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راهنمای ارسال مقاله به مجله تخصصی
کسبوکار اندیشه معین

ساختار مجله متشکل از بخشهای زیر است:

 پیشگفتار
 یادداشت علمی در حوزه مرتبط با موضوع نشریه
 حداقل  6مقاله علمی -پژوهشی یا علمی -مروری
 معرفی کتب مطرح در حوزه علمی مرتبط با موضوع نشریه
 معرفی کنفرانسهای ملی و بینالمللی آتی در حوزه علمی مرتبط با موضوع نشریه
 مصاحبه ،گزارش و خبر علمی در حوزه مرتبط با موضوع نشریه

بــه منظــور همسانســازی ،مقالههــای ارســالی بــه ایــن مجلــه از ایــن پــس ،بایســتی مطابــق بــا راهنمــای
نــگارش زیــر تدویــن شــوند:
 .1صفحهآرایــی :متــن مقالــه در نرمافــزار  Wordنســخه  2007یــا باالتــر بــا حاشــیه  3ســانتیمتر از طرفیــن و حداکثــر در 15

صفحــه و بــا فاصلــه خطــوط  Singleتایــپ شــود .مقــاالت فارســی بــا قلــم  B Nazanin 12و مقــاالت انگلیســی بــا قلــم Times New
 Roman 12نوشــته میشــوند.
 .2منبعنویسی :منبعنویسی درون متنی و انتهای متن ،به شیوه  APAباشد.
 نمونه منبعنویسی درون متنی برای دو نویسنده( :نامخانوادگی نویسنده اول و نامخانوادگی نویسنده دوم ،سال چاپ)
 نمونه منبعنویسی درون متنی برای چند نویسنده( :نامخانوادگی 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 شــمارهگذاری نیســت).
اشــکال ،نمودارهــا ،جــداول و روابــط ریاضــی ،هــر یــک بــه طــور جداگانــه و بــه ترتیــب از ابتــدا تــا انتهــا شــمارهگذاری شــوند .مشــخصات
اشــکال و نمودارهــا ،بــه صــورت زیرنویــس و مشــخصات جــداول ،باالنویــس باشــند .اعــداد ،حــروف و عالئــم آنهــا خوانــا و قابــل رؤیــت باشــد.
زیرنویسهــا و باالنویسهــا بــا انــدازه حــروف  11ptو بــه صــورت وس ـطچین تایــپ شــوند.

 .3ساختار کلی مقاالت
 صفحه اول:

 عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد).
 نام و نامخانوادگی 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 Authorبا عالمت ستاره (*) مشخصشود.
 چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر  200واژه) و واژههای کلیدی (حداکثر  6واژه)
 صفحه دوم :بدنه اصلی مقاله شمارهگذاری شده و به ترتیب زیر باشد:
 )1مقدمــه :شــامل بیــان مســأله ،اهمیــت موضــوع و اهــداف یــا ســؤالهای پژوهــش باشــد .تمامــی مــوارد بــدون عنــوان مجــزا و
بــه دنبــال هــم ارائــه شــوند.
 )2مبانــی نظــری و پیشــینه پژوهــش :در ایــن بخــش ،مبانــی نظــری و پیشــینه پژوهــش مرتبــط بــا موضــوع (داخلــی و خارجــی)
ذکــر شــود.
 )3روششناســی تحقیــق (نــوع طــرح پژوهشــی ،ابــزار و روش گــردآوری دادههــا و در صــورت وجــود؛ روایــی و پایایــی ابــزار تحقیــق
(ضریــب پایایــی محاســبه شــده بــرای کلیــه متغیرهــای تحقیــق گــزارش شــود) ،جامعــه آمــاری ،حجــم نمونــه ،روش نمونهگیــری
و نــام و نســخه نرمافــزار بــه کار بــرده بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــاذکــر گــردد.
 )4تحلیــل دادههــا و یافتههــای پژوهــش :ابتــدا مشــخصات جمعیتشــناختی نمونــه مــورد بررســی و ســپس نتایــج تحلیلهــای
آمــاری (توصیفــی و اســتنباطی) گــزارش شــود (در صــورت وجــود).
 )5بحــث و نتیجهگیــری :ایــن بخــش ،در برگیرنــد ه یافتههــای اصلــی پژوهــش ،مقایســه نتایــج تحقیــق بــا یافتههــای پژوهشهــای
مرتبــط (در صــورت وجــود) ،نتیجهگیــری ،پیشــنهادهای کاربــردی و پیشــنهاد پژوهشهــای آتــی میباشــد .کلی ـ ه مــوارد ،بــدون
عنــوان مجــزا بــه ترتیــب و در ادامـ ه یکدیگــر قــرار گیرنــد.
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 .4نکات 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.irانجام میشود.
 در صورتــی کــه نویســنده مســئول مقالــه مشــخص نشــده باشــد ،شــخص ارســالکننده مقالــه بــه دفتــر نشــریه نویســنده مســئول،
تلقــی خواهــد شــد.
 نشریه در ویرایش متن مقالهها آزاد است.

 .1شیوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله

 .2شیوه نگارش منابع خارجی در انتهای مقاله

کتاب

کتاب

یک نویسنده - :ایزدی ،مصطفی .)1386( .فرهنگ معابر
تهران ،تهران :انتشارات شرکت پردازش و برنامهریزی
شهری.
دو یا چند نویسنده - :زنجانی ،ولیمقدم؛ دهقانی ،علی.
( .)1386مالیه عمومی و خطمشی مالی دولت .تهران :ترمه.
کتاب ترجمه شده - :هال ،بردلی .)1391( .استراتژی
سرمایه انسانی ،ترجمه لقمان رحمانپور و فاطمه
کاظمینژاد ،تهران :اندیشههای گوهربار.

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

مقاله
یک نویسنده - :موسایی ،احمد .)1387( .طراحی مدلی
جهت تعیین فرصتها و تجاریسازی آنها در مراکز
تحقیق و توسعه .رشد فناوری.21-13 ،)14(4 ،
دو یا چند نویسنده - :حبیبی ،لیال؛ محمودی پاتی،
فرزین .)1396( .از بازار تا پاساژ :تحلیلی بر سیر تحوالت
فضاهای تجاری مدرن در شهر تهران .باغنظر،)49(14 ،
.52-43

پایاننامه کارشناسیارشد و رساله دکترا
 ادیبی ،احمد .)1392( .طراحی مرکز فرهنگی وتفریحی بندرعباس با رویکرد معماری پایدار .پایاننامه
کارشناسیارشد .دانشگاه پیام نور استان هرمزگان ،ایران.

Malls and Shopping Strips Driving Customers away?. Transportation

دو یا چند نویسنده:

Research Part A: Policy and Practice, 49, 35-47.

- 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 mother 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.

پایاننامه کارشناسیارشد و رساله دکترا
- Maneekum, F. (2010). Green Shopping Centers. (Master’s Thesis).

منابع اینترنتی
وب سایت دولتی یا سازمان - :سازمان بنادر و
دریانوردی ( .)1391ایران و ترانزیت .قابل دسترسی در
آدرسhttp://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22- :
fa.html
صفحات شخصی - :روستا ،احمد .)1391( .استراتژی
صادرات .قابل دسترسی در آدرسhttp://www. :
drroosta.com/learning-articles/19-marketing-sales/26-export-strategy

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/
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گردشــــــــــــــــگری
پیش گفتـار

ـور زرندی
ـین محمدپـ
ـر حسـ
دکتـ
رئیس مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشـه مـعین

حــوزه گردشــگری ،یکــی از مقولههــای مــورد توجــه در بحــث توســعه پایــدار اســت کــه
عــاوه بــر تمرکــز بــر حفــظ محیــط زیســت و پاسداشــت تمامیــت اکولوژیکــی ،حامــی
تقویــت و غنــای هویــت فرهنگــی همــراه بــا دســتیابی بــه هــدف عدالــت و خودکفایــی
اجتماعــی و نیــز تقویــت و توســعه اقتصــادی جوامــع میباشــد .صنعــت گردشــگری در قــرن
تویکم بــه موتــور محــرک اقتصــاد جهانــی تبدیــل شــده و تنهــا صنعتــی اســت کــه
بیس ـ 
تــوان بــه حرکــت در آوردن بخشهــای صنعتــی ،تجــاری ،خدماتــی و فرهنگــی جوامــع را دارد
و توســعه آن در چارچــوب یــک سیاســت صحیــح و مقــررات آگاهانــه ،امکانپذیــر اســت و
منجــر بــه اصــاح کیفیــت زندگــی جوامــع خواهــد شــد.
در شــرایط امــروز جامعــه ایــران ،توجــه بــه رشــد و توســعه صنعــت گردشــگری ،ضــرورت
اســت؛ نــه یــک گزینــه قابــل انتخــاب در کنــار ســایر گزینههــای موجــود .بــا در نظــر
گرفتــن تمــام امکانــات و جاذبههــای زیســت محیطــی ،فرهنگــی ،اقلیمــی ،تاریخــی ،زیارتــی
و ســایر جنبههــای قابــل احصــا و بررســی موجــود ،بــه گــواه بســیاری از صاحبنظــران،
سیاس ـتگذاری ،برنامهریــزی و ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه ،یکــی از راههــای برونرفــت
از تنگناهــای اقتصــادی کشــور محســوب میشــود و نیــاز بــه تعمــق و بررســی اصولــی و
مبتنــی بــر مطالعــات کارشناســانه دارد.
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در ایــن شــرایط ،گــروه ســرمایهگذاری تــات ،تقویــت زیرســاختها و قابلیتهــای
موردنیــاز بــرای توســعه هــر چــه بیشــتر صنعــت گردشــگری در کشــور را جــزو رســالتهای
اصلــی خــود میدانــد .راهانــدازی و بهرهبــرداری از مجتمعهــای تجــاری چندمنظــوره؛ از
جملــه بــازار بــزرگ ایــران (ایرانمــال) ،از تمهیداتــی محســوب میگــردد کــه بــا در نظــر
گرفتــن توانمندیهــای بینظیــر و بالقــوه کشــور عزیزمــان ،بسترســازی جهــت تقویــت ایــن
حــوزه از جنبههــای مختلــف را مدنظــر قــرار داده اســت .از تجهیــز هتــل بــه باالتریــن
اســتانداردهای جهانــی ،تــا ایجــاد مجموعههــای ورزشــی بــا قابلیــت برگــزاری رقابتهــای
بینالمللــی ،گــردآوری مهمتریــن امکانــات تفریحــی و ســرگرمیهای خانوادگــی،
مجموعههــای رســتورانی متنــوع ،مجموعههــای الگوبــرداری شــده از دیرینههــای ســنتی
فرهنــگ و هنــر ایرانــی -اســامی در کنــار بهروزتریــن امکانــات خریــد منطبــق بــا آخریــن
الگوهــای جهانــی ،ترکیبــی بینظیــر بــرای جــذب گردشــگر ملــی و بینالمللــی محســوب
میشــود.
یکــی از جنبههــای اصولــی و بااهمیــت بــرای اعتــای ایــن صنعــت در جامعــه ،تربیــت
و آمادهســازی نیــروی انســانی آگاه بــه اصــول مــورد تأکیــد گردشــگری پایــدار (مبتنــی بــر
توجــه متــوازن بــه حفــظ محیــط زیســت ،اصــول فرهنگــی و اجتماعــی و توســعه اقتصــادی)
بــه همــراه فرهنگســازی در ایــن زمینــه اســت .مؤسســه آمــوزش عالــی آزاد اندیشــه معیــن،
در ایــن زمینــه پــس از تشــخیص نیــاز و آمادهســازی تمهیــدات و مقدمــات ضــروری در

ایــن حــوزه بــا کســب مجوزهــای معتبــر
از وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،بــه
برگــزاری دورههــای آموزشــی تخصصــی و
مهــارت محــور در حــوزه صنعــت گردشــگری
و آمادهســازی نیــروی انســانی متخصــص و
متعهــد بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی
و منطبــق بــا اصــول فرهنــگ اســامی-
ایرانــی و بــا رویکــرد توســعه گردشــگری
در حوزههــای مختلــف ســیاحتی ،فرهنگــی،
زیارتــی ،ورزشــی و ســامتی همــت گمــارده
اســت .همچنیــن در زمینــه طراحــی و اجــرای
طرحهــای پژوهشــی و مشــاورهای در جهــت
رشــد و غنــای ایــن حــوزه ،ظرفیتســازی
نمــوده و آمادگــی خدمترســانی بــه ســایر
بخشهــای سیاســتگذاری و اجرایــی
کشــور را دارد.
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صنعت گردشگری و ابعاد آن
دکتــر حســین محمدپــور زرنــدی،
رئیس مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین

چکیده
امــروزه گردشــگری ،عامــل تغییــرات اساســی اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی در شــهرها بــوده و بهعنــوان یــک صنعــت
پویــای اقتصــادی از آن یــاد میشــود .ایــن صنعــت پویــا ،در
بســیاری از کشــورها ،منبــع اصلــی درآمــد ،اشــتغالزایی،
رشــد بخــش خصوصــی و توســعه ســاختار زیربنایــی اســت.
از ایــنرو گردشــگری ،بــه بخــش مهمــی از اقتصــاد جهانــی
تبدیــل شــده اســت و بــه طــور روزافزونــی در رونــق اقتصــاد
ملــی و منطقـهای کشــورهای در حــال توســعه ،نقــش دارد؛ زیــرا
باعــث ایجــاد اشــتغال ،درآمــد و توســعه منطقــهای میشــود.
اهمیــت ایــن فعالیــت بــه انــدازهای اســت کــه تنهــا صنعــت
نفــت و خــودرو ،از آن باالتــر میباشــند .از آنجایــی کــه اقتصــاد
ایــران تکمحصولــی و وابســته بــه درآمدهــای نفتــی اســت،
رشــد و توســعه صنعــت گردشــگری یکــی از راهکارهــای مؤثــر
بــرای رهایــی از اقتصــاد تکمحصولــی و متنــوع کــردن منابــع
درآمــدی میباشــد؛ از ایــنرو ضــروری اســت بیــش از پیــش
مــورد توجــه برنامهریــزان و سیاســتگذاران قــرار گیــرد .در
ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــه صنعــت گردشــگری و ابعــاد
مختلــف آن پرداختــه شــود.

مقدمه
گردشــگری ،بخــش عمــدهای از اقتصــاد جهانــی و یکــی
از مهمتریــن بخشهــای آن اســت .امــروزه حجــم تجــارت و
کســبوکار توریســم برابــر یــا حتــی بیشــتر از نفــت ،صنایــع
غذایــی و صنعــت اتومبیــل اســت و یکــی از مهمتریــن
بازیگــران عرصــه تجــارت بینالمللــی و بخــش بزرگــی از
توســعه کشــورهای درحــال رشــد اســت .علیرغــم شــوکهای
ناگهانــی و فزاینــدهای کــه در اثــر اتفاقــات سیاســی ،اجتماعــی
یــا حــوادث طبیعــی طــی ســالهای اخیــر بــه صنعــت
گردشــگری در مقیــاس جهانــی وارد شــده اســت ،ایــن صنعــت
همچنــان رشــد خــود را حفــظ کــرده و از تــابآوری باالیــی
برخــوردار اســت .در واقــع گردشــگری بــرای ششــمین ســال
متوالــی ،ســریعترین رشــد را در بیــن بخشهــای مختلــف
اقتصــاد جهانــی داشــته و رونقبخــش زندگــی میلیونهــا نفــر
از طریــق ایجــاد شــغل ،کاهــش فقــر و ترویــج توســعه بــوده
اســت .ایــن صنعــت توانایــی آن را دارد کــه بــه اشــتغال پایــدار
و باکیفیــت منجــر شــده و از طریــق پــل زدن بیــن ملــل و
فرهنگهــا ،بــه صلــح جهانــی کمــک کنــد .گردشــگری بــه
تمــام بخشهــای اقتصــادی یــک کشــور مربــوط میشــود و
تأثیــرات اقتصــادی خــود را بــر همــه ایــن حوزههــا میگــذارد.
منظــور از اثــرات اقتصــادی گردشــگری ،کلیــه آثــاری اســت کــه
بــر پیکــره اقتصــادی ماننــد :درآمــد ،اشــتغال ،ســطح قیمتهــا،
عرضــه و تقاضــا و ترازهــای مالــی جامعــه میگــذارد .در ایــن
راســتا گردشــگری بزرگتریــن تولیدکننــده تولیــد ناخالــص
داخلــی و اشــتغال بــوده و باعــث رونــق بســیاری از کشــورها
و مناطــق میشــود .بــه عبــارت دیگــر تقویــت گردشــگری،
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متضمــن منافــع اقتصــادی بــوده و گســترش اقتصــادی
مربــوط بــه فعالیتهــای گردشــگری بــه ویــژه در کشــورهای
جهــان ســوم ،بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــورها کمــک
میکنــد .گردشــگری باعــث افزایــش درآمــد و ارزآوری بــرای
شــهر یــا منطقــه میشــود .ایــن عمــل بــا هزینههایــی کــه
یــک گردشــگر ،در طــول دوره اقامــت خــود در کشــور میزبــان
صــرف میکنــد محقــق میشــود .بــه ایــن جریــان اقتصــادی،
صــادرات نامرئــی میگوینــد (نوربخــش و اکبرپــور سراســکانرود،
 .)1389همچنیــن توســعه گردشــگری میتوانــد نقــش مهمــی
در توســعه پایــدار اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســتمحیطی
داشــته باشــد (.)del Mar Alonso-Almeida, 2013
گردشــگری بینالمللــی در ســال  2017بــا رشــد  8/6درصــدی،
بیشــترین رشــد را از زمــان بحــران اقتصــادی در ســال 2009
داشــته و بــه مراتــب باالتــر از پیشبینیهــای بلندمــدت
بــوده اســت .در مجمــوع 1323 ،میلیــون گردشــگر بینالمللــی
در ســال  2017وجــود داشــته کــه  84میلیــون بیشــتر از
ســال  2016بــوده اســت .ایــن صنعــت در ســال 6/7 ،2017
تریلیــون دالر؛ یعنــی 10درصــد تولیــد ناخالــص جهــان را بــه
خــود اختصــاص داده اســت .یکدهــم کل اشــتغال جهانــی7 ،
درصــد صــادرات جهــان و  30درصــد صــادرات بخــش خدمــات
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .مجمــوع صــادرات ایــن
بخــش 6/1 ،تریلیــون دالر بــوده و بــه عبارتــی ارزش صــادرات
روزانــه گردشــگری 4 ،میلیــارد دالر بــوده اســت .ایــن اعــداد و
ارقــام گویــای اهمیــت فزاینــده ایــن بخــش اســت و همچنیــن
پیشبینــی میشــود در ســال  ،2030نزدیــک بــه  2میلیــارد
گردشــگر بینالمللــی وجــود داشــته باشــد و رقابتــی تنگاتنــگ
بیــن کشــورها و شــهرها بــرای جــذب گردشــگر وجــود دارد
(.)UNWTO, 2018
باالتریــن درآمــد گردشــگری در جهــان در ســال ،2017
مربــوط بــه کشــور فرانســه بــه میــزان  87میلیــارد دالر بــوده
اســت .کشــورهای اســپانیا ،آمریــکا ،چیــن ،ایتالیــا ،مکزیــک،
انگلســتان ،ترکیــه ،آلمــان و تایلنــد نیــز جــزو ده کشــور اول
جهــان از نظــر میــزان درآمــد گردشــگری بودهانــد .منطقــه
خاورمیانــه13 ،درصــد رشــد در بخــش گردشــگری را داشــته و
 58میلیــون گردشــگر بینالمللــی داشــته اســت و  68میلیــارد
دالر نیــز درآمــد آن بــوده اســت .در کشــور مــا علیرغــم وجــود
جاذبههــای فــراوان و بــا وجــود آنکــه بــر مبنــای شــاخصهای
یونســکو جــزو  10کشــور پرجاذبــه جهــان هســتیم امــا بــر
اســاس آمــار و گزارشهــای ســازمان جهانــی گردشــگری در
ســال  ،2017درآمــد ایــران از محــل توریســم تنهــا حــدود 7/3
میلیــارد دالر و برابــر بــا  23صــدم درصــد از کل درآمــد جهانــی
گردشــگری بــوده اســت .از لحــاظ شــاخص رقابتپذیــری
در زمینــه گردشــگری نیــز در ســال  2017در رتبــه 93
جهــان قــرار داشــته و متأســفانه در زمینــه اولویتبخشــی
بــه بخــش گردشــگری ،ایــران در رتبــه  117قــرار دارد
( .)World Economic Forum, 2017ایــن امــر بیانگــر
آن اســت کــه بــاور و عــزم جــدی بــرای تقویــت توریســم
علیرغــم واقــف بــودن بــه اهمیــت آن در بیــن سیاسـتگذاران و
برنامهریــزان کمتــر وجــود دارد .ایــن در حالــی اســت کــه قــرار

اســت بــر مبنــای چشــمانداز  ،1404ســهم ایــران از تعــداد
گردشــگران جهانــی بایــد بــه  5/1درصــد کل و بــه تعــداد 20
میلیــون گردشــگر بینالمللــی برســد .همچنیــن پیشبینــی
شــده اســت کــه ســهم ایــران از درآمدهــای گردشــگری جهانــی
نیــز بایــد بــه  ۲درصــد کل درآمــد جهانــی ارتقــا یابــد و در
ســال نهایــی ،درآمــد  25میلیــارد دالری از ایــن بخــش داشــته
باشــیم .از ایــن رو ،تجزیهوتحلیــل صنعــت گردشــگری در
کشــور و بررســی ابعــاد ،چالشهــا و فرصتهــای آن چــه
در جامعــه علمــی و چــه در بیــن مدیــران اجرایــی ،ضرورتــی
انکارناپذیــر اســت (.)UNWTO, 2018
مبانی نظری
ابعاد مختلف صنعت گردشگری

گردشگری و محیطزیست
محیطزیســت ،یکــی از اجــزاء مهــم نظــام اقتصــادی
اســت .یــک بــاور عمومــی اشــتباه وجــود دارد و آن اینکــه مــا
نمیتوانیــم هــم توســعه اقتصــادی را داشــته باشــیم و هــم
پایــداری محیطزیســت را حفــظ کنیــم .امــا شــواهد نشــان
میدهــد کــه گردشــگری بــه صنعــت بــدون دود مشــهور
اســت و گردشــگری نســبت بــه ســایر بخشهــای اقتصــادی،
حساســیت بیشــتری بــه زیســتبوم دارد و بــه حفــظ تنــوع
زیســتی کــره زمیــن نیــز کمــک میکنــد .بــه دلیــل اهمیــت
نــگاه زیســتمحیطی در صنعــت گردشــگری ،یکــی از
شــاخههای اصلــی گردشــگری یعنــی اکوتوریســم ،از دهــه
 1970وارد 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
اکوتوریســم میباشــد .همچنیــن کمــک بــه اقتصــاد محلــی و
ترویــج فرهنــگ زیسـتمحیطی ،از تأثیــرات مثبــت اکوتوریســم
میباشــد .اکوتوریســم ،ســفری مســئوالنه بــه پهنــه طبیعــت
اســت کــه از محیطزیســت حفاظــت کــرده و زندگــی مــردم
را رونــق و رفــاه میبخشــد .بــا ایــن نــگاه ،اســاس توســعه
گردشــگری ،در نظــر گرفتــن یــک رابطــه میــان گردشــگران،
جامعــه میزبــان و مقصــد میباشــد کــه بــا حفــظ منابــع طبیعــی
در بلندمــدت میــان ایــن ســه جــزو رابطــه برقــرار میشــود .بــر
ایــن اســاس و بــا توجه بــه اهمیــت بحث پایــداری ،ســال 2017
بــه عنــوان ســال توریســم پایــدار بــرای توســعه نامگــذاری شــد
(حسنزاده.)1394 ،
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گردشگری ،منادی صلح و ثبات جهانی
گردشــگری در عیــن حــال کــه رقابــت اقتصــادی اســت،
موجــد نوعدوســتی و همــکاری بینالمللــی نیــز میباشــد و
ایــن امــر موجــب میشــود کــه از نظــر سیاســی ،دولتهــا بــه
هــم نزدیکتــر شــوند و ملتهــا یکدیگــر را بهتــر بشناســند.
دولتهایــی کــه در زمینــه گردشــگری ســرمایهگذاری
کردهانــد در روابــط بینالمللــی خــود بازنگــری بــه عمــل
آوردهانــد (پاپلییــزدی .)1385 ،در ایــن صنعــت ،بشــر کشــف
بزرگــی کــرد و آن اینکــه گردشــگری میتوانــد زیربنــای صلــح
و دوســتی ملتهــا باشــد .هرچــه شــناخت مــردم از همدیگــر و
از ســرزمین یکدیگــر بیشــتر شــود ،روابــط آنهــا دوســتانهتر و
صمیمانهتــر میگــردد .شــعاری کــه امــروزه مبلغــان گردشــگری
و ســازمان جهانــی گردشــگری اشــاعه میدهــد آن اســت کــه
بــه انــدازه کافــی دیــوار ســاختهایم ،بیاییــد از ایــن بــه بعــد
پــل بســازیم و ایــن رویکــرد همگرایانــه بینالمللــی را نشــان
میدهــد .گردشــگري ،بــهمثابــه پنجــرهاي بــراي شــناخت
نزديــک و بيواســطه جوامــع بــا يکديگــر عمــل ميکنــد و در
بهبــود روابــط سياســي و اســتحکام صلــح جهانــي نقشآفريــن
اســت.

بيكـــاري بـــاال ،محدوديــت منابــع ارزي و اقتصــاد تكمحصولــي
روبــهرو هســتند ،اهميــت فراوانــي دارد (بــدری .)1390 ،بــه
هميــن دليــل بســياري از سياســتگذاران ،توســعه صنعــت
گردشــگري را سياســتي مطلــوب بــراي کاهــش بيــکاري در
مناطــق بــا نيــروي کار ســاده ميداننــد .گردشــگري بــه ازاء
هــر فرصــت شــغلي مســتقيم ،حداقــل دو شــغل جنبــي نیــز بــه
وجــود مـيآورد (معصومــي .)1385 ،گردشــگري داراي خاصيــت
ويــژهاي اســت کــه ميتــوان آن را بــه منزلــه نيــروي محرکــه
توســعه اقتصــادي هــر کشــوري محســوب کــرد .تحقيقــات
حاکــي از آن اســت کــه بــه ازاي هــر تخــت اقامتــي ،حــدود 5
تــا  7شــغل بــه طــور مســتقيم يــا غيرمســتقيم ايجــاد ميشــود
(راشــدی و فرجیمالئــی .)1395 ،مطالعــات نشــان میدهــد
کــه بــه ازای افزایــش  30نفــر گردشــگر ،یــک شــغل جدیــد
محقــق میشــود .هماکنــون ایــن بخــش نزدیــک بــه 120
میلیــون شــغل مســتقیم و  125میلیــون شــغل غیرمســتقیم
را بــه خــود اختصــاص داده اســت و پیشبینــی میشــود در
ســال  ،2022از هــر ده نفــر شــاغل در دنیــا ،یــک نفــر در بخــش
توریســم کار خواهــد کــرد.

گردشگری شهری
کمکهــای گردشــگری بــرای رشــد اقتصــادی شــهرها بــه
طــور گســتردهای مــورد تحســین قــرار گرفتــه اســت و بســیاری
از شــهرها ،از گردشــگری بهعنــوان محــرک اقتصــادی اســتفاده
کردهانــد .امــروزه ،يكــي از مهمتريــن مقصدهايــي كــه روندهــاي
گردشــگري جهــان را در دهههــاي گذشــته تحتتأثيــر قــرار
گردشگری و اشتغال
داده ،مراكــز شــهري اســت .رشــد ســفرهاي كوتاهمــدت ،ايــن
توریســم ،امیــد بســیاری از کشــورها بــرای غلبــه بــر مقصدهــا را بــه يكــي از اصليتريــن مراكــز گردشــگري تبديــل
مشــکل بیــکاری اســت .توســعه صنعــت گردشــگري بـــراي کــرده اســت ( .)Higham and Lueck, 2002طبــق آمارهــا
كشـــورهاي درحـالتوســـعه كـــه بـــا معضـــاتي ماننــد :نـــرخ و مطالعــات ،شــهر لنــدن بــا بیــش از  28میلیــون گردشــگر ،در
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رده اول مقاصــد گردشــگری شــهری جهــان قــرار دارد و از ایــن
محــل بیــش از  20میلیــارد دالر ،درآمــد کســب کــرده اســت.
در ایــن شــهر 1500 ،هتــل بــا  137هــزار اتــاق ،از توریسـتهای
جهانــی ،پذیرایــی میکننــد .لنــدن 1/6 ،درصــد کل توریســم
جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت .شــهرها بــه عنــوان
مقاصــد گردشــگري داراي عملكــرد چندمنظــورهای هســتند.
آنهــا بــه عنــوان دروازه ورودي بــه كشــور ،مراكــز اقامــت و مبــدأ
ســفر بــه روســتاها و مقصدهــاي مجــاور خــود هســتند .عــاوه
بــر ايــن شــهرها فقــط مقصدهايــی را كــه در آنهــا جمعيتــي
بــا فعاليتهــاي اقتصــادي ،فرهنگــي و تحــت كنتــرل نيروهــاي
سياســي كنــار هــم جمــع ميشــوند نميباشــند؛ بلكــه نقــش
مهمــي را بــه عنــوان مراكــز فعاليــت گردشــگري بــر عهــده
دارنــد .بنابرايــن بايــد بــه جــاي گردشــگري در شــهرها مفهــوم
گردشــگري شــهري مــورد بررســي قــرار گيــرد (رهنمايــي،
 .)1386محيطهــاي شــهري از دو جهــت در صنعــت توريســم
اهميــت دارنــد .از یــک ســو ،كانونهــاي شــهري بــه لحــاظ
تمركــز جمعيــت در آنهــا و فشــارها و خســتگيهاي ناشــي
از كار و تــاش و فعاليــت بــه عنــوان مبــدأ مســافرتهاي
توريســتي محســوب ميشــوند و از ســوي ديگــر ،بــه علــت
وجــود امكانــات معيشــتي و رفاهــي ،فعاليتهــاي اقتصــادي،
بازرگانــي ،صنعتــي ،فرهنگــي ،سياســي ،بهداشــتي ،ارتباطــي،
فراغتــي و داشــتن جاذبههــاي تاريخــي و توريســتي بــه
عنــوان مقصــد مســافرتهاي جهانگــردي بــه حســاب
ميآينــد (رضوانــي .)1385 ،در واقــع ،شــهرها بــا جاذبههــاي
متنــوع شــامل :موزههــا ،بناهــاي يادبــود ،ســالنهاي تئاتــر،
اســتاديومهاي ورزشــي ،پاركهــا ،شــهربازي ،مراكــز خريــد،
مناطــق بــا معمــاري تاريخــي و مكانهايــي مربــوط بــه

حــوادث مهــم يــا افــراد مشــهور ،جــاذب گردشــگران بســياري
هســتند .بنابرايــن ،حجــم زيــادي از امكانــات گردشــگري نظيــر:
محــل ســكونت ،حملونقــل و ســاير خدمــات گردشــگري ،در
شــهرها واقــع شــدهاند كــه بازديدكننــدگان از شــهر و مناطــق
اطــراف آن ،از آنهــا اســتفاده ميكننــد .گردشــگری شــهری
عــاوه بــر تأثیــرات مثبتــی کــه بــر اقتصــاد شــهر ،معیشــت
شــهروندان ،توســعه کســبوکارهای خــرد و بهبــود وضعیــت
زیرســاختهای شــهری دارد ،میتوانــد بــه عنــوان یکــی از
منابــع درآمدهــای شــهرداری ،نقــش اساســی را در اقتصــاد
شــهر ایفــا نمایــد.
گردشگری پایدار
گردشــگري پايــدار ،مفهومــی اســت کــه از دهــه  90وارد
ادبيــات حــوزه گردشــگري شـــد .ايـــن واژه از نظريات گســترده
در رابطــه بــا توســعه پايــدار نشــأت گرفتــه اســت .گردشـــگري
پايـــدار بعـــد از اينكـــه سياســتهاي گردشــگري مربــوط
بــه بوستريســم ،بعــد از دهـــه  50تـــا  70مـــيالدي ،اثـــرات و
جوانـــب منفـياش آشــكار گردیــد ،مطــرح شــد تــا تنهــا جــذب
گردشــگر بــه يـــك مكـــان بـــه هـــر قيمتـــي (طبـــق نظريــه
بوستريســم) تنهــا جنبــه ممكــن نباشــد بلكــه بايــد گردشــگري
عــاوه بـــر اينكـــه بتوانـــد در تمـــام ســالها و ماههــا كـــاركرد
داشـته باشـد ،همچنـين نبايـد منجـر بـه از بـين بـردن محـيط
طبيعـــي و اجتماعــي شــود (موســایی و همــکاران.)1391 ،
توســعه پایــدار گردشــگری ،توســعهای اســت کــه در آن تــوازن
و تعــادل ،حفــظ ارزشهــا و کیفیــت اخالقیــات و اصــول
اقتصــادی و نیــز مزیتهــای اقتصــادی همــه همــراه هســتند
و کوشــش میشــود تــا توســعهای متعــادل و همهجانبــه
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جایگزیــن توســعه صرفــاً اقتصــادی گــردد.
در ایــن دیــدگاه توســعه گردشــگری بــا
اســتفاده از منابــع موجــود بــه گونــهای
اســت کــه ضمــن پاســخ دادن بــه نیازهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و ضوابــط
قانونــی جامعــه و انتظــارات گردشــگران
بتــوان وحــدت و یکپارچگــی ،هویــت
فرهنگــی ،حفــظ ســامت محیطزیســت،
تعــادل اقتصــادی و رفــاه مــردم محلــی را
تأمیــن کــرد .گردشــگری پایــدار ســعی
در تنظیــم روابــط بیــن جامعــه میزبــان،
مــکان گردشــگری و گردشــگران دارد؛
زیــرا ایــن رابطــه میتوانــد پویــا و ســازنده
باشــد و بــه دنبــال تعدیــل فشــار و بحــران
بیــن ایــن عناصــر اســت تــا آســیبهای
محیطــی و فرهنگــی را بــه حداقــل رســانده،
رضایــت بازدیدکننــدگان را فراهــم آورده
و بــه رشــد اقتصــادی ناحیــه کمــککنــد
(محســنی .)1388 ،طبــق گــزارش کمیتــه
برانتلنــد ،گردشــگری پایــدار توازنــی بیــن
موضوعــات مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و
زیسـتمحیطی اســت .گردشــگری پایــدار بــه
معنــای حداکثــر کــردن مزایــای اقتصــادی،
اجتماعــی بــه همــراه بــه حداقــل رســاندن
همزمــان هزینههاســت .میتدلــون و کالرک
بــه تعــادل بیــن ایــن ســه بعــد اشــاره
میکننــد و معتقدنــد کــه منافــع اقتصــادی
بایــد در تعــادل بــا جنبههــای اجتماعــی و
زیســتمحیطی باشــد (نصراللهــی و موســی
بیکــی دهآبــادی.)1394 ،
مدیریت گردشگری
توســعه پایدار بخش گردشــگری ،بســتگی
بــه توانایــی آن در انطبــاق بــا رونــد اقتصادی،
اجتماعــی ،سیاســی ،محیطــی و تکنولوژیکــی
دارد .پتانســیل گردشــگری بــه عنــوان یــک
موتــور بــرای رشــد پایــدار و همهجانبــه
نیــاز بــه توســعه سیاســتهای صحیــح،
اســتراتژیهای یکپارچــه ،ســاختارهای بیــن
اداری و ســازوکارهایی دارد کــه شــامل
بخــش خصوصــی و ســایر ذینفعــان
حــوزه مدیریــت گردشــگری میباشــد.
توریســم ،اشــتغالزایی و تولیــد ثروت
میکنــد و ظرفیــت مهمــی بــرای
تحقــق توســعه پایــدار اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی در تمامی
کشــورها میباشــد .دولتهــا
اذعــان دارنــد کــه توســعه
توریســم ،یکــی از معــدود
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گزینههــای واقعگرایانــه توســعه در بســیاری از مناطــق اســت.
بنابرایــن بــا ایــن چش ـمانداز بــه احتمــال فــراوان توســعه ایــن
صنعــت و ارتقــای آن از یــک بخــش کوچــک بــه یــک بخــش
متوســط اقتصــادی ،ادامــه خواهــد یافــت .در ارتبــاط بــا نقــش
دولتهــا در زمینــه مدیریــت گردشــگری ،پیتــر هــال بــر
ایــن بــاور اســت کــه نقــش اصلــی دولــت ،طراحــی چارچــوب
اقتصــادی بــرای توریســم اســت کــه ایــن چارچــوب ضمــن
در نظــر گرفتــن فاکتورهــای اساســی اقتصــاد بینالملــل
ماننــد :نظــام عرضــه و تقاضــا و نــرخ مبــادالت بایــد عناصــر
دیگــری مثــل زیرســاختها ،نیازهــای آموزشــی ،میــزان
عالقهمنــدی گردشــگران و بــه خصــوص امنیــت و اطمینــان
ســرمایهگذاران را نیــز لحــاظ کنــد .چارچــوب پیشــنهادی هــال
بــه خصــوص نقــش گروههــای ذینفــع و تأثیــری را کــه بــر
روی سیاســتهای توســعه توریســم دارنــد برجســته میکنــد
(.)Baum & Szivas, 2008
نتیجهگیری
گردشــگری ،صنعتــی پررونــق اســت امــا ماننــد دیگــر
فرصتهــای اقتصــادی ،پراکنــش آن در دنیــا بــه شــدت نابرابــر
اســت و توزیــع متعادلــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد .بــرای
مثــال کشــور فرانســه در ســال  ،2016نزدیــک بــه  85میلیــون
نفــر؛ یعنــی رقمــی بیــش از جمعیــت خــود ایــن کشــور،
گردشــگر داشــته و کشــورهایی ماننــد :آمریــکا ،چیــن ،ایتالیــا
و اســپانیا ،از دیگــر مقصدهــای جــذاب گردشــگری بودهانــد
کــه ایــن جذابیــت ناشــی از ســرمایهگذاری در ایــن زمینــه
بــوده اســت .چیــن در همیــن ســال 261 ،و آمریــکا122 ،
میلیــارد دالر در حــوزه گردشــگری هزینــه کردهانــد .امــروزه
کشــورهای مختلــف تــاش خــود را بــه ســرمایهگذاری در
ایــن حــوزه معطــوف داشــتهاند؛ بنابرایــن ســرمایهگذاری در
گردشــگری ،یکــی از مهمتریــن گامهایــی اســت کــه میتــوان
بــرای پیشــبرد اهــداف و بهرهمنــدی از ایــن صنعــت در آینــده
برداشــت .کشــور ایــران بــه واســطه برخــورداری از پیشــينه
غنــي تاريخــي ،فضاهــاي مذهبــي ،تنــوع قومــي و اقليمــيو
همچنیــن ظرفيتهــاي ايجــاد شــده در بخشهــاي بهداشــت
ت نســبی در زمینــه جــذب گردشــگران
و ســامت ،دارای مزي ـ 
خارجــي اســت امــا بــه دلیــل ضعفهــای ســاختاری در ایــن
زمینــه بایــد گفــت در حاشــیه ایــن بــازار پررونــق جهانی اســت.
امــروزه ميــان گردشــگري و توســعه پايــدار ،رابطــه متقابــل و
دوســويهاي وجــود دارد ،بهگونــهاي كــه ميتــوان گفــت هــر
چقــدر كشــوري از درجــه توســعهيافتگي بيشــتري برخــوردار
باشــد ،بــه همــان نســبت از تعــداد گردشــگران بيشــتري نيــز
برخــوردار اســت و داراي صنعــت توريســم مطمئنتــري نيــز
میباشــد .همچنيــن كشــوري كــه داراي صنعــت گردشــگري
قويتــري اســت ،جهــت دســتیابی بــه توســعه پايــدار تــاش
بیشــتری خواهــد کــرد و تمــام برنامههــاي آن در راســتاي
رســیدن بــه توســعه پايــدار خواهــد بــود .بــا توجــه بــه مطالــب
بیــان شــده ،یکــی از راههــای نیــل بــه توســعه پایــدار در کشــور
مــا برنامهریــزی بلندمــدت و پایــدار بــرای تقویــت صنعــت
گردشــگری میباشــد.
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گردشـگری فرهنـگی
دکتر محمدحسـین فـراهانی؛
مدیر واحـد فرهنــگی ایرانمـال

چکیده
فرهنــگ ،ظهــور نــدارد امــا حضــور دارد و در هــر نقطــه از
جهــان بــه شــکلی در میآیــد؛ همیــن تفاوتهــای فرهنگــی،
اهمیــت ویژهایســت بــرای صنعــت گردشــگری و بــرای
گردشــگرانی کــه صرفــاً بــرای لمــس و درک عمیــق اصالــت
فرهنــگ نقطـهای ،بــه آنجــا ســفر میکننــد .بــرای درک عمیــق
و تبــادل فرهنگــی ،گردشــگری بــا رویکــرد فرهنگــی ،مؤثرتریــن
گزینــه اســت .گردشــگری گرچــه یــک صنعــت اســت امــا
بیشــترین تبــادالت فرهنگــی در آن رخ میدهــد .در ایــن
نوشــتار ،بــه اهمیــت فرهنــگ در صنعــت گردشــگری و تأثیــرات
آن پرداختــه شــده اســت.
واژههای کلیدی :فرهنگ ،گردشگری ،گردشگری فرهنگی
مقدمه
فرهنــگ ،مجموعــه نظامیافتــهای از ارزشهــا ،باورهــا،
اعتقــادات و رســوم و هنجارهــای یــک جامعــه اســت و در
جوامــع مختلــف بــا نظامهــای فرهنگــی متفــاوت نیــز
خردهفرهنگهــای کوچکتــری جــا گرفتهانــد .در ميــان يــك

قــوم ،ملــت ،يــا جامعــه بــزرگ و اصلــي ،بســياري از ارزشهــا،
باورهــا ،هنجارهــا ،معيارهــا و الگوهــاي رفتــاري هســتند كــه
جنبــه عــام دارنــد؛ همــه ،آنهــا را پذيرفتهانــد و همــه در
زندگــي و روابــط اجتماعــي از آنهــا پيــروي ميكننــد و رفتــار
اجتماعیشــان تحــت تأثيــر آنهاســت .فرهنــگ ،مفهومیســت
کــه بــه شــکلهای مختلــف ،خودنمایــی میکنــد .ماهیتــی
کــه در هــر خطــه و نقطــه از جهــان ،بــه گونــهای متفــاوت
ـیال بــه شــکل ظــرف خــود در
دیــده میشــود و ماننــد یــک سـ ّ
میآیــد و شــاید یکــی از دالیــل جذابیــت فرهنگهــای متنــوع
بــرای افــراد ،همیــن تنــوع و گوناگونــی آن باشــد.
بــدون شــک ،صنعــت گردشــگری بــه عنــوان یــک پدیــده
فرهنگــی ،یکــی از پربازدهتریــن فعالیتهــای اقتصــادی در
جهــان اســت کــه روزبــهروز در حــال گســترش و پیشــرفت
میباشــد .صنعــت گردشــگری ،بــه صــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم ،فعالیتهــای فرهنگــی را نیــز تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .گردشــگری ،عــاوه بــر جنبههــای اقتصــادی،
پدیــدهای اســت فرهنگــی و گســترشدهنده فرصتهــای
تبــادل فرهنگــی بیــن گردشــگر و جامعــه میزبــان .گردشــگری،
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باعــث تبــادل فرهنگــی و انتقــال فرهنگهــا میشــود و فــرد
گردشــگر در نتیجــه تعامالتــش بــا جامعــه میزبــان ،فرصــت
نزدیــک شــدن بــه ســلیقهها ،خواســتها ،مطالبــات ،آرزوهــا،
انتظــارات جامعــه میزبــان را بــه دســت مــیآورد و در نتیجــه
میتوانــد بهتــر آنهــا را درک کنــد.
شرح موضوع
گردشــگری ،انــواع مختلفــی دارد و بــا هدفهــای مختلفــی
بــه وقــوع میپیونــدد .گردشــگران ،انگیزههــای مختلفــی
از ســفرهای خــود دارنــد و مقاصــد گردشــگری خــود را بــه
اهــداف متفاوتــی انتخــاب میکننــد .گردشــگری فرهنگــی،
یکــی از انــواع گردشگریهاســت و صرف ـاً بــه دالیــل فرهنگــی
رخ میدهــد .گردشــگری فرهنگــی ،بازدیــد از جاذبههــای
فرهنگــی ،فعالیتهــا و مراســم و رویدادهــای فرهنگــی اســت که
عامــل اصلــی و انگیزشــی ایــن ســفرند .ایــن گردشــگری شــامل
بازدیــد از جاذبههــا و بناهــای فرهنگــی و تاریخــی و میراثــی و
گردشــگری بومــی و هنــری اســت و در ایــن گردشــگری ،فــرد
گردشــگر بــه ســمت جلوههــای فرهنگــی مــیرود و هــدف
از آن ،کســب اطالعــات و تجربههــای جدیــدی اســت بــرای
ارضــای روحیــه و نیازهــای فرهنگــی فــرد گردشــگر (حیــدری
چیانــه .)1389 ،در ایــن گردشــگری ،جاذبههــای فرهنگــی؛
ماننــد موزههــا ،نمایشــگاهها ،ارکســترها ،نمایشــنامهها،
هنرهــای دســتی ،معمــاری و  ...اهمیــت مییابنــد و آیینهــای
ســنتی گردشــگری فرهنگــی ،در دو ســطح معنــا مییابنــد:
 - 1بازدیــد از مکانهــا و معماریهــای فرهنگــی و بناهــای
تاریخــی؛ ماننــد موزههــا ،خانههــای تاریخــی و ...
 - 2آثــار ناملمــوس و جنبههــای معنــوی ماننــد آداب و رســوم،
فرهنــگ اقــوام ،نــوع معیشــت و . ...
جاذبههــای میراثــی در یــک شــهر میتوانــد بــه شــرح زیــر
باشــد:
 - 1بناهای میراثی :بناهای تاریخی ،بناهای یادمانی ،معماری،
سایتهای تاریخی
 - 2میراث طبیعی :پارکهای ملی ،چشماندازها ،سواحل و ...
 - 3میراث مذهبی :مساجد ،شهرهای زیارتی،کلیساها ،معابد،
کنیسهها و ...
 - 4میراث ادبی :منازل و شهرهای زندگی مشاهیر
و مفاخر
 - 5میراث هنری :چشماندازها و محیطهای
الهامبخش برای هنرمندان
 - 6میراث فرهنگی مانند جشنوارهها ،رویدادها،
همایشها و نمایشگاهها و ...
 - 7میراث صنعتی مانند معادن و کارخانهها و
چشماندازهای صنعتی.
گردشــگران فرهنگــی ،چنــد دســت ه هســتند
و هــر کــدام انگیــزه متفاوتــی بــرای ســفر

خــود دارنــد .گردشــگران فرهنگــی اکثــرا ً بــه دنبــال تجربــه
فرهنگــی هســتند .گردشــگران اماکــن دیدنــی و تاریخــی،
تجــارب ســطحیتری دارنــد .برخــی گردشــگران بــا هــدف
فرهنگــی ســفر نمیکننــد امــا بــه طــور کامــ ً
ا اتفاقــی ،در
ایــن میــان ،تجــارب فرهنگــی ژرفــی مییابنــد .تجربههــای
بــه دســت آمــده در گردشــگری فرهنگــی ،بــه مراتــب گرانبهاتــر
از تجربههــای اشــخاصی اســت کــه صرف ـاً بــه هــدف تفریحــی
ســفر میکننــد.
فرهنــگ در گردشــگری را در دو بخــش میتــوان تعریــف
کــرد :فرهنــگ ســنتی و فرهنــگ مــدرن و در هــر دو ســطح
میتوانــد چشــماندازهای ویــژهای را در خــود جــای دهــد.
فرهنــگ ســنتی ،میراثــی اســت کــه بــا گــذر از نســلها بــه
جامعــه امــروزی رســیده و ایــن فرهنــگ بــرای گردشــگرانی
جاذبــه دارد کــه بــه دنبــال مکانهایــی بــا فرهنــگ اصیــل و
ســنتی منطقــه هســتند تــا اصالــت واقعــی را تجربــه کننــد و
ایــن نــوع فرهنــگ همــواره بــرای گردشــگران جــذاب اســت و از
ایــن رو غنــای فرهنگــی یــا منطقــه میتوانــد تأثیــر مســتقیم
و بســزایی در جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی بگــذارد و
ایــن غنــای فرهنگــی تنهــا بــا پشــتیبانی محــل و منطقــهای
ســاکنان و حمایــت از ایــن میــراث گرانبهــا تحقــق مییابــد.
بایــد فرهنگهــای فرامــوش شــده را دوبــاره احیــا کــرد و
آنهایــی را کــه وجــود دارنــد را بــرای جــذب گردشــگر بیشــتر،
حمایــت و پشــتیبانی کــرد.
نتیجهگیری
در مجمــوع میتــوان گفــت تأثیــرات عوامــل و مســائل
فرهنگــی بــر رونــق گردشــگری ،بیــش از حــد تصــور اســت
و صنعــت گردشــگری بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
صنایــع درآمــدزا بــرای هــر کشــور ،بــا اهمیــت دادن
بــه مســأله فرهنــگ و غنــا بخشــیدن بــه آن میتوانــد
گردشــگران بیشــتری را بــه خــود جــذب کنــد و در عیــن
حــال باعــث رشــد صنایــع مرتبــط نیــز شــود و فــردی
کــه بــا هــدف دیــدار از عناصــر فرهنگــی یــک جامعــه،
زحمــت ســفر را متحمــل میشــود ،تنهــا بــرای
گــذران اوقــات فراغــت و تفریــح مســافرت
نمیکنــد بلکــه میخواهــد بــا ســنتها و
آداب و رســوم مردمــی آشــنا شــود کــه شــیوه
زندگیشــان بــا او متفــاوت اســت و ایــن
نقطهایســت باالتــر از گردشــگری صرفــاً بــه
منظــور تفریحــی.
منبع

حیــدری چیانــه ،رحیــم.)1389( .
مبانــی برنامهریــزی صنعــت گردشــگری.
تهــران :انتشــارات ســمت.
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راهکارهای دستیابی به اهداف گردشگری سبز
(گزارش تحلیلی از یک کارگاه مشارکتی)
نجمه دریائی؛ پژوهشگر مؤسسه آموزشي عالي آزاد انديشه معين

چکیده
گردشــگری ،بــه عنــوان یکــی از مصادیــق توســعه پایــدار ،در کارگاه مشــارکتی در بخــش پایــان یــک ســفر ســبز میباشــد.
بــر محوریــت حفــظ و حمایــت از محیــط زیســت و ســفری واژههــای کلیــدی :گردشــگری ،گردشــگری ســبز ،کارگاه
هدفمنــد و مســئوالنه بــه طبیعــت اســتوار اســت و ضمــن رونــق مشــارکتی،ایرا نمال
اقتصــادی جوامــع میزبــان ،بــه گســترش و نشــر فرهنــگ بومــی
مــردم منطقــه کمــک مینمایــد .بــه عبــارت دیگــر ،گردشــگری مقدمه
ســبز ،متکــی بــر ســرمایههای طبیعــی و برگرفتــه از فرهنــگ
گردشــگری ،فعالیــت اقتصــادی و اجتماعــی ممتــاز در
جوامــع بومــی اســت .نتایــج حاصــل از تحلیــل کارگاه مشــارکتی ســطح ملــی و بینالمللــی میباشــد کــه از ســال  1950مــورد
نشــان داد کــه وجــود طــرح و نقشــه از پیشتعییــن شــده بــرای توجــه جــدی قــرار گرفتــه اســت .صاحبنظــران معتقدنــد
ســفر و آشــنایی اولیــه مســافران بــا شــرایط مقصد گردشــگری از کــه در دنیــای امــروز ،گردشــگری ،منبــع ارزشــمند و رو بــه
قبیــل ارزشهــای زیســت محیطــی ،ویژگیهــای جامعــه محلــی رشــد درآمــد ،ارزآوری و اشــتغال اســت و ابــزاری مؤثــر بــرای
و عالیــق و ســایق خــاص آنــان میتوانــد ضمــن شــناخت توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها محســوب میشــود.
هــر چــه بهتــر مســافران ،زمینــه تعامــل مؤثرتــر آنــان را بــا امــا در ســالیان اخیــر ،رشــد ســریع گردشــگری ،توجهــات را بــه
جوامــع محلــی مقصــد گردشــگری فراهــم نمایــد .نکتـهای کــه پیامدهــای منفــی گردشــگری در محیــط زیســت جلــب کــرده
در طــول ســفر مدنظــر شــرکتکنندگان در کارگاه مشــارکتی و فعــاالن ایــن عرصــه را بــر آن داشــته تــا بــا تغییــر رویکــرد،
بــود ،تعامــل و احتــرام بــه قوانیــن جامعــه میزبــان و خریــد زمینــه حفاظــت بیشــتر از منابــع طبیعــی و محیــط زیســت را
محصــوالت از آنــان در راســتای اشــتغالزایی ،رونــق اقتصــادی فراهــم آورنــد.
جوامــع محلــی و توســعه پایــدار منطقــهای میباشــد .بــه بحــث ارتبــاط بیــن طبیعــت و گردشــگری را از دو دیــدگاه
اشــتراکگذاری تجربــه ســفر بــا هــدف تشــویق عالقهمنــدان طبیعــت جانــدار «اکوتوریســم» و طبیعــت بیجــان
و جلــب خانــواده و دوســتان بــه مقولــه گردشــگری ســبز ،از «ژئوتوریســم» یــا زمیــن گردشــگری و منابــع آبــی میتــوان
مهمتریــن راهکارهــای پیشــنهادی گروههــای شــرکتکننده بررســی کــرد .از جملــه شــاخههای گردشــگری ،اکوتوریســم
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اســت کــه از دهــه  1970وارد ادبیــات جهــان شــده و بــه معنای
ســفری مســئوالنه و هدفمنــد بــه طبیعــت اســت .ســفری کــه
محیــط زیســت را حفــظ میکنــد و بــه زندگــی مــردم محلــی،
رونــق و رفــاه میبخشــد .برخــی صاحبنظــران ،از گردشــگری
ســبز بــه عنــوان زیرمقولــه گردشــگری پایــدار یــاد میکننــد.
اکوتوریســم ،انواعــی از توریســم را شــامل میشــود کــه بــه
طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ،بــه طبیعــت مربــوط میشــود
و انگیــزه اصلــی ،بازدیــد و اســتفاده از جذابیتهــای طبیعــی
و فرهنــگ بومــی اســت ،بــدون اینکــه خســارتی را متوجــه آن
نمایــد (حســنزاده .)1394 ،آنچــه مســلم اســت گردشــگری
ســبز بــا نگاهــی پایــدار بــه مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی و
زیس ـتمحیطی مقاصــد گردشــگری ،ســعی در تحقــق اهــداف
توســعه پایــدار و دســتیابی بــه رشــد و توســعهای همهجانبــه
دارد.
نخســتین نمایشــگاه بینالمللــی اقتصــاد و ســرمایهگذاری
گردشــگری در تاریــخ  4تــا  7شــهریور  1397در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بــازار بــزرگ ایــران (ایرانمــال) برگــزار گردیــد
کــه فرصتــی بیبدیــل را بــرای فعــاالن و دس ـتاندرکاران ایــن
حــوزه فراهــم نمــود .همچنیــن در ایــن نمایشــگاه ،چندیــن
ســمینار بــا موضوعــات مرتبــط بــا صنعــت گردشــگری ،برگــزار
گردیــد کــه یــک ســمینار بــه موضــوع گردشــگری ســبز

اختصــاص یافــت .این ســمینار ،میزبــان جمعــی از عالقهمندان و
فعــاالن در حــوزه گردشــگری و بــه ویــژه گردشــگری ســبز بــود
و محفلــی ارزشــمند بــرای بحــث و تبادلنظــر در ایــن حــوزه
مهــم از گردشــگری را فراهــم نمــود .در ایــن ســمینار ،کارگاهــی
مشــارکتی بــا هــدف بررســی ابعــاد مختلــف گردشــگری ســبز
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 میپــردازد.
روش تحقیق
در ابتــدا از شــرکتکنندگان حاضــر در کارگاه مشــارکتی
خواســته شــد کــه بــه گروههایــی مرکــب از  3تــا  5نفــر
تقســیم شــوند و بــا توجــه بــه الگــوی نمایــش داده شــده
(شــکل  ،)1نقشــه مســیر را در یــک ســفر گردشــگری ســبز
ترســیم کننــد و بــرای هــر بخــش از ســفر (آغــاز ســفر ،طــول
ســفر و پایــان ســفر) ،راهکارهایــی را بــه منظــور تبدیــل ایــن
ســفر بــه ســفری ســبز و ضامــن ســرمایههای اقتصــادی،
اجتماعــی و زیس ـتمحیطی جامعــه مقصــد بیــان نماینــد و بــا
حضــور تســهیلگر کارگاه مشــارکتی ،در مــورد هــر راهــکار ،بــه
بحــث و تبــادل نظــر بپردازنــد (شــکل .)2

شکل  - 1الگوی سفر سبز
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شکل  :2الگوی ترسیم شده گردشگری سبز توسط دو گروه شرکتکننده

یافتههای پژوهش
از دیــدگاه  5گــروه شــرکتکننده در کارگاه ،راهکارهایــی کــه در آغــاز ســفر میتواننــد بــه ارتقــای شــاخصهای گردشــگری
ســبز کمــک نماینــد طبــق جــدول  1میباشــند.
جدول  :1راهکارهای گردشگری سبز در مرحله آغاز سفر از دیدگاه گروههای شرکتکننده
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از دیــدگاه شــرکتکنندگان در کارگاه ،راهکارهایــی کــه در طــول ســفر میتواننــد بــه تحقــق اهــداف گردشــگری ســبز کمــک
نماینــد بــه شــرح جــدول  2هســتند.

جدول  :2راهکارهای گردشگری سبز در طول سفر از دیدگاه گروههای شرکتکننده
گروه
گروه

گروه 1
گروه 1

گروه 2
گروه 2

گروه 3
گروه 3

گروه 4
گروه 4
5

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی



راهکارهای ذکر شده در طول سفر
راهکارهای ذکر شده در طول سفر

عدم استعمال دخانیات
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی
استفاده از ظروف قابل بازیافت در صورت لزوم
عدم استعمال دخانیات
رعایت سکوت و امنیت مناطق جنگلی در راستای احترام به طبیعت
استفاده از ظروف قابل بازیافت در صورت لزوم
اطالعرسانی پیرامون گونههای گیاهی و جانوری منطقه
رعایت سکوت و امنیت مناطق جنگلی در راستای احترام به طبیعت
جمعآوری زبالهها
اطالعرسانی پیرامون گونههای گیاهی و جانوری منطقه
تعامل و احترام به قوانین جامعه میزبان و خرید محصوالت از آنان در راستای اشتغالزایی با رویکرد توسعه پایدار
جمعآوری زبالهها
استفاده از روشهای مطمئن خاموش کردن آتش در صورت نیاز به روشن کردن آن در طول سفر
تعامل و احترام به قوانین جامعه میزبان و خرید محصوالت از آنان در راستای اشتغالزایی با رویکرد توسعه پایدار
برپایی آتش در صورت ضرورت و دور از درختان و چشمهها و اطمینان از خاموش شدن آن
استفاده از روشهای مطمئن خاموش کردن آتش در صورت نیاز به روشن کردن آن در طول سفر
استفاده از چوب و برگهای خشک برای برپایی آتش در صورت ضرورت و آسیب نرساندن به درختان برای تهیه هیزم
برپایی آتش در صورت ضرورت و دور از درختان و چشمهها و اطمینان از خاموش شدن آن
بررسی دقیق محل به منظور برپایی چادر و ایجاد کمپ
استفاده از چوب و برگهای خشک برای برپایی آتش در صورت ضرورت و آسیب نرساندن به درختان برای تهیه هیزم
استفاده از کپسولهای گاز طبیعی یا سوخت الکل و عدم روشن کردن آتش و سوزاندن هیزم جهت گرمایش و پخت غذا
بررسی دقیق محل به منظور برپایی چادر و ایجاد کمپ
عدم شکار گونههای جانوری منطقه
استفاده از کپسولهای گاز طبیعی یا سوخت الکل و عدم روشن کردن آتش و سوزاندن هیزم جهت گرمایش و پخت غذا
بهکارگیری روشهای اصولی در هنگام مواجهه با حیوانات مهاجم و از بین نبردن آنان
عدم شکار گونههای جانوری منطقه
به همراه داشتن مخزن آب و عدم استفاده از بطریهای آب معدنی پالستیکی
بهکارگیری روشهای اصولی در هنگام مواجهه با حیوانات مهاجم و از بین نبردن آنان
عدم استفاده از غذاهای آماده که بستهبندی دارند.
به همراه داشتن مخزن آب و عدم استفاده از بطریهای آب معدنی پالستیکی
انتخاب محل مناسب جهت احداث کمپ
عدم استفاده از غذاهای آماده که بستهبندی دارند.
همراه داشتن کیسه زباله و جمعآوری زبالهها
انتخاب محل مناسب جهت احداث کمپ
عدم ایجاد آلودگی صوتی در مناطق حضور پرندگان به خصوص سایتهای تاالبی
همراه داشتن کیسه زباله و جمعآوری زبالهها
استفاده از مسیرهای مشخص شده برای پیادهروی و طبیعتپیمایی جهت جلوگیری از آسیب به پوشش گیاهی
عدم ایجاد آلودگی صوتی در مناطق حضور پرندگان به خصوص سایتهای تاالبی
احترام به عقاید جامعه میزبان
استفاده از مسیرهای مشخص شده برای پیادهروی و طبیعتپیمایی جهت جلوگیری از آسیب به پوشش گیاهی
خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت
احترام به عقاید جامعه میزبان
استفاده از رستورانها و غذاخوریهای محلی
خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت














































از دیدگاه شرکتکنندگان در کارگاه ،راهکارهایی که در پایان سفر میتوانند به تحقق اهداف گردشگری سبز و تبدیل آن به سفری
گروه 5

استفاده از رستورانها و غذاخوریهای محلی



بهیادماندنی منجر شوند طبق جدول  3میباشد.
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گروه 4
گروه 3
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گروه 4
گروه 5












دیدگاه گروههای شرکتکننده
شدهاز
ذکرسفر
جدول  :3راهکارهای گردشگری سبز در پایان
ازدر پایان
سفرههای شرکتکننده
دیدگاه گرو
راهکارهایپایان سفر
جدول  :3راهکارهای گردشگری سبز در
خاطرهسازی از طریق به اشتراک گذاشتن عکسها و تجربیات سفر و تشویق دیگران به سفر سبز
راهکارهای ذکر شده در پایان سفر
به هیچ راهکاری اشاره ننمودند.
خاطرهسازی از طریق به اشتراک گذاشتن عکسها و تجربیات سفر و تشویق دیگران به سفر سبز
به اشتراکگذاری تجربیات سفر سبز
به هیچ راهکاری اشاره ننمودند.
«چیزی به جز عکس و ردپا از خودمان به جا نمیگذاریم تا لذت سفر برایمان چند برابر شود».
به اشتراکگذاری تجربیات سفر سبز
به هیچ راهکاری اشاره ننمودند.
«چیزی به جز عکس و ردپا از خودمان به جا نمیگذاریم تا لذت سفر برایمان چند برابر شود».
به هیچ راهکاری اشاره ننمودند.
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نتیجهگیری
گردشــگری ســبز ،ترکیبــی از چهــار مؤلفــه حفاظــت،
جامعــه ،فرهنــگ و تجــارت اســت و اگــر بــه درســتی اجــرا
شــود ،میتوانــد زمینــه حفــظ محیــط زیســت و منابــع طبیعــی
مقاصــد گردشــگری ،افزایــش درآمــد جامعــه محلــی و کمــک
بــه اقتصــاد جامعــه میزبــان و ایجــاد اشــتغال در مقولههایــی
چــون تولیــد و فــروش کاال ،حمــل و نقــل و خدمــات را فراهــم
ســازد .یقینــاً آنچــه در مقولــه گردشــگری ،اهمیــت بســزایی
دارد چگونگــی مدیریــت مؤثــر توســعه گردشــگری اســت.
هــدف از نــگارش ایــن مقالــه ،تحلیــل نتایــج کارگاه گردشــگری
ســبز میباشــد کــه در قالــب یــک کارگاه مشــارکتی و بــا
حضــور فعــاالن و عالقهمنــدان ایــن حــوزه در نخســتین
نمایشــگاه بینالمللــی اقتصــاد و ســرمایهگذاری گردشــگری
در ایرانمــال برگــزار شــده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل
از تحلیــل کارگاه مشــارکتی ،مؤلفــهای کــه در مرحلــه آغــاز
ســفر مــورد تأکیــد  3گــروه از  5گــروه شــرکتکننده در کارگاه
بــوده ،مســئله وجــود طــرح و نقشــه از پیشتعییــن شــده بــرای
ســفر و آشــنایی اولیــه مســافران بــا شــرایط مقصــد گردشــگری؛

از قبیــل ارزشهــای زیســت محیطــی ،ویژگیهــای جامعــه
محلــی و عالیــق و ســایق خــاص آنــان میباشــد؛ نکاتــی کــه
غفلــت از آنهــا میتوانــد خســارات زیــادی را بــه جامعــه
میزبــان تحمیــل نمایــد .نکت ـهای کــه در طــول ســفر مدنظــر
شــرکتکنندگان در کارگاه مشــارکتی بــوده ،تعامــل و احتــرام
بــه قوانیــن جامعــه میزبــان و خریــد محصــوالت از آنــان در
راســتای اشــتغالزایی میباشــد کــه ســبب رونــق بخشــیدن
بــه اقتصــاد جامعــه محلــی میشــود و زمینــه رشــد و توســعه
پایــدار منطقــه را فراهــم میســازد .بــه اشــتراکگذاری تجربــه
ســفر بــا هــدف تشــویق عالقهمنــدان و جلــب اطرافیــان بــه
مقولــه گردشــگری ســبز ،از مهمتریــن راهکارهــای پیشــنهادی
گروههــای شــرکتکننده در کارگاه مشــارکتی در مرحلــه
خاتمــه ســفر بــوده اســت.
منبع
حســنزاده ،فریبــا .)1394( .گردشــگری ســبز ،محیــط
زیســت و توســعه پایــدار .فصلنامــه جغرافیایــی فضــای
گردشــگری.47-39 ،)14(4 .
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خالقــیت در گردشــگری

دکتــر محمدحســین فراهانی؛

مدیــر واحــد فرهنگــی ایرانمــال

چکیده
اگــر گردشــگری را مجموعــه تغییــرات مکانــی انســانها و
فعالیتهایــی بدانیــم کــه از آن منتــج میشــود و خالقیــت
را روشهایــی بدانیــم کــه بــه وســیله آن ،دانشهــای جدیــد
ایجــاد میشــود و منجــر بــه تغییــرات ریش ـهای در محصــوالت
اولیــه میگــردد ،در ایــن صــورت ،خالقیــت در گردشــگری
میتوانــد از ابعــاد مختلــف ،بررســی گــردد و علیرغــم چالشــی
بــودن آن ،نقطـهای بــرای جــذب مصرفکننــدگان و گیرنــدگان
خدمــات ،محســوب شــود.
شرح موضوع
کلیــدواژه :گردشــگری ،خالقیــت ،گردشــگری خــاق،
خالقیــت ،بــه مفهــوم آغــاز ایدههــای جدیــد بــرای ســاخت
گردشــگری فرهنگــی
احتمــاالت جدیــد در انجــام کارهاســت .خالقیــت ســه بعــد دارد:
 - 1خالقیت تکنولوژیکی (اختراع)
مقدمه
 - 2خالقیت اقتصادی (کارآفرینی)
امــروزه ،گردشــگری ،صنعتــی بســیار مهــم در تمــام جهــان
 - 3خالقیت فرهنگی هنری.
اســت و نقــش پررنگــی در شــکوفایی اقتصــادی کشــورها ایفــا و تمــام ابعــاد خالقیــت بــا هــم مرتبطانــد و یــک فراینــد
میکنــد .در حــال حاضــر ،صنعــت گردشــگری ،بــه تمامــی معمــول را بــه اشــتراک میگذارنــد و در عیــن حــال یکدیگــر را
حوزههــای توســعه و تقویــت فرهنــگ و هنــر و ارتقــای تقویــت میکننــد .خالقیــت ،چهــار حــوزه را در بــر میگیــرد:
ســطح رفــاه و کیفیــت زندگــی ،شــتاب میدهــد و بــه عنــوان فــرد خــاق ،محصــول خــاق ،فراینــد خــاق و محیــط زیســت
بزرگتریــن پیشــران توســعه در شــهرهای جوامــع مختلــف خــاق .در ایــنبیــن ،عرضــه خالقیــت در گردشــگری بــه
شــناخته شــده اســت .صنعــت گردشــگری در قــرن حاضــر بــه عنــوان یــک بخــش خدماتــی در حــال رشــد بــا رقابــت شــدید،
كلیــدی بــرای توســعه ،ترقــی و رفــاه اجتماعــی جوامــع مقصــد ،اهمیــت باالیــی دارد .خالقیــت میتوانــد باعــث افزایــش
تبدیــل شــده اســت.
تقاضــا و نــوآوری در تجــارت گردشــگری شــود .خالقیــت در
و
اساســی
مفهومــی
بــه
اقتصــاد،
دانــش
در
امــروزه ،خالقیــت
گردشــگری ،بــه معنــای نــوآوری ،خلــق ارزش و کارآفرینــی
مهــم تبدیــل شــده کــه از رشــد اقتصــادی حمایــت میکنــد در حــوزه گردشــگری اســت و در کشــورهایی کــه جاذبههــای
و موجــب ایجــاد مشــاغل جدیــد میشــود و میتوانــد بــه فرهنگــی و طبیعــی و تاریخــی بــه اشــباع رســیدهاند ،افــراد
بهتریــن شــکل از مزایــای توســعه صنایــع خــاق ماننــد تولیــد فعــال در ایــن حــوزه بــه دنبــال ایجــاد جاذبههــای نویــن و
مشــاغل جدیــد ،رشــد و توســعه روحیــه خالقانــه در میــان افراد جــذاب گردشــگری هســتند تــا پاســخگوی تقاضــای ایــن بــازار
جامعــه و تولیــد محصــوالت جدیــد و منحصربهفــرد اســتفاده در حــال گســترش باشــند و صنعــت گردشــگری ،پتانســیل ارائه
کنــد .خالقیــت ،توانایــی اســت کــه مــردم را قــادر میســازد هرگونــه خالقیــت و نــوآوری و خلــق ارزشــی جدیــد را دارد.
بــرای آغــاز کــردن ایدههــای جدیــد ،بــرای ســاخت احتمــاالت در قــرن جدیــد ،گردشــگری خــاق موجــب موفقیت در شــهرها
جدیــد ،بــرای بــه وجــود آوردن تخیــل و  ...از نــو فکــر کننــد .شــده اســت و اجــازه میدهــد ایــن صنعــت بــا ســرعت بیشــتری
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توســعه یابــد و مقاصــد گردشــگری،
مزایــای رقابتــی بــه خــود بگیرنــد .ایــن
شــکل از گردشــگری ،بــا هــدف آشــنایی
بــا فرهنگهــا و کشــف ویژگیهــای
پنهــان و تجربهکــردن آنهاســت کــه
رشــد فزاینــدهای را در دهههــای گذشــته
تجربــه کــرده اســت .امــروزه گردشــگران
صرفــاً بــه گشــتوگذارهای ســنتی قانــع
نمیشــوند و خواهــان مشــارکت در فراینــد
زندگــی روزمرهانــد و میخواهنــد در
تولیــد محصــوالت جهانگــردی مشــارکت
کننــد .ایــن نــوع گردشــگری باعــث جــذب
ســرمایه و بهینهســازی فرهنــگ میشــود
و همچنیــن ســودآوری مفیــدی را در زمینه
فرهنگــی ایجــاد میکنــد .مــا در نســل
ســوم گردشــگری ،بــا گردشــگرانی مواجــه
خواهیــم بــود کــه از مــرز دیــدار صــرف
آثــار تاریخــی و طبیعــی فراتــر رفتهانــد
و بــا حضــور در بطــن جامعــه مقصــد ،بــه
درک عمیقتــری از آن نائــل خواهنــد شــد.
گردشــگری خــاق ،به معنی درک احســاس
و تعلــق بــه اجتمــاع اســت ،مشــارکت
بــا مــکان و زندگــی مــردم در ایــن نــوع
گردشــگری حــرف اول را میزنــد و در واقــع
گردشــگر بــه مثابــه یــک شــهروند رفتــار
میکنــد و توریســت یــک شــهروند عــادی
در جامعــه تلقــی میشــود کــه همــه فعــل
و انفعــاالت یــک شــهروند عــادی در زندگــی
و هنــگام حضــور در یــک مقصــد را تجربــه
میکنــد و بــه واقعیــت زندگــی مــردم
نزدیــک میشــود.
()www.isna.ir/news/96061307495

خالقیــت گردشــگری ،اضافهکــردن
محصــول جدیــدی بــه محصــوالت
گردشگریســت و باعــث مشــارکت بیشــتر
بیــن بازدیدکننــدگان و گردشــگران و
مشــارکت در توســعه گردشــگری و تعامــل
مثبــت بــا محیــط اســت.
از مزایــای گردشــگری خــاق میتــوان
بــه غنیســازی فرهنگــی و تأثیــر مثبــت
بــر اعتمــاد بــه نفــس ســاکنان ،احیــای
میــراث ملمــوس و ناملمــوس ،تنوعدهــی
بــه فعالیتهــای گردشــگری بــدون نیــاز
بــه ســرمایهگذاری قبلــی ،تأثیــر مثبــت
بــر ســودآوری زیرســاختهای فرهنگــی
بــه دلیــل ایجــاد تقاضــای جدیــد ،جــذب
الگوهــای جدیــدی از گردشــگری بــا ارزش
افــزوده بــاال ،اصالــت و پایــداری ،توزیــع
بهتــر فعالیتهــای گردشــگری در طــول

ســال (رفــع معضــل فصلــی بــودن) ،منابــع مالــی جدیــد بــرای
بخــش هنــری و شــرکتهای خدماتــی ،جــذب اســتعدادها و
رشــد فعالیتهــای اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال اشــاره کــرد
(.)www.donyayesafar.com
جذابیــت فضاهــای گردشــگری ،تنهــا بــه آرایــش فضایــی آنهــا
بســتگی نــدارد بلکــه بــه کیفیــت و خصوصیــات زمانــی آن نیــز
وابســته اســت .نشــاط و جــو حاکــم بــر فضــا بــه رویدادهــای
برنامهریزیشــده ،وابســته اســت و پتانســیلی بــرای تغییــر
میباشــد .رویدادهــا باعــث روح بخشــیدن و ایجــاد حیــات و
ســرزندگی و تحــرک در فضاهــای خــاق میشــود؛ از ایــن
رو بــرای ایجــاد فضاهــای خــاق ،رویدادهــای خــاق مؤثرنــد
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و رویدادهــای خــاق ،نقــش مهمــی در ایجــاد تغییــرات در
شــهرها دارنــد.
گردشــگری خــاق ،شــکل جدیــدی از گردشــگری فرهنگــی
اســت و جــادوی ایــن گردشــگری ایــن اســت کــه گردشــگر
را بــه هنــر و خالقیــت میکشــاند و بــا زندگــی مــردم بومــی
محــل گــره میزنــد و نــه تنهــا بــه افزایــش دانــش و تجربــه
گردشــگر کمــک میکنــد بلکــه باعــث حمایــت از فرهنــگ و
هنــر منطقــه گردشــگری ،حمایــت از هنرهــای بومــی ،برگــزاری
کالسهــا ،جشــنوارهها و نمایشــگاهها و ایجــاد مشــاغل و
کارآفرینــی میشــود.
در حــال حاضــر در کشــورهایی کــه گردشــگری در آنهــا
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پویاســت ،منابــع و جاذبههــای طبیعــی،
تاریخــی و فرهنگــی بــه حــد اشــباع رســیده
و برنامهریــزان ایــن صنعــت بــه دنبــال
ایجــاد جاذبههــای نوینــی در گردشــگری
هســتند تــا بتواننــد پاســخگوی تقاضــای
بــاالی ایــن بــازار در حــال گســترش
باشــند .در چنیــن شــرایطی ،صنعــت
گردشــگری عرصــهای اســت پویــا بــرای
ارائــه خالقیــت در کارآفرینــی ،نــوآوری
و خلــق ارزش در حــوزه گردشــگری.
گردشــگری بــا توجــه بــه پیامدهــای
اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی آن در
شــهرها ،یکــی از مهمتریــن فعالیتهایــی
اســت کــه بایــد در اولویــت شــهرداریها
قــرار بگیــرد .امــروزه گردشــگری خــاق
موجــب موفقیــت شــهرها ،در رقابــت بــا
ســایر مقاصــد گردشــگری میشــود .در
واقــع خالقیــت بــه شــهر مقصد گردشــگری
اجــازه میدهــد تــا محصــوالت نوآورانــه را
بــا ســرعت نســبتاً بیشــتری توســعه دهنــد.
نتیجهگیری
در کالم آخــر ،یــک مقصــد گردشــگری
در طــول عمــر خــود نیازمنــد خالقیــت و
نــوآوری در بخشهــای مختلــف میباشــد
و بایــد پتانســیلهای خــود را تبدیــل بــه
جاذبههــای بینظیــری کنــد .مــا نیــز
بــا توجــه بــه ظرفیتهــای کشــورمان در
حــوزه گردشــگری ،ابتــدا بایــد ببینیــم
چــه در کشــورمان داریــم و چــه انــدازه
میتوانیــم در حــوزه خالقیــت نقــش ایفــا
کنیــم .تنــوع فرهنگــی و غنــای آثــار هنــری
و صنایــع دســتی موجــود در کشــورمان،
بســتری بالقــوه بــرای گردشــگری خــاق
ایجــاد کــرده اســت .بــرای توســعه
گردشــگری خــاق در ایــران ،بایــد صنایــع
خــاق توســعه یابنــد ،شــهرهای خــاق
ایجــاد شــوند ،شــهروندان بــه خالقیــت
تشــویق شــوند و گردشــگر بتوانــد بــا
برقــراری ارتبــاط نزدیــک بــا مــردم محلــی،
مشــارکت فعاالنــه در امــر گردشــگری
داشــته باشــد.
منابع
 قابل دسترسی درwww.isna.ir/news/96061307495
به تاریخ شهریور 1397
 قابل دسترسی درwww.donyayesafar.com
به تاریخ شهریور 1397

22

تحلیلی نو پیرامون خدمات گردشگری
حدیث صالحی؛ پژوهشگر مؤسسه آموزشي عالي آزاد انديشه معين

چکیده
دنیــای امــروز ،دنیــای تحــوالت ســریع و گســترده در تمــام
ابعــاد اســت .تجــارت جهانــی در ابتــدای هــزاره ســوم نیــز از
ایــن قاعــده خــارج نیســت و در ســطحی گســترده و بــا ســرعت
هرچــه تمامتــر ،متحــول شــده اســت .در ایــن میــان ،صنعــت
گردشــگري ،اهميــت فوقالعــادهای دارد و بــه دليــل مزايايــي
كــه دارد توجــه اغلــب دولتهــا و مســئوالن ملــي و محلــي را
بــه خــود جلــب كــرده اســت .ايــن صنعــت ،اركانــی دارد کــه
بــه نوعــی خدمــات گردشــگری محســوب میشــوند و بــا آنهــا
مفهــوم مييابــد و بــدون آنهــا واژه گردشــگري بيمعناســت.
مقالــه حاضــر بــه تحليلــي در زمینــه گردشــگري و همچنیــن
روندهــای مؤثــر بــر ارکان آن (خدمــات) پرداختــه اســت.
هــدف از ايــن تحقيــق ،ارائــه تعاريــف درســت و جديــد در بــاب
خدمــات گردشــگری میباشــد تــا پايــه و اســاس تحقيقــات
بعــدي همچــون توســعه گردشــگري ،برنامهريــزي گردشــگري
و غيــره قــرار گیــرد.

واژههــاي كليــدي :گردشــگري ،اركان گردشــگري ،خدمــات
گردشــگری
مقدمه
در حــال حاضــر ،گردشــگري بــه عنــوان يكــي از بزرگتريــن
و متنوعتريــن صنايــع دنيــا مطــرح ميباشــد و رشــد ســريع
آن ،تغييــرات اجتماعــي ،اقتصــادي و محيطــي فراوانــي را بــه
دنبــال داشــته و بــه هميــن دليــل نيــز بــه يــك حــوزه مهــم
مطالعاتــي بيــن پژوهشــگران مبــدل شــده اســت .گردشــگري،
شــامل مجموعـ ه عناصــری اســت كــه بــدون حتــي يكــي از آنهــا
تحقــق اهــداف توســعه گردشــگري ،دشــوار و حتــي ناممكــن
ميباشــد .ايــن عناصــر كــه هــر يــك ركنــي از خدمــات ايــن
صنعــت را تشــكيل ميدهنــد ،امــروزه بــه صــورت رشــتههاي
علمــي و تخصصــي مســتقل درآمدهانــد .ايــن عناصــر عبارتنــد
از :جاذبـههـــاي گردشـــگري منطقــه ،وضعيــت خدمــات و
تشــریفات در صنعــت گردشــگري ،رفتــار مصرفکننــدگان در
صنعــت گردشــگری و بازاریابــی گردشــگری.
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مبانی نظری
تعریف گردشگری
در تعريــف گردشــگري و تعييــن قلمــرو آن ،بايــد گروههــاي
مختلفــي كه در اين صنعت مشــاركت دارنـــد و از آن تـــأثير
ميپذيرنــد را لحــاظ كــرد .عوامــل عمــده در ايــن صنعــت
عبارتنــد از:
 - 1توريســتها یــا گردشــگراني کــه در صــدد كســب
تجــارب فیزیکــی ،روانــی ،رضایــت و راحتــی از ســفرند.
 - 2ســازمانهاي فعــال در زمينــه تهيــه و تــدارك كاالهــا
و خدمــات مــورد نيــاز گردشــگران؛ ســازمانهاي مذكــور از
ايـــن طريــق بــه منافــع خــود ميانديشــند.
 - 3دولــت کشــور میزبــان؛ شــامل سياســتمداراني کــه
بــه گردشــگری بــه عنــوان وســيلهاي بــرای ایجــاد درآمــد
شــهروندان و افزایــش درآمدهــای مالياتــي مســتقيم و
غيرمســتقيم مينگرنــد.
 - 4جامعــه ميزبــان و مــردم محلــی ،گردشــگری را عاملی
فرهنگــی و اشــتغالزا میداننــد کــه ميتوانــد اثــرات
مثبــت يــا منفــي داشــته باشــد (زاهــدي .)1385 ،بنابرايــن
گردشــگري ،مجموعــه تعامالتــی اســت كــه در فراينــد
جــذب و ميهمــانداري ،بيــن توريستهـــا ،سـازمانهـــاي
مســافرتي ،دولتهــاي مبــدأ ،دولتهــاي ميزبــان و مــردم
محلــي برقــرار ميشــود (.)Soleimanpour, 2006
اركان (خدمات) گردشگري
ميــزان موفقيــت در توســعه گردشــگري ،تابعــي از كيفيــت
و نحــوه دخالــت عوامــل مؤثــر گوناگــون اســت كـــه همــان
خدمــات گردشــگري را شــامل ميشــوند .خدمــات در ايــن
صنعــت عبارتنــد از :جاذبـههـــاي گردشـــگري منطقــه ،وضعيت
خدمــات و تشــریفات گردشــگري ،رفتــار مصرفکننــدگان در
صنعــت گردشــگری و بازاریابــی گردشــگری.

جاذبههای گردشگري
هــر پديــده يــا عامــل انگيزشــي كــه در مقصــد ،جذابيــت
ايجــاد كنــد و منجــر بــه مســافرت فــرد يــا افــرادي از نقــاط
مختلــف بــه مقصــد گردشــگري شــود ،جاذبــه ناميــده ميشــود.
جاذبههــا بـــه دو دســـته جاذبههــاي طبيعــي و جاذبههــاي
فرهنگــي تقســیم میشــوند (فرجــیراد و آقاجانــی.)1388 ،
وجــود جاذبههــا ،يكــي از مهمتريــن داليــل مســافرت مــردم
بــه يــك مقصــد خــاص اســـت .هــر چــه جاذبــه گردشــگري،
متنوعتــر ،منحـــصربهفردتر و جـذابتـــر باشـــد ،از قــدرت
كشــش باالتــري برخــوردار خواهــد بــود و در نتيجه ،حــوزه نفوذ
وســيعتري خواهــد داشــت .شناســايي و معرفــي ويژگيهــا،
جذابيتهــا و توانهــاي بالقــوه و بالفعــل جاذبههــا از اركان
اساســـي صـــنعت گردشــگري میباشــد و معيــاري بــراي تعيين
ظرفيـــت پـــذيرش گردشـگران ،برنامـهريـــزي و توسـعه بـازار و
مـــديريت بازاريابــي اســت.
وضعيت خدمات و تشریفات در صنعت گردشگري
در فرهنــگ جهانگــردي ،مجموعــه تأسيســات و تجهيــزات
لونقــل ،اقامــت ،پذيرایــي ،تفريــح و خـــدمات
مربــوط بــه حم 
جنبــي مربــوط بــه گردشــگري را تســهيالت و خدمــات
گردشــگري مينامنــد .تأسيســات اقامتــي عمدت ـاً عبارتنـــد از:
هتلهـــا و مهمانخانههــا ،اردوگاههــاي گردشــگري ،پانســيونها
و متلهــا .تأسيســات پذيرايــي نيــز از رســتورانها ،دكههــاي
اغذيهفروشــي ،كافههــا و قهوهخانههــا و نظايــر اينهــا
تشــكيل ميشــود .تأسيســات تفريحــي عبارتنــد از :پاركهــا،
اســـتخرهاي شـــنا ،پيـــستهاي ورزشــي و نظايــر آنهــا.
تســهيالت و خدمــات گردشــگري بــه عنــوان يكــي از
بنياديتريــن اشــكال عرضــه در صنعــت گردشــگري،
بيشــترين حجــم درآمدزايــي را بــراي جوامــع ميزبــان بــه
ارمغــان ميآورنــد.
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بنابرايــن وجــود جاذبههــاي گردشــگري در يــك منطقــه شــرط از رایجتریــن ایــن روشهــا ،طبقهبنــدی بــر اســاس موقعیــت
الزم بــراي فعاليتهــاي مربــوط بــه آن مـيباشـــد ،امـــا كـــافي اســت؛ مث ـ ً
ا هتلهــای تفرجگاهــی ،مرکــز شــهر ،فرودگاهــی،
نيســت .شــرط كافــي آن وجــود تأسيســات و خدمــات رفاهــي حوم ـهای و بزرگراهــی .برخــی از انــواع هتلهــا عبارتنــد از:
و همچنيــن وجود سيـــستم حمـــل و نقـــل و شـــبكه راههـــاي
اســتاندارد اســت كــه بتوانــد نيازهــاي مســافران را در حــد
مطلــوب بــرآورده ســازد (آقاجانــي.)1383 ،
مراحل تشریفات عبارتند از:
استقبال

حمل و نقل

اسکان

پذیرایی

بدرقه

 - 1اســتقبال :در هنــگام ورود ،میزبــان ،بــا کمــک مهمــانداران،
مســتقبل همپایــه و همطــراز مهمــان و رعایــت احتــرام
رســمی ،خوشــامدگویی و اعــام برنامــه بــه مهمانهــا
و انجــام خدمــات ورودی و گمرکــی را بــه جــا مــیآورد
(نصیریان.)1394 ،
 - 2حملونقــل :تســهیالت و خدمــات حملونقــل ،الزمــه
گردشــگری هســتند .در واقــع ،موفقیــت انــواع ســفر بــه
حملونقــل مناســب ،بســتگی دارد .ســفر هوایــی ،دسترســی
بــه مســافتهای طوالنیتــر را ممکــن میســازد؛ امــا ســفر
بــا خــودرو موجــب جابهجایــی حجــم عظیمــی از مســافران در
مقاصــد نزدیکتــر میشــود .مســافرت ریلــی ،نقــش مهمــی
در جابهجایــی مســافران و کاهــش ترافیــک دارد .مســافرت
بــا اتوبوسهــای تفریحــی در مقصدهایــی کــه ســفر هوایــی
یــا ریلــی بــه آنجــا ممکــن نیســت بســیار رایــج اســت؛ هــر
چنــد درصــد کمتــری از کل مســافتی کــه در ســفر پیمــوده
میشــود را بــه خــود اختصــاص میدهــد .انجمنهــا و
گروههــای گوناگــون حملونقــل در فراهــم آوردن رفــاه و
رشــد حملونقــل ســهم مهمــی دارنــد .افزایــش روشهــای
گوناگــون حملونقــل در مــواردی بــه افزایــش ترافیــک و بــروز
مشــکالتی از جملــه ازدحــام خیابانهــا ،جادههــا و فرودگاههــا
میانجامــد .رعایــت ایمنــی و فراهــم آوردن امنیــت از الزامــات
ی هســتند و موفقیــت گردشــگری بــه چنیــن عواملــی
اساســ 
وابســته اســت .همچنیــن برنامهریــزی صحیــح ،آگاهــی بیشــتر
و اســتفاده از مقیاسهــای کنترلکننــده بــرای کــم کــردن
تأثیــرات نامســاعد گردشــگری الزمانــد.
 - 3اســکان :ابتــدا الزم اســت گردشــگري بــه دو بخــش داخلــي
و خارجــي تقســيم شــود .مــكان مســافرت يــا محــل اقامتــي كــه
توريســت انتخــاب ميكنــد نيــز شــكل معينــي از گردشــگري را
عرضـــه مــيدارد .از يـــك طـرف ،اقامـــت ممكن است در هتل،
ويــاي شــخصي ،كمپينــگ يــا خانههــاي اجــارهاي باشــد .از
طــرف ديگــر بايــد ديد مقـــصد مـــسافرت شــهر اســت يا روســتا
كــه ميتوانــد توريســم شــهري و روســتايي را ايجــاد نمايــد .در
ســالهای اخیــر بســیاری از زنجیرههــای بــزرگ ،محصــوالت
خــود را بــا قیمتهــای متفــاوت ارائــه میکننــد :هتلهــای
لوکــس بــا خدمــات کامــل ،هتلهــای لوکــس تمــام ســوئیت،
هتــل تفرجگاهــی ،هتلهــای بــا خدمــات کامــل و قیمــت ارزان
یــا از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه .هتلهــا و متلهــا را
میتــوان بــه روشهــای گوناگــون طبقهبنــدی کــرد کــه یکــی

الــف) هتلهــای بــا خدمــات کامــل :منظــور هتلــی اســت
کــه گســتره وســیعی از امکانــات و تســهیالت؛ از جملــه غــذا،
نوشــیدنی و اتاقهــای مالقــات و فعالیتهــای تفریحــی را بــه
مســافران ارائــه میکنــد.
ب) هتلهــای بــا خدمــات محــدود :هتلــی کــه فقــط برخــی
از تســهیالت و امکانــات هتلهــای بــا امکانــات کامــل را ارائــه
میکنــد .متلهــا نیــز در ایــن طبقــه جــای میگیرنــد.
ج) هتلهــای تفرجگاهــی :هتلــی کــه تمــام اتاقهــای آن
قســمتهای نشــیمن و خــواب مجــزا دارد (البتــه نــه الزامـاً بــه
صــورت فیزیکــی).
د) هتلهــای همایشــی :هتلــی کــه تســهیالت و خدمــات الزم
بــرای بــرآوردن نیازهــای گــروه بزرگــی از افــراد و مالقاتهــای
تجــاری و انجمنــی و نمایشــگاههای تجــاری را فراهــم م ـیآورد
(گلدنــر و برنــت ریچــی.)1392 ،

25

توجــه بــه نکاتــی از جملــه بررســی امکانــات موجــود بــرای
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
میباشــد (نصیریــان.)1394 ،
 - 4خدمــات پذیرایــی :هماننــد صنعــت اقامتگاهــی ،صنعــت
خدمــات غذایــی و پذیرایــی یکــی از کســبوکارهای بســیار
قدیمــی اســت .ایــن خدمــات در اولیــن مســافرخانهها و
عبادتگاههــا شــکل گرفــت .در شــهرها و رســتورانهای
کوچــک غذاهــای ســبک ،همچــون ســوپ و نــان ،عرضــه
میکردنــد .فهرســت غذاهــا (منــو) بــه دو صــورت جــدا و
همچنیــن غــذای روز رســتوران ارائــه میشــوند .در نــوع اول،
فهرســت غذاهــا از انــواع غذاهایــی کــه در آن روز تهیه میشــوند
تشــکیل شــده اســت .در نــوع دوم ،ترکیبــی از غذاهــای گوناگون
مشــخص شــده اســت .مکانهــای ارائهکننــده خدمــات غــذا
و نوشــیدنی ،کســبوکارهایی بزرگانــد .بیشــتر فعالیــت
ایــن کســبوکارها در ســطح محلــی صــورت میپذیــرد،
امــا خــوردن و آشــامیدن یکــی از ســرگرمیهای محبــوب
گردشــگران اســت و ایــن صنعــت بــدون بــازار گردشــگران بــا
مشــکل روب ـهرو خواهــد شــد (گلدنــر و برنــت ریچــی.)1392 ،

 - 5بدرقــه :در هنــگام بدرقــه انجــام خدمــات خروجــی و
گمرکــی ،تهیــه ویــزا ،بلیــط ،گذرنامــه ،تمدیــد ویــزای اقامــت
و  ،...همراهــی و مشــایعت و خداحافظــی و دادن یــادگاری و
یادبــود خاطرهانگیــز ،اهمیــت دارد (نصیریــان.)1394 ،
درک رفتار مصرفکنندگان در صنعت گردشگری
درک رفتــار مصرفکننــدگان در صنعــت گردشــگری ،از
مهمتریــن معضالتیســت کــه مدیریــت بــا آن روبــهرو
میباشــد .مهــم ایــن اســت کــه مدیــران بــا کســانی کــه کاالهــا

و خدمــات را مصــرف میکننــد در ارتبــاط مســتمر باشــند و
بــا توجــه دقیــق بــه نیازهــای مصرفکننــده ،در صــورت تغییــر
خواســتهها ،نیازهــا و ترجیحــات آنــان ،آمادگــی تغییــر عناصــر
آمیختــه بازاریابــی را داشــته باشــند.
ایــن عناصــر آمیختــه بازاریابــی کــه میتواننــد در تالشهــای
بازاریابــی تأثیرگــذار باشــند عبــارت از :زمانبنــدی ،برندهــا،
بســتهبندی ،قیمتگــذاری ،روشهــا و واســطههای توزیــع،
محصــول ،تصویــر ذهنــی ،تبلیغــات ،فــروش ،روابــط عمومــی،
کیفیــت خدمــات و تحقیــق میباشــد (گلدنــر و برنــت ریچــی،
.)1392
رفتــار مصرفکننــده تحــت تأثیــر عوامــل متعــددی از جملــه
محیــط یــا زمینــه اجتماعــی ،نیروهــای اجتماعــی ،نقشهــا و
نگرشهــا قــرار دارد.
مدیــران بــه دو علــت ،رفتــار مصرفکننــدگان را مطالعــه
میکننــد - 1 :مدیــران در صنعــت مهمانپذیــری و گردشــگری
در ارتبــاط مســتقیم بــا بســیاری از مصرفکننــدگان هســتند،
یکــی از اهــداف مدیــران ایجــاد و حفــظ مصرفکننــدگان
راضــی اســت؛ بــدون داشــتن دانــش از نیازهــا و خواســتههای
ل خواهــد بــود - 2 .اگــر
آنــان ،راضــی کــردن آنهــا بســیار مشــک 
یــک شــرکت در حــال رشــد و موفقیــت باشــد ،مدیریــت بایــد
خواســتهها و نیازهــای مصرفکننــدگان را پیشبینــی کنــد.
مصرفکننــدگان ،تصمیمــات خریــد را در خــاء اتخــاذ
نمیکننــد بلکــه آنهــا در معــرض عوامــل داخلــی و خارجــی
قــرار دارنــد کــه بــر آنهــا تأثیــر میگذارنــد .عوامــل خارجــی
تأثیرگــذار شــامل فرهنــگ ،ســطح اقتصــادی -اجتماعــی،
گروههــای مرجــع و خانوادههــا میباشــد .عوامــل داخلــی
تأثیرگــذار نیــز شــامل انگیزههــا و نیازهــای فــردی ،نیازهــای
فیزیولوژیکــی ،نیازهــای امنیتــی ،نیازهــای اجتماعــی و تعلــق
خاطــر ،نیازهــای احتــرام ،نیازهــای خودشــکوفایی ،تجربــه،
شــخصیت و تصــور از خــود و نگــرش و ادراک میباشــد.
برخــی از روندهــای رفتــار مصرفکننــده کــه بــر مصرفگرایــی
تأثیرگذارنــد ،بــه شــرح زیــر میباشــند:
• دریافت لذت فوری به جای مفهوم خود انکاری
• احساس بسیار خوب به جای احساس مسئولیت
• تصمیمگیری سریع به جای برنامهریزی
• انتخاب سادگی به جای پیچیدگی
• ابــراز نگرانــی بــرای مقــام اجتماعــی بــه جــای مســاوات و
برابــری (دهدشــتی و فیاضــی.)1390 ،
بازاریابی در صنعت گردشگری
کاتلــر ،بازاریابــی را فراینــدی اجتماعــی کــه توســط آن افــراد
و گروههــا آنچــه را کــه نیــاز دارنــد و میخواهنــد از طریــق
عرضــه و تبــادل محصــوالت و خدمــات بــا ارزش بــه دســت
آورنــد ،تعریــف کــرده اســت (دهدشــتی و فیاضــی.)1390 ،
ســازمانهای گردشــگری کــه مفهــوم بازاریابــی را بــه کار
میگیرنــد ،دریافتهانــد کــه مصرفکننــدگان چــه خواســتهای
دارنــد و ســپس بــر اســاس آن نیــاز ،محصولــی را تولیــد
میکننــد کــه بتوانــد آن خواســتهها را بــه صورتــی کــه بــرای
ســازمان دارای ســود باشــد ،بــرآورده کننــد( .گلدنــر و برنــت
ریچــی.)1392 ،
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بازاریابــی در صنعــت گردشــگری یــک ســاز و کار مدیریتــی
اســت کــه نیازهــای گردشــگران فعلــی و آتــی را پیشبینــی
و بــرای پاســخگویی بــه ایــن نیازهــا برنامهریــزی میکنــد.
بازاریابــی گردشــگری ،اصــوالً باعــث رقابــت بیــن شــرکتهای
ارائهدهنــده خدمــات توریســتی ماننــد شــرکتهای مســافرتی
میشــود .مشــکالت اصلــی در بازاریابــی صنعــت گردشــگری،
تفــاوت فرهنگــی میــان توریس ـتها و مــردم محلــی میباشــد.
چرخه عمر گردشگري
چرخــه عمــر گردشــگری ،شــامل پنــج مرحلــه بــه شــرح ذیــل
میباشــد:
 .1مرحلــه مشــارکت :در ایــن مرحلــه تعــداد گردشــگران بیشــتر
شــده و طبیعت ـاً ســود ناشــی از حضــور گردشــگران محســوس
میشــود .در ایــن مرحلــه ،مــردم محلــی بــرای افزایــش ســود
خــود از حضــور گردشــگران ،منــازل خــود را بــه آنهــا اجــاره
میدهنــد یــا بــه عنــوان راهنمــا بــا توریســتها همــراه
میشــوند.
 .2مرحلــه توســعه :در ایــن مرحلــه گردشــگران بــه میــزان قابــل
توجهــی افزایــش یافتــه و ســرمایهداران بــرای جــذب ســرمایه
گردشــگران بــه ایجــاد هتلهــا و ســایر امکانــات رفاهــی اقــدام
میکننــد .مــردم محلــی در ایــن مرحلــه ،گردشــگر را بــه
عنــوان یــک منبــع اقتصــادی نــگاه میکننــد.
 .3مرحلــه تثبیــت :در ایــن مرحلــه ،گردشــگران بــه صــورت
مرتــب و دائمــی بــه کشــور مقصــد مســافرت میکننــد و
درآمــد ســرانه کشــور مقصــد بــه صــورت چشــمگیری از
حضــور گردشــگران تأثیــر میپذیــرد.
 .4رکــود :مقصــد گردشــگری بعــد از مدتــی بــرای توریس ـتها
تکــراری و خســتهکننده میشــود .اختالفــات فرهنگــی میــان
توریس ـتها و مــردم محلــی بــا توجــه بــه گســترش ارتباطــات
و زمــان بیشــتر ایــن ارتباطــات ،تبدیــل بــه معضــل میشــود
و گردشــگران ،مقصــد گردشــگری خــود را تغییــر میدهنــد.
 .5تجدیــد حیــات :یــک مقصــد توریســتی بایــد بتوانــد بعــد
از رکــود ،برنامــه تجدیــد حیــات تنظیــم کنــد .در غیــر ایــن
صــورت بــه یــک خاطــره تبدیــل خواهــد شــد .زمانــی ،مصــر
مقصــد گردشــگران اروپایــی بــود ولــی بــا ناتوانــی مدیریــت
تجدیــد حیــات گردشــگری ،ایــن موقعیــت از دســت رفــت و
اکنــون تنهــا در کتابهــا میتــوان از شــکوه آن زمــان مصــر
تصویــری دیــدwww.web24.ir .
بازاريابي خدمات گردشگري
تعریــف خدمــات :خدمــات شــامل تمــام فعالیتهــای اقتصــادی
اســت کــه نتیجــه آن ،یــک کاال یــا ترکیــب فیزیکــی نیســت،
معمــوالً در زمــان تولیــد مصــرف میشــوند و ارزش افــزوده
ایجــاد میکننــد (ماننــد راحتــی ،ســرگرمی ،ســامتی و )...
کــه اساس ـاً بــرای کســانی کــه آن را بــرای اولینبــار خریــداری
میکننــد ،نگرانــی ناملموســی اســت.
دو کارشــناس بازاریابــی خدمــات ،بــه نامهــای الوالک و لــورن
دالیــل بســیاری بــرای رشــد خدمــات در نظــر گرفتهانــد کــه
عبارتنــد از:
• تغییر الگوهای مقررات دولت
• کاهش محدودیت انجمنهای حرفهای برای فعالیتهای

بازاریابی
• خصوصیسازی برخی خدمات دولتی و غیرانتفاعی
• نوآوریهای تکنولوژی
• رشد در زنجیرههای خدمات و شبکههای نمایندگی
• جهانیسازی
• فشار برای بهبود بهرهوری
• نهضت کیفیت خدمات
• توسعه کسبوکارهای لیزینگ و اجارهای
• تولیدکننده به عنوان ارائهکننده خدمات
• فشــار بــر ســازمانهای دولتــی و غیرانتفاعــی بــرای
یافتــن منابــع درآمــد جدیــد
• اســتخدام و ارتقــای مدیــران مبتکــر (دهدشــتی و فیاضــی،
.)1390
ويژگيهاي بازاريابي خدمات گردشگري
بازاریابــی گردشــگری ،نامحســوس اســت و بــدان معنــا اســت
کــه تعییــن مــواردی کــه گردشــگران بــرای ســفر خــود در
مقصــد انتظــار آن را میکشــند بســیار دشــوار اســت .برخــی از
ویژگیهــای آن عبارتنــد از:
متغيــر بــودن :بازاریابــی گردشــگری بــر پایــه انســانها
میباشــد؛ بنابرایــن بســیار متغیــر اســت .در بازاریابــی ســایر
کاالهــا ،مــا یــک کاال را بــه یــک انســان عرضــه میکنیــم .در
بازاریابــی گردشــگری مــا یــک کشــور را بــا تمــام مــردم ،آداب
و رســوم و تاریــخ را بــه یــک انســان عرضــه میکنیــم .هــر دو
ســمت بازاریابــی گردشــگری ،انســان اســت؛ در نتیجــه کیفیــت
ایــن بازاریابــی ،بســیار متغیــر میباشــد.
غيرقابــل تفكيــك بــودن :عوامــل مؤثــر در بازاریابــی گردشــگری
و عواملــی کــه بــه بازاریابــی گردشــگری آســیب میزننــد را
نمیتــوان از هــم تفکیــک کــرد.
غيرقابــل ذخيــره بــودن :ویژگیهــای بــازار در صنعــت
گردشــگری ،قابلیــت ذخیــره شــدن را ندارنــد.
اهميــت زمــان و كانالهــاي توزيــع متفــاوت :هنــگام بازاریابــی
گردشــگری ،زمــان مســافرت و نحــوه انجــام آن بســیار اهمیــت
دارد .ایــن نکتــه کــه اغلــب توریســتهای عــازم بــه ایــران،
هواپیمایــی امــارات را بــا وجــود زمــان طوالنیتــر پــرواز،
ترجیــح میدهنــد در همیــن بخــش بایــد بررســی شــود.
www.web24.ir
روندهای اثرگذار خدمات بر صنعت گردشگری
مســائل و روندهــای بســیاری بــرای درک بازاریابــی گردشــگری،
مهــم هســتند .ســه رونــد کــه بــر صنعــت گردشــگری در
حــال حاضــر و آینــده اثــر دارنــد عبارتنــد از :کاهــش وفــاداری
مشــتری ،افزایــش پیچیدگــی مشــتری و افزایــش تأکیــد بــر
نیازهــای مشــتریان.
کاهش وفاداری مشتری
امــروزه بســیاری از شــرکتهای گردشــگری ،تمرکــز ترفیعــات
خــود را بــر قیمــت گذاشــتهاند؛ زیــرا رقابــت شــدید قیمــت
همــراه بــا تخفیفــات وجــود دارد .متأســفانه تخفیفــات قیمــت
بــه عنــوان اســتراتژی کوتاهمدتــی اســت کــه بــه نــدرت ســبب
وفــاداری بــهنــام تجــاری میشــود؛ زیــرا مصرفکننــدگان
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تنهــا بــه ســازمانهایی وفــادار هســتند کــه بــه طــور منظــم بســته محصــول ،معــروف اســت (دهدشــتی و فیاضــی.)1390 ،
بهترینهــا را بــه آنهــا ارائــه میکننــد (دهدشــتی و فیاضــی،
 .)1390از ایــنرو آنچــه ســازمانها طراحــی میکننــد بایــد نتیجهگیری
بــر اســاس نــگاه مشــتری بــه محصــول باشــد .یکــی از اولیــن گردشــگري ،فعاليتــي گســترده بــا ابعــاد اقتصــادي ،اجتماعــي،
گامهایــی کــه بایــد در ایــن مــورد برداشــته شــود بــه کارگیــری فرهنگــي ،سياســي و زيس ـتمحيطي اســت .گـــستردگي ايـــن
مفهــوم بازاریابــی و انجــام دادن تحقیقــات بــرای درک نیازهــا ،فعاليــت بــه انــدازهاي اســت كــه توســعه آن بــدون برنامهريــزي
عالیــق و خواســتههای مصرفکننــدگان (بــازار) اســت (گلدنــر اصولــي و مديريــت صحيــح ،امكانپذيــر نيســت .طبيعــي اســـت
كــه پيشنيــاز هــر برنامهريــزي ،توجــه بــه تعاريــف واژگان
و برنــت ریچــی.)1392 ،
بهتریــن مثــال در ایــن زمینــه ،پروازهــای مکــرر خطــوط هوایــی پايــه در زمينــه گردشــگري و انجــام تحليلهــاي درســت و
اســت کــه توســط شــرکتهای اقامتــی پیشــنهاد میشــوند .دقيــق در ايــن رابطــه اســت ،اگــر نگــرش مــا در مــورد توريســم
ایــن برنامههــا جهــت افزایــش وفــاداری بســیار معمولــی بــه منزلــه يــك صنعــت باشــد .در ايــن صــورت گردشــگری
هســتند و در واقــع اســتراتژی برنامههــای وفــاداری ایــن اســت بايــد بــه عنــوان يــك كاال ،مراحــل مختلــف توليــد ،توزيــع
کــه مشــتریان را بــا دادن امتیــاز جهــت خریــد محصــوالت جلب و بازاريابــي و مصــرف را طــي كنــد و در هــر مرحلــه نيــز
کنیــم .مث ـ ً
ا هــر چــه مشــتری بیشــتر بــه هتــل مــا مراجعــه برنامهريــزي مدونــي داشــته باشــد .مســلماً مرحلــه توزيــع و
کنــد ،امتیــاز بیشــتری کســب خواهــد کــرد .روش اجــرای ایــن بازاريابــي ،بــه ســرمايهگذاري وســيعي در جهــت شناســاندن
جاذبههــاي توريســتي ،فرهنــگ و تمــدن هــر کشــوری نيــاز
برنامههــا بــر پایــه مــوارد زیــر میباشــد:
• شناســایی افــرادی کــه بــه طــور مکــرر ،آمیختــه محصول -دارد.
در هــر حــال در دنيــاي كنونــي نميتــوان اهميــت گردشــگري
خدمــت شــما را خریــداری میکننــد.
• تشــخیص ســهم هــر یــک از ایــن افــراد در موفقیــت را ناديــده گرفــت .بســياري ،اهميــت گردشــگري را صرفــاً در
ايجــاد درآمــد و فرصتهــاي شــغلي ميداننــد؛ در حالــي
شــرکت.
• اعطــای پــاداش بــا جوایــز و مشــوقها بــه ایــن افــراد کــه که گردشـــگري قـــادر اســـت بـــه بهبـود شـاخصهـــاي عدالت
ســبب وفــاداری آنهــا بــه شــرکت و نامهــای تجــاری آن اجتماعــي ،ارتقــای ســطح زندگــي ،رفــاه عمومــي ،تعــادل و
تــوازن منطقــهاي منجــر گــردد.
خواهــد شــد.
افزایش پیچیدگی مشتری
امــروزه مصرفکننــدگان ،پیچیدهتــر شــدهاند و مفهــوم ارزش
را در هــر ســطح قیمــت بــه خوبــی درک میکننــد .از همیــن رو
بودجــه صنعــت اقامتــی در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل تقاضای
مصرفکننــدگان بــرای تســهیالت و خدمــات اقامتــی کــه
برایشــان ایجــاد ارزش میکنــد ،تقویــت شــده اســت .بعضــی از
هتلهــا بــا ارائــه خدمــات محــدودی نظیــر اتاقهــای مهمــان
مجهــز و آراســته ،فضــای خصوصــی بــرای جلســات ،عــدم
ارائــه خدمــات غذایــی یــا ارائــه محــدود آن در محــل هتــل و
صبحانههــای ســبک و مجانــی ،ســبب رشــد و توســعه و کمتــر
شــدن هزینههــای عملیاتــی میشــود .در نتیجــه خدماتــی بــا
ارزش برتــر و قیمــت پایینتــر را بــه مهمانــان ارائــه میکنــد
همــان چیــزی کــه مشــتریان بــه دنبــال آن هســتند .هتلهــای
لوکستــر نیــز بــا ارائــه مجموعــه گســتردهای از تســهیالت؛
ماننــد باشــگاههای ورزشــی ،مراکــز تجــاری ،خدمــه مخصــوص
بــرای مســافران و فروشــگاههای متعــدد غــذا و نوشــیدنی ســعی
در افزایــش درک مشــتری از ارزش دارنــد و ســعی میکننــد بــه
مقصــدی بــا یــک توقــف تبدیــل شــوند.
در بخــش خدمــات فس ـتفود ،شــرکتها ســعی در بســتهبندی
محصــوالت ،بــه منظــور افزایــش فــروش و ایجــاد ارزش بهتــر
بــرای مشــتریان خــود دارنــد .همچنیــن گرداننــدگان تــور و
دفاتــر مســافرتی ســعی در جلــب مشــتری بــا دســتهبندی
اجــزای یــک ســفر (مث ـ ً
ا بلیــط هواپیمــا ،اتــاق هتــل ،اجــاره
خــودرو و بلیطهــای مراکــز تفریحــی) داشــته و آنهــا را ارزانتــر
از جمــع تکتــک اجــزا ارائــه میکننــد .ایــن رویکــرد ،بــه

منابع
آقاجانــي ،ســميه .)1383( .قابليتهــا و محدوديتهــاي
توسـعه اسـتان گـيالن در زمينـه گردشـگري .مجموعـه مقاالت
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هوش مصـنوعی و
آینده گردشـــگری
ترجمه :فاطمه شخصیان؛ مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین

تکنولوژیهــای دیجیتالــی ،در حــال خلــق ارزش و
بازآفرینــی نقشهــا در صنعــت گردشــگری هســتند و اینکــه
رهبــران ایــن صنعــت در حــال حاضــر چگونــه از ایــن تغییــرات،
منتفــع میشــوند قابــل توجــه و بررســی اســت .طــی بیســت
ســال گذشــته ،پیشــرفت تکنولوژیهــای دیجیتالــی ،موجــب
نوآوریهــای چش ـمگیر و نیــز تغییــرات قابلتوجــه در صنعــت
گردشــگری شــدهاند .ایــن تکنولوژیهــا و شــرکتهای
ارائهدهنــده آنهــا ،بازآفرینیهایــی را در صنعــت ایجــاد
کردهانــد ،برخــی از فعــاالن (ماننــد آژانسهــای مســافرتی)
را پشــت ســر گذاشــته و در عیــن حــال پیچیدگیهایــی را
در زنجیــره ارزش صنعــت از گردشــگران گرفتــه تــا مقاصــد
گردشــگری ،ایجــاد نمودهانــد .اخیــرا ً تکنولوژیهــای همــراه،
بــا امــکان بســیار ســریع جســتجو و رزرو ســفر از طریــق
گوشــیهای هوشــمند ،نقــش محــوری در تغییــر رفتــار
مشــتری ،ایفــا میکننــد.
تکنولوژیهــای دیجیتالــی ،حجــم عظیمــی از داده را بــرای
شــرکتهای مســافرتی ایجــاد میکننــد .بــرای مثــال
 Aviation Weekاخیــرا ً اعــام کــرد موتــور هدایــت شــده
 Pratt & Whitneyشــامل
 5000حسگــر میباشــد
کــه بــه طــور انتخابــی
حــدود 10گیگابایــت داده
در ثانیــه ایجــاد میکنــد؛
بــه ایــن معنــا کــه یــک
موتــور ،بــه تنهایــی
میتواند
بیــش

از  400ترابایــت داده را
در طــول یــک پــرواز
 12ســاعتی ،تولیــد
کنــد و خیلــی زود
صنعــت هوافضــا بــه
تنهایــی بیــش از
تمــام کاربــران
اینترنــت ،داده

ایجــاد خواهــد کــرد.
بســیاری از شــرکتهای گردشــگری ،هنــوز در مراحــل اولیــه
توســعه قابلیتهــای تحلیلــی پیشــرفته موردنیــاز جهــت
بــه دســت آوردن حداکثــری ایــن دادههــا هســتند .یکــی از
بزرگتریــن فرصتهــای موجــود تحــت ایــن چتــر تحلیلــی،
هــوش مصنوعــی اســت کــه مزایــای بالقــوه مهمــی را بــرای
تمــام بخشهــای مرتبــط بــا صنعــت حملونقــل و گردشــگری
در بــر دارد.
• خلــق ارزش از دادههــا :چگونــه مراکــز گردشــگری
میتواننــد هــوش مصنوعــی را بــه کار برنــد.
بــا ادامــه پیشــرفت ســریع تکنولوژیهــای توانمندســاز
هــوش مصنوعــی ماننــد ماشــین یادگیرنــده ،پــردازش زبــان
طبیعــی و تشــخیص ویدیویــی ،انتظــار مـیرود کــه قابلیتهــای
هــوش مصنوعــی خیلــی زود بــه حــدی برســند کــه بســیاری از
شــرکتهای مســافرتی بتواننــد بــا کاربــرد هــوش مصنوعــی در
عملیــات روزمرهشــان ،ارزش قابــل مالحظ ـهای خلــق نماینــد.
برخــی از شــرکتهای گردشــگری از هماکنــون شــروع بــه
گســترش هــوش مصنوعــی در پروژههــای آزمایشــی نمودهانــد.
ایــن آزمایشهــا و نمونهســازیهای ســریع احتمــاالً منجــر
بــه بلــوغ تکنیکهــا و تکنولوژیهــای جدیــد خواهــد شــد .بــا
وجــود آنکــه هنــوز کام ـ ً
ا شــفاف نیســت کــه تکنولوژیهــای
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و تحلیلهــای پیشــرفته بــه چــه
صــورت حــوزه گردشــگری را متحــول خواهنــد نمــود .فقــط
میتــوان گفــت فرصتهــای قابلتوجهــی در ایــن زمینــه در
حــال بــروز و ظهــور میباشــند.
• شـخصیسـازیهای اصـولی از طریق تحلیلهای
پیشنگرانه
تحلیلهــای پیشنگرانــه ،علمــی مبتنــی بــر در نظــر
گرفتــن حجــم انبوهــی از داده و بــه کارگیــری ترکیبــی
از الگوریتمهــا و یادگیــری ماشــین جهــت پیشبینــی
محتملتریــن آینــده اســت .بســیاری از شــرکتهای
تکنولوژیمحــور از هماکنــون بــر پیشبینــی خواســته
بعــدی مشــتری بــرای خریــد منطبــق شــده و بــر اســاس
آن ،پیشــنهادهایی را ارائــه مینماینــد .بــرای مثــال ،موتــور
پیشــنهاددهنده آمــازون ،بیــش از یکســوم خریدهــای
مشــتریانش را بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی و در راســتای
تعییــن ،رتبهبنــدی و ارائــه بخــش زیــادی از پیشــنهادهای
محصــول ،تخمیــن میزنــد.
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طــی چنــد ســال گذشــته ،شــرکتهای گردشــگری،
بهکارگیــری تحلیلگــران پیشبینــی بــه منظــور پیشنگــری
بهتــر و تشــخیص نیازهــا و ترجیحــات مشــتریان را آغــاز
کردهانــد .بــرای مثــال ،در ســالهای  ،14-2013شــرکت
هتلهــای رده اقتصــادی ســقف قرمــز اطالعــات پیشبینــی
هــوا و پروازهــا را جهــت پیشبینــی تعــداد مشــتریانی کــه
پروازهایشــان کنســل میشــود بــه کار گرفــت .بــر اســاس
نتایــج ایــن تحلیلهــای پیشبینیکننــده ،شــرکت Red
 Roof Innیــک کمپیــن بازاریابــی هدفمنــد بــرای دارنــدگان
سیســتمهای همــراه در ایــن حــوزه کــه بیــش از همــه از بــدی
آب و هــوا بــه زحمــت میافتنــد ،ایجــاد نمــود .در حوزههایــی
Red Roof
کــه ایــن اســتراتژی بــه کار گرفتــه شــد،
 Innبــا رشــد قابــل توجهــی در کســبوکار مواجــه گردیــد.
بــه طــور مشــابه ،اعتبــارات

گردشگری
هاوایی
کمپینــی را بــا
«الههتــون
نــام
رو کشــف کنیــد».
راهانــدازی کــرد کــه
نرمافــزار تشــخیص چهــره را
کــه بیانگــر تحلیــل مســافران
از طریــق وبکــم در زمانــی کــه
آنهــا مشــغول تماشــای فیلمــی بودند،
بــهکار میبــرد .بعدهــا ایــن کمپیــن،
تحلیلگــران پیشبینــی را جهــت ایجــاد
تقاضــای مشــتری در لینکهــای رزرواســیون
بــه کار گرفــت .بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی

و تحلیلهــای پیشبینیکننــده ،شــرکتهای گردشــگری
میتواننــد پیشــنهادها و تجربیــات منحصربهفــردی را در زمــان
(و مقیــاس) واقعــی در جهــت رفــع نیازهــا و خواســتههای هــر
کــدام از مســافران ارائــه نماینــد.
• خدمات شخصیسازی شده
در گردشــگری ،شــرکتها شــروع بــه ارتباطدهــی میــان
تحلیلهــای پیشبینیکننــده بــا دادههــای جغرافیایــی بــه
منظــور ارائــه پیشــنهادهای مؤثــر بــر اســاس ویژگــی و در زمــان
واقعــی از طریــق اپلیکیشـنهای موبایــل نمودهانــد .بــرای مثــال
یــک شــرکت هتــل ،برنام ـهای را بــا هــدف ایجــاد درآمدهــای
فرعــی از طریــق بهکارگیــری الگوریتمهــای محصــول بعــدی
بــرای فــروش ایجــاد کــرده اســت .ایــن الگوریتمهــا میتواننــد
دادههــای تاریخــی (مربــوط بــه زمــان گذشــته) را تحلیــل کنند.
بــرای مثــال ،بــرای یــک مشــتری کــه از قهــوه صبــح زود لــذت
میبــرد و احتمــاالً بــا همســرش ســفر میکنــد ،بــا اســتفاده
از دادههــای مکانــی گوشــی همــراه مشــتری ،پیشــنهاد
یــک مــورد مجانــی بــه ازای یــک خریــد را وقتــی
ایــن مســافر صبــح از کنــار کافیشــاپ
هتــل رد میشــود ،ارائــه خواهــد کــرد.
اســتفادههای مالکیتــی بــرای
تحلیلگــران و هــوش
مصنوعــی ،فراتــر از
فعالیتهای
ترویجــی و
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کوپنهــا شــده اســت .در نظــر بگیریــد موقعیتــی کــه در بــدو
ورود مســافر بــه البــی هتــل و بــدون ســفارش قبلــی ،ســرو شــام
در اتــاق بــه وی اعــام شــود ،یــا بــه محــض خــروج مســافر
از اتــاق بــه خانــهداری در مــورد نظافــت اتــاق ،اطالعرســانی
شــود .بــا گذشــت زمــان ،پیشــروان صنعــت میتواننــد بــا
اســتفاده از دادههــای موقعیــت جغرافیایــی ،پیشــنهادها و
خدمــات پیچیدهتــری را در تمــام زمینههــای تجربــه مالکیتــی
ارائــه کننــد و توانمنــدی ارائــه خدمــات عملیاتــی مؤثرتــری بــه
وجــود خواهــد آمــد.
• خدمــات پیشــرفته مشــتری از طریــق پــردازش زبــان
طبیعی
شــرکتهای زیــادی در طــول زنجیــره ارزش گردشــگری
از واســطهها تــا برندهــای جهانــی و مالکیتهــای فــردی
در حــال جســتجوی موقعیتهایــی جهــت سادهســازی
خدمــات در طــول تجربــه مشــتری بــا معرفــی رباتهــای
گفتگوکننــده (پلتفرمهــای تبــادل پیــام کــه بــا هــوش
مصنوعــی یــا هــوش مصنوعــی بــه عــاوه انســان اداره
میشــوند) هســتند .بــرای مثــال ،ســایت فوقجســتجوگر
 Hipmunk’s Hello Hipmunkمیتوانــد برنامههــای
ســفر آینــده را تشــخیص دهــد و فعاالنــه ،پیشــنهادهایی را
بــرای حملونقــل و نیــز اســکان در تاریخهــای موردنظــر ارائــه
نمایــد .بــا ادامــه پیشــرفت تکنولــوژیِ پــردازش زبــان طبیعــی،
رباتهــای گفتگوکننــده در تعامــات بــا مشــتری تقویــت

میشــوند و کل مســیر ســفر مشــتری را از جســتجو تــا رزرو
و اقامــت ،هدایــت مینماینــد .رباتهــای گفتگوکننــده بــا
قابلیتهــای هــوش مصنوعــی بایــد بتواننــد ترجیحــات ســفر
مشــتری را بــر اســاس رزروهــای گذشــته ،بازخورهــا ،و حتــی
فعالیتهــا در فضــای مجــازی بــه دســت آورنــد و ســپس از ایــن
دادههــا بــرای اســتخراج و ارائــه پیشــنهادهای ارزشــمند بــرای
مقاصــد ســفر ،گزینههــای اقامــت ،رســتورانها ،رویدادهــا و هــر
مــورد دیگــر کــه ممکــن اســت بــرای مصرفکننــده جذابیــت
خــاص داشــته باشــد ،اســتفاده نماینــد .بــرای مثــال ،کایــاک ،
ربــات گفتگوکننــده قابــل فعالیــت بــر روی چندیــن پلتفــرم
شــامل ربــات ســخنگو مبتنــی بــر  Alexaرا بــرای تحقیقــات
ســفر و رزرو ایجــاد کــرده اســت.
در نهایــت ایــن پلتفرمهــا ممکــن اســت در گشــودن طلســم
هتلهــا در ارائــه نقــش پررنگتــر (و همــراه بــا کســب درآمــد
بیشــتر) در تجربههــای 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 پلتفــرم ،فقــط بــا
چنــد دســتور زبانــی ســاده ،دریافــت شــود.
• گســترش تجربــه ســفر از طریــق دســتیار مجــازی
بــرای اتصــال مهمانــان بــه اینترنــت اشــیا
شــرکتهای گردشــگری در صددنــد اتاقهــا را بــه ابزارهــای
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حســاس بــه صــدا کــه امــکان دسترســی بــه اینترنــت دارنــد
تجهیــز کننــد .در دســامبر  ،2016الس وگاس یــان اعــام کــرد
کــه نزدیــک بــه  5000اتــاق هتــل را بــه بلندگوهــای اکــوی
آمــازون مجهــز نمــوده تــا بــه مهمانــان امــکان کنتــرل شــرایط
اتاقشــان از طریــق دســتیار مجــازی الکســا داده شــود.
همچنیــن ،بــه گــزارش بلومبــرگ  ،امســال ماریــوت در هتــل
آلــف بنــدر بوســتون ،هــر دو مــدل دســتیار مجــازی ســیری
و الکســا را بــه طــور جداگانــه بــه منظــور یافتــن امکاندهــی
بهتــر بــه مهمانــان جهــت کنتــرل عملکــرد اتاقهــای هوشــمند
بــا دســتورهای صوتــی ،امتحــان نمــود.
ماننــد رباتهــای تعاملگــر ،دســتیاران مجــازی نیــز بــه
عنــوان زیرســاختهای رزرو ســفر در مســیر پیدایــش و
تکمیــل هســتند .از آنجــا کــه میلیونهــا مصرفکننــده بــا
ایــن ابزارهــا هماهنــگ شــده و مکالمــات بــا دســتیاران مجــازی
را در منــازل و مســیرها شــروع کردهانــد ،شــرکتها نیــز در
حــال گســترش طیــف وســیعی از برنامههــای کاربــردی بــر
روی ایــن پلتفرمهــا میباشــند.
بــه اعتقــاد مــا ایــن بســترهای دســتیار مجــازی ،طــرز فکــر
شــرکتها و مشــتریان را نســبت بــه رزرو ســفرها تغییــر
خواهنــد داد .در حالــی کــه یــک جســتجوی معمولــی بــرای
اقامــت یــک هفت ـهای در نیویــورک منجــر بــه صدهــا اولویــت
متفــاوت میگــردد ،نتایــج حاصــل از یــک جســتجوی صوتــی
بــا حفــظ تمــام مزایــای موجــود ،بــه طــور قطــع ســادهتر،
شــخصیتر و طبقهبندیشــدهتر خواهــد بــود.

• رباتها میتوانند خدمت ارائه کنند.
مفهــوم آینــده گردشــگری و هتــلداری بــر بهتریــن
روشهــای دیجیتالــی نمــودن تجربــه مشــتریان متمرکــز
میباشــد .در عمــل ،بــه ایــن معنــی کــه بــا مهندســی مجــدد
گامهــا ،فرایندهــای ناکارآمــدی چــون پذیــرش و تســویه ،
دسترســی ورودی اتــاق ،یــا درخواســت ســرویسهای اتــاق را
از طریــق گوشــیهای همــراه ،بتــوان بالفاصلــه مهیــا نمــود.
تعــدادی از هتلهــای زنجیــرهای ،از هماکنــون امــکان
بهکارگیــری رباتهــا در پذیــرش ،اســتقبال درب ورودی،
و وظایــف مربــوط بــه خدمــات اتــاق را بررســی میکننــد.
در نهایــت ،رباتهــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی ،انجــام
بســیاری از فرایندهــا را بــر عهــده خواهنــد گرفــت .هــر چنــد
تاکنــون تعــداد کمــی از مجموعههــا؛ ماننــد هتــل هننــا در
ژاپــن ،رباتهــا را بــهکار گرفتهانــد (بــرای مثــال ،یــک ربــات
دایناســور در میــز پذیــرش) ،امــا بایــد منتظــر افزایــش رباتیکــی
و ماشــینی شــدن بســیاری از فعالیتهــا در آینــده نزدیــک
باشــیم.
فــردی کــه در ســفر بــه ســواحل سانفرانسیســکو ،در هتــل
همپتــون اقامــت داشــت نقــل میکنــد کــه در آن هتــل ،یــک
ربــات چــرخدار از یــک شــرکت بــا نــام ســاویوک  ،خدمــات
اولیــه اتاقهــا شــامل حمــل مــواد غذایــی و نوشــیدنی و
همچنیــن لــوازم بهداشــتی را بــه طــرز جالبــی انجــام م ـیداد.
ایــن ربــات از فرســتنده نــوری بــه منظــور عــدم برخــورد بــه
موانــع اســتفاده میکــرد و بــه تنهایــی در راهروهــا و آسانســورها
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رفــت و آمــد داشــت و در مواقــع بیــکاری ،در البــی ،شــارژ
میشــد .بــه گفتــه وی ،مهمانــان بــه دلیــل تازگــی دریافــت
خدمــات رباتیــک در اتــاق ،اغلــب ربــات را صــدا میزدنــد و
لــوازم بهداشــتی درخواســت میکردنــد بــدون اینکــه واقعـاً بــه
آن نیــاز داشــته باشــند .هــر چنــد ممکــن اســت بــرای برخــی
از مهمانــان ،خدمترســانی توســط رباتهــا چنــدان خوشــایند
نباشــد ولــی دیگــران تــا زمانــی کــه رباتهــا عملکــرد دوســتانه،
امــن ،و توانمندشــان را اثبــات نماینــد ،پذیــرای ایــن تــازهواردان
در هتلهــا خواهنــد بــود.
• هوشمندســازی مدیریــت قیمتگــذاری بــر اســاس
یادگیــری ماشــین
مدیریــت درآمــد ،یکــی از اصلیتریــن فرایندهــای اولیــه
بــرای اســتقرار تجزیــه و تحلیــل پیشــرفته در مقیــاس ،بــرای
بخــش ســفر میباشــد کــه همچــون قیمتگــذاری پویــا ،در
حــال حاضــر یکــی از اســتانداردهای صنعــت محســوب میشــود.
انتظــار مــیرود بــا پیشــرفت در حــوزه یادگیــری ماشــین،
توانمنــدی هتلهــا در راســتای بهینهســازی قیمتگــذاری
از طریــق تحلیلهــای دقیــق و پیشبینیهــای مبتنــی بــر
نشــانههای تقاضــای بــازار ،تعــداد اتاقهــای موجــود و درک
عمیــق از خواســته هــر مشــتری بــرای پرداخــت ،ارتقــا یابــد.
ایــن رونــد شخصیســازی قیمتگــذاری در وهلــه اول،
ناخوشــایند بــه نظــر میرســد ،امــا در حــال حاضــر در بخــش
خردهفروشــی ،بــا الگوبــرداری از پیشــروهای خردهفروشــی
دیجیتالــی و بــه هــدف انعطافپذیــری هــر چــه بیشــتر،
هماهنــگ شــدن بــا قیمتگذاریهــای شــخصی ،نقــش
برجســتهای یافتــه اســت.
همزمــان ،پیشــرفت در تحلیلهــای پیشنگرانــه ،موجــب
گســترش پیشبینیهــا خواهــد شــد .در حــال حاضــر،
شــرکتهایی در مســیر زنجیــره ارزش (صنعــت گردشــگری) ،از

برندهــای جهانــی گرفتــه تــا اســتارتآپهای تکنولوژیمحــور،
الگوریتمهــای خودیادگیرنــدهای را بــرای ترکیــب دادههــای
بــه دســت آمــده از میلیونهــا جســتجوی گذشــته ،بــه
کار میبرنــد تــا بتواننــد تغییــرات آینــده قیمتهــا را
مبتنــی بــر عوامــل چندگانــهای چــون روندهــای فصلــی،
رشــد تقاضــا ،و فروشهــای ویــژه در زمانهــای محــدود،
همچنیــن ترجیحــات مشــتریان و الگوهــای خریــد ،رصــد
نماینــد .هــر انــدازه پیشبینــی تقاضــا ،دقیقتــر باشــد؛
قیمتگــذاری و اســتراتژیهای عملکــرد جهــت کســب ارزش
بیشــتر ،پیچیدهتــر میگــردد .مــا از هماکنــون ،تجربیــات
قابلتوجهــی در زمینــه قیمتگــذاری پیشنگرانــه داریــم،
نمونــه آن ،وبســایتهایی هســتند کــه بــر اســاس افزایــش
یــا کاهــش تعــداد پروازهــا ،بــرای رزرو ســفر ،راهنماییتــان
میکننــد .از آنجــا کــه هــوش مصنوعــی ،امــکان ایــن قبیــل
پیشبینیهــا را افزایــش میدهــد ،انتظــار مــیرود مــوج
جدیــدی از اســتراتژیهای قیمتگــذاری و مدیریــت درآمــد،
بــه کار گرفتــه شــود .پیشــرفتهای قابــل توجــه در پــردازش
زبــان طبیعــی ،تشــخیص چهــره ،تحلیلهــای ویدیویــی و
یادگیــری ماشــین ،همچنــان فرصتهــای جدیــد بســیاری را
بــه رویمــان خواهــد گشــود.
• چگونــه آغــاز کنیــم :بــا مشــخص کــردن مــوارد
اســتفاده امیدوارکننــده ،انبوهــی از داده ایجــاد کنیــم و
نمونههــای اولیــه را راهانــدازی نماییــم.
هــر چنــد برخــی مــوارد ذکــر شــده ،بــه نظــر مربــوط بــه
آیندههــای دور میآیــد ،امــا بــه تصــور مــا ،پتانســیل خلــق
ارزشهــای جایگزیــن برای شــرکتهای گردشــگری و مســافرتی
را در شــرایط پیـشرو دارنــد .مســأله اصلــی بــرای مدیران ارشــد
حــوزه گردشــگری و هتلــداری ،تشــخیص ایــن نکتــه اســت کــه
کــدام یــک از تحلیلهــای پیشــرفته و فرصتهــای ردهبنــدی
هــوش مصنوعــی ،ســرعت مناســبی بــرای هماهنگــی بــا
تغییــرات تکنولوژیــک بــه آنهــا خواهــد داد .در اینجــا پنــج ایــده
بــرای چگونگــی شــروع ،ارائــه میگــردد:
 .1از منابــع بــا ارزش شــروع نماییــد :مؤسســات ،اغلــب
بــه دنبــال تحلیلهــای خــرد و نامرتبــط بــه هــم هســتند کــه
منجــر بــه نتایــج غیرمتمرکــز ،حداقــل تأثیــرات بــر کسـبوکار،
تغییــرات فرهنگــی محــدود و اغلــب ایجــاد نگــرش منفــی
نســبت بــه تحلیلهــا میگــردد .در عــوض ،پیشــنهاد مــا ایــن
اســت کــه از تعییــن یــک مشــکل کس ـبوکار کــه احتیــاج بــه
حــل دارد ،شــروع نمــوده و فهرســتی از گزینههــای مکمــل بــه
کاربــرده شــده در مــوارد مشــابه گذشــته بــرای اداره شــرایط را
تهیــه نماییــد.
 .2انبــار داده خــود را ایجــاد نماییــد :همچنــان کــه
نظرســنجی اخیــر  EyeforTravelنشــان داد ،نزدیــک بــه
نیمــی از متخصصــان داده کــه در حــوزه ســفر و گردشــگری،
مشــغول بــه کار هســتند بــا کیفیــت دادههــا و نظــم و انضبــاط
آنهــا درگیــر هســتند .بســیاری از شــرکتهای گردشــگری
در مســیر تکامــل خــود ،همچنــان از سیســتمهای ناکارآمــد
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نیروگاههــای یادگیــری ماشــین وجــود دارنــد کــه شــرکتهای
گردشــگری میتواننــد بــر روی آنهــا بنیــان شــوند .کمبــود
تعــداد دانشــمندان حــوزه داده ،ایجــاد شــراکتهای چندگانــه
را توجیهپذیــر مینمایــد کــه بایــد در ایجــاد ایــن قبیــل
شــراکتها بــه نحــوه حفاظــت از  IPو دادههــای مشــتریان
خــود توجــه داشــته باشــید .بــه کار بــردن محتاطانــه شــراکت،
میتوانــد بــه طــی دوران گــذاری کــه بــرای تعییــن بهتریــن
تحلیلهــای پیشــرفته و هــوش مصنوعــی جهــت اســتراتژی
کســبوکارتان نیــاز داریــد ،ســرعت بخشــد.
 .5تحلیلهــای پیشــرفته و هــوش مصنوعــی را در
مجموعــه خــود نهادینــه نماییــد :بــرای ایجــاد  ROIو
داشــتن تأثیــرات قابــل توجــه بــر کس ـبوکار بایــد نگرشهــای
مرتبــط بــا مدلهــای هــوش مصنوعــی و نمونههــای اولیــه
آن در جریانهــای کاری ،فرایندهــا و تصمیمگیریهــای
فعلیتــان نهادینــه گــردد .تجربیــات موفــق در مقیــاس کوچــک
میتواننــد پشــتیبانیهای ســازمانی و حمایتهایــی را بــا
نشــان دادن ارزش ایــن تحلیلهــا بــرای ســازمان در حوزههــای
محــل تردیــد ،ایجــاد کنــد .بــه محــض ایــن کــه پروژههــای
اولیــه ،منفعتشــان را نشــان دادنــد ،تیــم میتوانــد بــر روی
مقیاسهــای باالتــر ،تغییــر مســیر دهــد و رویکردهــا را نهادینــه
ســازد و منابعــی را جهــت ایجــاد قابلیتهــای ســازمانی و
مدیریتــی جهــت دســتیابی بــه منافــع کامــل ایــن تکنولوژیهــا
ســرمایهگذاری کنــد.

و متفاوتــی بــرای بررســی گذشــته ،اســتفاده میکننــد.
بــا جمــعآوری دادههــای مرتبــط در انبــار داده ،میتــوان
زیرســاختی بــرای کشــف ســریع فرصتهــای تحلیــل بــدون
مواجهــه بــا بســیاری از موانــع معمــول پروژههــای سیســتمی
 ITایجــاد کــرد.
 .3نمونههــای 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
نماییــد و نمونــه اولیــه ســریعی را بــه منظــور بــه نمایــش
گذاشــتن منافــع آن ،ایجــاد کنیــد .بــرای موفقیــت ،در ایــن
پروژههــای اولیــه بایــد دانشــمندان حــوزه داده و مترجمیــن
(متخصصــان حــوزه کســبوکار کــه میتواننــد بینشهــای
کســبوکاری را بــا فرایندهــای توســعه تحلیلهــای پیشــرفته
ترکیــب کننــد) بــه کار گرفتــه شــوند.
 .4همراهــان متقاعــدی را بــرای مســیر حرکــت خــود
بیابیــد :بــه کارگیــری شــرکای خارجــی ،امــکان آزمــون
مفاهیــم تحلیــل را بــدون نیــاز بــه ســرمایهگذاری قابــل توجــه
زمانــی و منابعــی در حــوزه  R&Dمیدهــد .بســیاری از فعــاالن
اکوسیســتم توســعه زیرســاختی ،از گوش ـیهای همــراه گرفتــه
تــا دســتیاران دیجیتالــی و از شــبکههای محاســبات ابــری تــا

در حالــی کــه شــرکتهای گردشــگری پیشــرو ،خــود را متعهــد
بــه بهرهبــرداری از قــدرت تحلیلهــای پیشــرفته میداننــد،
مــا در جســتجوی فرصتهــای بنیادیــن بــرای تقویــت تجربــه
مشــتریان ،بــه پیــش بــردن کارایــی عملیاتــی و قیمتگــذاری
بهینــه و تصمیمــات تجــاری بــرای کســب مزیتهــای رقابتــی
پایــدار هســتیم .واقعیــت داســتان ایــن اســت کــه انبوهــی از
فرصتهــا در انتظارمــان اســت کــه بــا اقبــال شــرکتهای
گردشــگری و مســافرتی چابــک ،دارای چشــمانداز و خواهــان
بــه کارگیــری ایــن تکنولوژیهــا در محــور کسبوکارشــان،
بــه رویمــان بــاز خواهــد شــد.
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عنوان کتاب :مدیریت بازاریابی و تبلیغات در صنعت گردشگری
نویسنده :علی دنیادیده
سال انتشار1389 :
ناشر :اندیشه آریا

 گردشــگری در میــان شــاخههای زیریــن
بخــش خدمــات قــرار دارد .محصــول اصلــی
در بخــش گردشــگری نیــز خدمترســانی
اســت .بازاریابــی در گردشــگری بــا بازاریابــی
در بخــش خدمــات ،خصوصیــات مشــترکی
دارد امــا بســیاری از خصوصیاتــی کــه در
بازاریابــی خدمــات وجــود نــدارد ،در بازاریابــی
گردشــگری وجــود دارد .از دالیــل اصلــی ایــن
تفــاوت ،خصوصیــات محصــول و تفــاوت در
روشهــای توزیــع آن اســت.
 در بخشی از کتاب میخوانیم:
برنامهریــزی بازاریابــی در گردشــگری از نظــر
مدیریــت مؤسســات و مناطــق گردشــگری،
اهمیــت بســیاری دارد .بــا توســعه مؤسســات
گردشــگری و در نتیجــه بــه هــم ریختــن
فعالیتهــای گروهبنــدی ،برنامهریــزی
میتوانــد در تصمیمگیریهــای مربــوط
بــه فعالیتهــای گردشــگری ،مؤثــر باشــد.
همچنیــن بــرای مدیریــت مناطــق گردشــگری
و تحقــق اهــداف مشــترک مؤسســات وابســته
نیــز برنامهریــزی فعالیتهــای بازاریابــی،
امــری مهــم و اجتنابناپذیــر اســت .عــاوه
بــر آن ،مشــکالت موجــود در زمینــه فعالیــت
مؤثــر مؤسســات و مناطــق گردشــگری در
بخــش بازاریابــی مــدرن ،اهمیــت برنامهریــزی
را روزبــهروز افزایــش میدهــد.
برنامهریــزی بازاریابــی ،بــهطــور خالصــه بــه
معنــی تصمیمگیــری مؤسســات و مناطــق
گردشــگری بــرای فعالیتهــای آینــده آنــان
اســت .از طــرف دیگــر ،برنامهریــزی عــاوه
بــر آیندهنگــری ،موفقیــت آینــده آنهــا را نیــز
نشــان میدهــد .شــرط اول موفقیــت ،توســعه
و افزایــش فــروش یــک مؤسســه گردشــگری،
برنامهریــزی بازاریابــی آن مؤسســه اســت.
بــا توجــه بهوجــود بســیاری از عناصــر محیطی
مؤثــر بــر مؤسســات و مناطــق گردشــگری،
بررســی وضعیــت آنهــا در آینــده ،مهــم اســت.
بــدون برنامهریــزی ،تحقــق فعالیتهــای
تجــاری و اهــداف مشــخص شــده ،غیرممکــن
اســت .برنامهریــزی بازاریابــی بــرای رســیدن
بــه اهــداف بلندمــدت و کوتاهمــدت مؤسســات
و مناطــق گردشــگری ،امــری الزم و ضــروری

معرفـــــ

اســت.
 این کتاب در  11فصل با عناوین زیر تدوین شده است:
مقدمهای بر بازاریابی گردشگری
●
برنامهریزی 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 (فاصلههای زمانی).
●
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ـــی کتابــ

عنوان کتاب :مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری
نویسنده :زهره دهدشتی شاهرخ و مرتضی فیاضی
سال انتشار1393 :
ناشر :مهکامه

 توســعه جهانــی صنعــت مهمانپذیــری در طــی دهــه گذشــته بــه
دلیــل رشــد ســریع جهانگــردان و افزایــش حجــم کسـبوکار در ایــن صنعــت
رخ داده اســت .ســازمان جهانــی گردشــگری پیشبینــی کــرده اســت
کــه در ســال  ،2020چیــن جایگزیــن فرانســه بــه عنــوان مهمتریــن
مقصــد جهانگــردی بــا  130میلیــون جهانگــرد در ســال و هنگکنــگ
بــه عنــوان پنجمیــن مقصــد جهانگــردی بــا  57میلیــون نفــر در ســال
شــناخته خواهنــد شــد .چنیــن تغییــری در ترکیــب بــازار ،مســتلزم ارزیابــی
مجــدد اســتراتژی بازاریابــی و خدمــات بــرای تمــام کشــورها از جملــه ایــران
خواهــد شــد.

هــدف از نــگارش ایــن کتــاب ،کمــک بــه دانشــجویان ،محققــان و
عالقهمنــدان رشــته مهمانپذیــری بــرای کســب دانــش الزم در
زمینــه مفاهیــم و تئوریهــای مدیریــت و بازاریابــی مهمانپذیــری اســت.

در کتــاب حاضــر ،مؤلفــان کوشــیدهاند
بــرای جبــران خــاء یــک منبــع
علمــی و تخصصــی بازاریابــی در صنعــت
مهمانپذیــری کــه بتوانــد جوابگــوی نیازهــای
آموزشــی در حــال رشــد ایــن صنعــت باشــد،
کتابــی را بــا اســتفاده از چارچــوب اصلــی
یــک منبــع و افــزودن منابــع دیگــر ترجمــه
و تألیــف نماینــد.
 ایــن کتــاب مشــتمل بــر  14فصــل
اســت و در ابتــدای هــر فصــل اهــداف آن ذکــر
گردیــده و در انتهــای هــر فصــل نیــز مــوارد
عملــی اضافــه شــده اســت.
عنوان فصلهای این کتاب عبارتند از:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

وظایف و کارکردهای بازاریابی
مقدمهای بر بازاریابی خدمات
مهمانپذیری
درک رفتار مصرفکنندگان در
صنعت مهمانپذیری
بخشبندی بازار و موقعیتیابی
تدوین برنامه بازاریابی
سیستمهای اطالعاتی برای
تصمیمات بازاریابی
توسعه محصوالت و خدمات جدید
مدیریت محصوالت و خدمات
کانالهای بازاریابی
تبلیغات و ترفیعات
تبلیغات و برنامهریزی رسانه
ترفیعات فروش ،تجاری کردن و
روابط عمومی
فروش شخصی
استراتژی قیمتگذاری
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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/
advanced-analytics-in-hospitality
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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 Hennna 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-andmortar 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 revenuemanagement 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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Introduction to the Conference
The IRES-515th International Conference on Tourism, Transport, and Logistics (ICTTL)

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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Book Introduction
Book title: Taking Responsibility for Tourism
Author: Harold Goodwin
Release year: 2011
Publisher: Goodfellow Publishers

 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
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