــه، منفعت ش اولی
مقیاس هــای باالتــر، تغییــر مســیر دهــد و رویکردهــا را نهادینــه 
ســازد و منابعــی را جهــت ایجــاد قابلیت هــای ســازمانی و 
مدیریتــی جهــت دســتیابی بــه منافــع کامــل ایــن تکنولوژی هــا 

ســرمایه گذاری کنــد.

در حالــی کــه شــرکت های گردشــگری پیشــرو، خــود را متعهــد 
ــد،  ــرفته می دانن ــای پیش ــدرت تحلیل ه ــرداری از ق ــه بهره ب ب
ــه  ــت تجرب ــرای تقوی ــن ب ــا در جســتجوی فرصت هــای بنیادی م
ــردن کارایــی عملیاتــی و قیمت گــذاری  ــه پیــش ب مشــتریان، ب
ــرای کســب مزیت هــای رقابتــی  بهینــه و تصمیمــات تجــاری ب
ــی از  ــه انبوه ــن اســت ک ــت داســتان ای ــدار هســتیم. واقعی پای
ــرکت های  ــال ش ــا اقب ــه ب ــت ک ــان اس ــا در انتظارم فرصت ه
ــان  ــم انداز و خواه ــک، دارای چش ــافرتی چاب ــگری و مس گردش
ــان،  ــور کسب وکارش ــا در مح ــن تکنولوژی ه ــری ای ــه کارگی ب

بــه روی مــان بــاز خواهــد شــد.

33



34

معرفـــــــی کتابــ عنوان کتاب: مدیریت بازاریابی و تبلیغات در صنعت گردشگری
نویسنده: علی دنیادیده

سال انتشار: 1389
ناشر: اندیشه آریا

 گردشــگری در میــان شــاخه های زیریــن 
ــی  ــول اصل ــرار دارد. محص ــات ق ــش خدم بخ
در بخــش گردشــگری نیــز خدمت رســانی 
ــی  ــا بازاریاب ــی در گردشــگری ب اســت. بازاریاب
ــترکی  در بخــش خدمــات، خصوصیــات مش
دارد امــا بســیاری از خصوصیاتــی کــه در 
بازاریابــی خدمــات وجــود نــدارد، در بازاریابــی 
گردشــگری وجــود دارد. از دالیــل اصلــی ایــن 
ــاوت در  ــول و تف ــات محص ــاوت، خصوصی تف

ــت. ــع آن اس ــای توزی روش ه
 در بخشی از کتاب می خوانیم:

ــی در گردشــگری از نظــر  ــزی بازاریاب برنامه ری
ــگری،  ــق گردش ــات و مناط ــت مؤسس مدیری
ــا توســعه مؤسســات  اهمیــت بســیاری دارد. ب
گردشــگری و در نتیجــه بــه هــم ریختــن 
برنامه ریــزی  گروه بنــدی،  فعالیت هــای 
مربــوط  تصمیم گیری هــای  در  می توانــد 
بــه فعالیت هــای گردشــگری، مؤثــر باشــد. 
همچنیــن بــرای مدیریــت مناطــق گردشــگری 
و تحقــق اهــداف مشــترک مؤسســات وابســته 
بازاریابــی،  فعالیت هــای  برنامه ریــزی  نیــز 
ــالوه  ــت. ع ــر اس ــم و اجتناب ناپذی ــری مه ام
ــر آن، مشــکالت موجــود در زمینــه فعالیــت  ب
مؤثــر مؤسســات و مناطــق گردشــگری در 
بخــش بازاریابــی مــدرن، اهمیــت برنامه ریــزی 

را روزبــه روز افزایــش می دهــد.
ــه  ــه  طــور خالصــه ب ــی، ب ــزی بازاریاب برنامه ری
معنــی تصمیم گیــری مؤسســات و مناطــق 
ــان  ــده آن ــای آین ــرای فعالیت ه ــگری ب گردش
ــالوه  ــزی ع ــر، برنامه ری ــرف دیگ ــت. از ط اس
ــر آینده نگــری، موفقیــت آینــده آنهــا را نیــز   ب
نشــان می دهــد. شــرط اول موفقیــت، توســعه 
و افزایــش فــروش یــک مؤسســه گردشــگری، 

ــت. ــه اس ــی آن مؤسس ــزی بازاریاب برنامه ری
بــا توجــه به  وجــود بســیاری از عناصــر محیطی 
ــگری،  ــق گردش ــات و مناط ــر مؤسس ــر ب مؤث
بررســی وضعیــت آنهــا در آینــده، مهــم اســت. 
فعالیت هــای  تحقــق  برنامه ریــزی،  بــدون 
تجــاری و اهــداف مشــخص شــده، غیرممکــن 
ــیدن  ــرای رس ــی ب ــزی بازاریاب ــت. برنامه ری اس
بــه اهــداف بلندمــدت و کوتاه مــدت مؤسســات 
و مناطــق گردشــگری، امــری الزم و ضــروری 

 اســت.
 این کتاب در 11 فصل با عناوین زیر تدوین شده است:

مقدمه ای بر بازاریابی گردشگری  ●
برنامه ریزی گردشگری در بازاریابی  ●

سیستم اطالعات بازاریابی  ●
بازار گردشگری  ●

عناصر بازاریابی )محصول(  ●
عناصر وابسته به بازاریابی )توزیع(  ●
عناصر مربوط به بازاریابی )قیمت(  ●

عناصر مربوط به بازاریابی )تبلیغات(  ●
عناصر بازاریابی )انسان(  ●

عناصر مربوط به بازاریابی )دالیل فیزیکی(  ●
عناصر مربوط به بازاریابی )فاصله های زمانی(.  ●
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عنوان کتاب: مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگریمعرفـــــــی کتابــ
نویسنده: زهره دهدشتی شاهرخ و مرتضی فیاضی
سال انتشار: 1393
ناشر: مهکامه

ــه  ــته ب ــه گذش ــی ده ــری در ط ــت مهمان پذی ــی صنع ــعه جهان  توس
 دلیــل رشــد ســریع جهانگــردان و افزایــش حجــم کســب و کار در ایــن صنعــت
 رخ داده اســت. ســازمان جهانــی گردشــگری پیش بینــی کــرده اســت
 کــه در ســال 2020، چیــن جایگزیــن فرانســه بــه عنــوان مهم تریــن

مقصــد جهانگــردی بــا 130 میلیــون جهانگــرد در ســال و هنگ کنــگ 
ــال ــر در س ــون نف ــا 57 میلی ــردی ب ــد جهانگ ــن مقص ــوان پنجمی ــه عن  ب

شــناخته خواهنــد شــد. چنیــن تغییــری در ترکیــب بــازار، مســتلزم ارزیابــی 
مجــدد اســتراتژی بازاریابــی و خدمــات بــرای تمــام کشــورها از جملــه ایــران 

خواهــد شــد.

و محققــان  دانشــجویان،  بــه  کمــک  کتــاب،  ایــن  نــگارش  از   هــدف 
در الزم  دانــش  کســب  بــرای  مهمان پذیــری  رشــته   عالقه منــدان 

ــت.  ــری اس ــی مهمان پذی ــت و بازاریاب ــای مدیری ــم و تئوری ه ــه مفاهی زمین

کوشــیده اند  مؤلفــان  حاضــر،  کتــاب  در 
منبــع یــک  خــالء  جبــران   بــرای 

صنعــت  در  بازاریابــی  تخصصــی  و  علمــی 
مهمان پذیــری کــه بتوانــد جوابگــوی نیازهــای 
آموزشــی در حــال رشــد ایــن صنعــت باشــد، 
کتابــی را بــا اســتفاده از چارچــوب اصلــی 
ــه  ــر ترجم ــع دیگ ــزودن مناب ــع و اف ــک منب ی

ــد. ــف نماین و تألی

 ایــن کتــاب مشــتمل بــر 14 فصــل 
اســت و در ابتــدای هــر فصــل اهــداف آن ذکــر 
ــوارد  ــز م ــر فصــل نی ــای ه ــده و در انته گردی

ــه شــده اســت. ــی اضاف عمل

عنوان فصل های این کتاب عبارتند از:

وظایف و کارکردهای بازاریابی  ●
مقدمه ای بر بازاریابی خدمات   ● 

            مهمان پذیری
درک رفتار مصرف کنندگان در   ● 

            صنعت مهمان پذیری
بخش بندی بازار و موقعیت یابی  ●

تدوین برنامه بازاریابی  ●
سیستم های اطالعاتی برای   ● 

            تصمیمات بازاریابی
توسعه محصوالت و خدمات جدید  ●

مدیریت محصوالت و خدمات  ●
کانال های بازاریابی  ●
تبلیغات و ترفیعات  ●

تبلیغات و برنامه ریزی رسانه  ●
ترفیعات فروش، تجاری کردن و   ● 

            روابط عمومی
فروش شخصی  ●

استراتژی قیمت گذاری  ●
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machine-learning powerhouses. Given the scarcity 
of data scientists, it makes sense to form multiple 
partnerships, although you need to be careful about 
structuring these partnerships in a way that protects 
your IP and customer data. Careful use of 
partnerships can enable the rapid experimentation 
that’s necessary to determine the best uses of 
advanced analytics and artificial intelligence for your 
business strategy.
5. Institutionalize advanced analytics and AI. To 
generate ROI and have a significant business impact, 
the insights from your AI models and 
prototypes must be integrated into existing 
workflows, processes, and decision making. 
Successful small-scale experiments can build 
organizational support and momentum by showing 
the value of analytics to an organization that may 
have its doubts. Once a pilot project shows 
value, the team can switch to scaling up and 

institutionalizing the approach, investing 
resources to build the organizational 
and governance 
capabilities to reap the full benefits 

of these 
technologies.
Where leading hospitality 
companies have committed to 

harnessing the power of advanced analytics, 
we see substantial 
opportunity for improving the guest 
experience, driving operational 

efficiency and optimizing pricing and 
commercial decisions to capture a 

sustained competitive advantage. The real 
story is the massive opportunity 

waiting to be unlocked by 
hospitality and travel 
companies with the vision, 
agility, and 

aptitude to apply these 
technologies to their core business.

 Retrieved 
from: https://www.

mckinsey.com/
business-functions/

digital-mckinsey/our-insights/
a d v a n c e d - a n a l y t i c s - i n - h o s p i t a l i t y
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 For hospitality executives, the challenge is 
figuring out which advanced analytics and AI 
opportunities to prioritize, given the rapid pace of 
technological change. Here are five ideas on how to get 
started:
1. Start with the sources of value. 
Institutions often end up doing bits and pieces of 
analytics, which results in fragmented efforts, minimal 
business impact, limited cultural change, and 
often a negative view of analytics. Instead, we 
recommend starting by identifying a business problem 
you need to solve and then selecting a list of multiple 
complementary use cases that over time will build on 
each other to help drive business impact.
2. Build your data lake. A recent EyeforTravel 
survey revealed that nearly half of data 
professionals working in the travel sector are wrestling 
with data 
quality and cleanliness 
problems. Many 
hospitality 
organizations have 
evolved in such a way 
that they still operate 
with disparate, incompatible 
legacy systems. 
Pooling relevant data into 
a data lake can provide the 
infrastructure to rapidly explore 
analytics opportunities without 
many of the typical constraints of 
an IT systems project.
3. Develop rapid prototypes. Once 
you have built the data lake, the next step is 
to take two or three of the most promising use 
cases and build 
rapid prototypes to demonstrate their benefits. To 
succeed, these prototype projects should involve 
data scientists and translators—business experts 
who can incorporate business insights into the 
advanced analytics development 
process.
4. Find compelling partners for your 
journey. External partnerships offer the ability to test 
analytics concepts without investing 
massive time or resources in R&D. There are many 
ecosystem players developing platforms that hospitality 
companies could build onto, from smartphones to digital 
assistants and from cloud computing networks to 
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service tasks. Ultimately, AI-enabled 
robots could tackle many on-property functions. 
So far, only a few properties, such as the Henn-
na Hotel in Japan, have attempted to deploy 
robots 

(including a robotic dinosaur 
receptionist!), but we would 

expect to see increasing 
experimentation 

with robotics and 
automation 

over time.
On a recent 
trip to 
the San 

Francisco 
Bay Area, 

one of our 
colleagues 

stayed at a Hampton Inn 
where basic room service tasks, including 

deliveries of food, drinks, and toiletries, were 
handled competently by a wheeled robot from a 
company called Savioke. The robot used 
LIDAR to avoid obstacles as it rolled down 
hallways, rode elevators by itself, and 
recharged in the lobby when not in use. Our 
colleague reports that guests were calling down 
and requesting toiletries even if they did not 
actually need the item just for the novelty of 
receiving robotic room service.
While some guests may balk at service robots, 
others will welcome these encounters in hotels 
as long as the robots prove friendly, safe, and 
capable.
Smarter pricing management through machine 
learning
Revenue management was the first major 

function to deploy advanced analytics at scale 
in the travel sector, with practices like dynamic 
pricing now an industry standard. We expect 
that advances in machine learning will improve 
hotels’ ability to optimize pricing through more 
accurate analyses and predictions based on 
market demand signals, local room 
availability, and a deep understanding of the 
individual customer’s willingness to pay. This 
trend toward personalized pricing can feel 
jarring at first, but it is rapidly gaining 
prominence in the retail sector with brick-and-
mortar retailers and supermarkets attempting 
to replicate the flexibility of retail e-commerce 
giants who can instantly serve up a tailored set 
of products with personalized pricing to match.
At the same time, advances in predictive 
analytics will drive improvements in 
forecasting. Right now, companies throughout 
the value chain, from global hotel brands to 
technology start-ups, are using self-learning 
algorithms that incorporate historical data on 
millions of searches to predict future price 
movements based on multiple factors, 
including seasonal trends, demand growth, and 
limited-time special offers, as well as consumer 
preferences and purchase patterns. As demand 
forecasts become more accurate, pricing and 
yield strategies can become more 
sophisticated to capture greater value. We 
already see many experiments around 
predictive price and yield, such as travel 
websites offering a view on whether an airfare 
will go up or down, and guidance on when to 
book. As artificial intelligence increasingly 
powers these predictions, we would expect to 
see a new wave of pricing and revenue-
management strategies come into play. Major 
advances in natural language processing, facial 
recognition, video analytics, and machine 
learning will continue to open many new 
opportunities.
How to get started: Identify promising use cases, 
create the data lake, launch early prototypes
Although some of these opportunities outlined 
above may feel futuristic, we believe they have 
the potential to create substantial value for 
hospitality companies and travelers alike in the 
near term.
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continues to improve, chatbots will get better at 
conversing with users and handling all the steps 
in the travel journey from research to booking 
to stay. Chatbots with artificial 
intelligence capabilities should be able to learn 
a user’s travel preferences based on past 
bookings, reviews, even social media 
activity, then use this data to extrapolate and 
make valuable suggestions on destinations, 
lodging options, restaurants, events, and 
anything else that might hold special appeal 
for the user. For example, Kayak has launched 
chatbot functionality on several platforms, 
including a voice bot on Alexa for travel 
research and booking.
Ultimately, these platforms may help unlock 
one of the holy grails of hotel ancillaries: 
playing (and monetizing) a larger role in the 
customer’s experience off-property. 
Imagine asking a hotel’s AI-powered 
concierge, “What’s going on nearby?” and 
receiving a concert recommendation with the 
ability to book and receive tickets within the 
platform, all with a few simple voice 
commands.
Extending the travel experience through virtual 
assistants that connect guests to the Internet of 
Things
Hospitality companies are beginning to equip 
rooms with voice-activated devices that are 
connected to the Internet. In December 2016, 
Wynn Las Vegas announced it would be 
equipping nearly 5,000 hotel rooms with 
Amazon’s Echo speaker to give guests the 
ability to control their hotel-room features via 
the Alexa virtual assistant.
Similarly, Bloomberg reported this year that 
Marriott is testing both Alexa and Siri at its 
Aloft hotel in Boston’s seaport district to see 
which virtual assistant will do a better job at 
letting guests control smart room functions via 
voice command.
Like chatbots, virtual assistants are starting to 
emerge as a travel booking platform in their 
own right. As millions of 
consumers adopt these 
devices and become 
comfortable 
conversing with virtual assistants in their homes 

and on the road, companies are 
developing a range of travel apps for these 
platforms.
We believe these virtual-assistant platforms 
will challenge companies and 
consumers to think 
differently about travel 
booking. Curated 
relevant results 
powered by AI 
will be critical to 
success. While 
a desktop 
search can 
return 

hundreds 
of 

properties 
for a 
weeknight 
in New York 
City, the results of 
a voice search, to be 
of any value, must 
be radically simpler, 
personalized, and ranked.
Robotics can deliver services
In the near term, hospitality businesses are 
focused on how best to digitize the customer 
journey. In practice, that means 
reengineering steps such as the inefficient 
check-in and check-out experience, room-key 
access, or room-service ordering to make them 
immediately available via a smartphone.
Several global hotel brands, however, are 
already testing the ability of robots to perform 
check-in, concierge, and room-
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technologies like machine learning, natural 
language processing, and video 
recognition, we expect that artificial intelligence 
capabilities will soon reach the point where 
many travel companies are able to 
generate significant value by applying artificial 
intelligence at scale to their day-to-day 
operations. Some hospitality companies have 
already begun to deploy artificial intelligence in 
pilot projects. This experimentation and 
rapid prototyping are likely to continue as new 
techniques and technologies mature. While it is 
still unclear how AI-related technologies and 
advanced analytics will change the hospitality 
sector, a number of distinct opportunities are 
starting to emerge.
Radical personalization through predictive 
analytics
Predictive analytics is the science of taking a 
wealth of data and applying a combination 
of algorithms and machine learning to make 
predictions about which future outcomes are 
most likely. Many technology companies are 
already adept at predicting the next product a 
consumer wants to buy and then serving up a 
recommendation. For instance, Amazon’s 
recommendation engine is estimated to 
generate more than one-third of its 
consumer purchases by using artificial 
intelligence to identify, rank and serve up the 
most 
appropriate product recommendations.
Over the last few years, hospitality companies 
have begun to deploy predictive analytics to 
better anticipate and meet customer needs and 
preferences. For example, in 2013-14, the US 
economy-hotel chain Red Roof Inn used 
public weather and flight data to predict which 
customers would face flight cancellations. 
Based on the results of this predictive analysis, 
Red Roof Inn launched a targeted marketing 
campaign aimed at mobile-device users in 
the areas most likely to be affected by harsh 
weather. In those areas where the strategy was 
deployed, Red Roof Inn saw a significant 
increase in business. Similarly, the Hawaii 
Tourism Authority ran a “Discover Your 
Aloha” campaign that used facial recognition 
software to analyze travelers’ expressions via 

webcams as they viewed a video. The 
campaign then applied predictive analytics to 
generate a custom offer along with a booking 
link.
With advances in artificial intelligence and 
predictive analytics, hospitality companies will 
be able to create unique offers and experiences 
in real time )and at scale( that appeal to the 
needs and desires of each individual traveler.
Customized on-property product 
recommendations
In hospitality, companies are beginning to link 
predictive analytics with geolocation data to 
deliver effective recommendations 
on-property and in real time through 
mobile apps. For instance, one hotel company 
is piloting a program to drive ancillary revenues 
through the use of next-product-to-buy 
algorithms. These algorithms can analyze 
historical data to determine, for example, that a 
customer enjoys an early-morning coffee and is 
likely traveling with a spouse, and then use that 
customer’s cell phone location data to deliver a 
buy-one-get-one-free offer just as the customer 
walks by the hotel coffee shop in the morning.
On-property uses for analytics and 
artificial intelligence go beyond promotions and 
coupons. Consider the opportunity to dispatch 
a pre-ordered room-service dinner as the guest 
enters the lobby, or alert housekeeping that a 
room is available for cleaning as soon as a guest 
has departed. Over time, leaders in the sector 
could use geolocation data to deliver more 
sophisticated offers and services in all areas of 
the on-property experience and enable more 
efficient service operations.
Enhanced customer service through 
natural-language processing
Several companies across the hospitality value 
chain from intermediaries to global brands to 
individual properties are exploring 
opportunities to streamline service throughout 
the customer journey by introducing 
chatbots—messaging platforms powered by AI 
or AI-plus-humans. For example, metasearch 
site Hipmunk’s Hello Hipmunk can identify 
upcoming travel plans and proactively suggest 
transport and lodging options for those dates.
As natural language processing technology 
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Advanced analytics in hospitality
Dilip Bhattacharjee, Jules Seeley, and Nathan Seitzman

Digital technologies are creating value and 
rearranging roles in the travel industry. Here’s 
how industry leaders are profiting from the 
change.
Over the past 20 years, advances in 
digital technologies have driven numerous 
innovations and disruptions in the travel 
industry. These technologies and the 
companies that offer them have rearranged the 
industry, leaving some players behind—travel 
agents, for example—while introducing more 
complexity into the value chain between 
travelers and destinations.
More recently, mobile technologies have taken 
center stage as consumer behavior shifts with 
astonishing speed toward researching and 
booking travel through smartphones. Since 
October 2015, US consumers who book travel 
online have consistently spent more time 
engaging with travel content on their mobile 
devices than on their desktops, according to an 

Expedia Media Solutions/comScore study.
Digital technologies produce a tremendous 
amount of data for travel companies. For 
example, Aviation Week recently reported that 
Pratt & Whitney’s geared turbo-fan 
engine contains 5,000 sensors that collectively 
generate up to 10 gigabytes of data per 
second. This means a single engine could 
produce more than 400 terabytes of data during 
one 12-hour flight, and the aerospace industry 
alone might soon generate more data than the 
entire consumer Internet.
Many travel companies are still in the early 
stages of developing the advanced analytics 
capabilities necessary to capture the full 
potential of this data. One of the biggest 
opportunities under the analytics umbrella is 
artificial intelligence (AI), which carries 
important potential benefits for every sector of 
the travel and transportation industry.
As rapid progress continues in AI-enabling 
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The IRES-515th International Conference on Tourism, Transport, and Logistics (ICTTL)

Introduction to the Conference

The IRES-515th International Conference on Tourism, Transport, and Logistics (ICTTL) aimed 
at presenting current research being carried out in that area and scheduled to be held on 29th - 30th 
March, 2019 in Beijing, China. The idea of the conference is for the scientists, scholars, 
engineers and students from the Universities all around the world and the industry to present 
ongoing 
research activities, and hence to foster research relations between the universities and the industry. 
This conference provides opportunities for the delegates to exchange new ideas and application 
experiences face to face, to establish business or research relations and to find global partners for 
future collaboration.
This Conference is organized by The Institute of Research Engineers and Scientists (The IRES). 
The conference would offer a large number of invited lectures from renowned speakers all over 
the country. The best paper awards will be given for the papers judged to make the most significant 
contribution to the conference.
The IRES have the following objectives:
• Globalize the education so that research scholars from different regions can communicate 
with each other through a common platform.
• Publish journals in different areas of research for sharing their research work.
• Organizing conferences (National/International) for providing common platform so that 
researchers can gain knowledge in their area of interest by interacting with the experts.
• Organize workshops/seminars for upgradation and awareness of latest technologies.
• Help students, faculty and researchers in engineering, social sciences, management, 
pharmaceutical and medical sciences related areas so that they can enhance their knowledge in 
different areas of research.
• Cooperate with institutions of higher learning in any part of the country having objectives 
similar to those of the society. 

Paper Submission (Full Paper) Before 21st February, 2019

Notification of Acceptance Before 25th February, 2019

Final Authors’ Registration Before 29th February, 2019

Conference Dates 29th - 30th March, 2019
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Author: Harold Goodwin
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 Taking Responsibility for Tourism is 
about the globally vital necessity of realizing  
sustainable tourism. It is a hugely important 
challenge to those who organize and sell travel 
and tourism, and those who consume it. Taking 
Responsibility for Tourism is not a book about 
a niche product; major trade associations and 
large and small tour operators are committing 
to the objectives of responsible tourism and  
shouldering their responsibilities.
This powerful new handbook is the most  
authoritative contemporary overview of the 
key issues that are critical for the progress of 
responsible tourism and is written by one of the 
leading thinkers and change-makers in the field. 
It applies the broader concept of responsibility 
to travel and tourism, and looks at how it relates 
to sustainable business and the business case for 
responsibility.
 Contents:
Foreword
Acknowledgements
Abbreviations and acronyms
Part One:
Introduction: Why Responsible Tourism?
● What is Responsible Tourist? 
● Responsible Tourism and the UK 
            Marketplace 
● The Business Case for Responsibility 
● Responsible Tourism in Destinations
            Part Two:
● Responsible Tourism in Practice – 
            Social Responsibility 
● Economic Responsibility
● Environmental Responsibility 
● Conclusion 

Book Introduction
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