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چکیده
ري را دارا جهانگردي بعنوان یکی از پیشرو ترین صنایع جهان و بعنوان نیروي قوي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، توانایی شکل دهی و دگرگونی جوامع بشصنعت 

در امر . بازاریابی پدیده اي جهان شمول که براي بشر از اهمیت ویژه اي برخوردار است. وردار استاست و از اینرو مسئله بازاریابی جهانگردي نیز از اهمیت برخ
ب و کار و هم بازاریابی جهانگردي، پیش بینی سمت و سوي آتی و نیروهاي موثر در شکل دادن آینده آن و نقش و اهمیت این نیروها هم براي اهل صنعت و کس

داراي ارزش و شهرت جزیره ابوموسی با داشتن جاذبه هاي فراوان گردشگري که. گردي از اهمیت و جذابیت بسیاري برخوردار استبراي دانشمندان و محققان جهان
تا کنون جزیره ابوموسیساله توریسم در ، موجوداین ؛ فرصت هاي بسیار مناسب براي جذب گردشگران از تمام نقاط دنیا و ایران داراست، اما با می باشدجهانی 

تحلیلی و با انتخاب اثرگذارترین شاخص ها در پیرامون بازاریابی گردشگري و -وش توصیفیاستفاده از رین پژوهش بر آن است با ا. جایگاه واقعی خود را نیافته است
نسبت ،expert choiceی ونرم افزارارزش گذاري آن ها از طریق نظرخواهی از کارشناسان گردشگري و با ورود این ارزش ها در مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتب

.به تعیین عوامل موثر در بازاریابی براي گردشگري جزیره ابوموسی و رتبه بندي آنها اقدام  نماید

بازاریابی، صنعت جهانگردي، تحلیل سلسله مراتبی، جزیره ابوموسی:کلمات کلیدي

مقدمه-1
وري اقتصادي، امروزه در توسعه مناطق جایگاه چشمگیري منظور بهرهانسان و اجتماع بهعنوان رویکردي جدید براي توسعه همزیستی گردشگري به

ین صنایع ترآن را از موفقتوانکه میطوريآمده است، بهقالب یک سیستم جهانی درعنوان یک صنعت فراگیر و پویا در امروزه توریسم به. یافته است
از دالیل توسعه شتابان فرایند . برندعنوان یک فرصت منحصر به فرد اقتصادي و ویژه نام میگردشگري بهبسیاري از متخصصین از . جهان قلمداد کرد

کسب درآمدهاي سرشار ارزي، افزایش درآمد سرانه، ایجاد اشتغال و همچنین : به اثرات مثبت مستقیم و غیر مستقیم آن از جملهتوانگردشگري می
پرازیکیبهگردشگريصنعتبا شروع قرن بیست و یکم. و امنیت مناطق و نهایتا توسعه پایدار اشاره کردفرهنگی و ثبات- توسعه روابط علمی

بهتوریسمصنعتوخوردچشم میبهجهانگردانجذببرايجهاناز کشورهايبسیاريمیانايفشردهرقابتشده،تبدیلصنایع دنیادرآمدترین
خودبهراحال توسعهودریافتهتوسعهکشورهايتولیديوهاي اقتصاديفعالیتازمهمیبخشفرد،بهنحصرمهايبا ویژگیوپویاصنعتیعنوان

و شصتپانصدومیلیاردیکحدود،2020سالدرسازمان جهانگردي انجام شده،که توسطايشدهانجامبینیپیشبراساس.استدادهاختصاص
سازمان (رسیدخواهددالرتریلیونونیمبه یکسالایندرالمللیبینگردشگريازناشیودرآمدهايپرداختخواهندگردشگريبهنفرمیلیون

ومتوازنتوسعهفرآیندبرتوان اثرگذاريامروزيدنیايدرکهفعالیتیعنوانگردشگري بهصنعت). 16: 1388؛ جلیلوند،2007جهانی گردشگري،
دراجراییو مدیریتسیاسینظامهايریزانبرنامهوگذاراناز سیاستوسیعیطیفتوجهموردذاشته،گنمایشبهدنیادر تمامیراخردورزانه

هاي گردشگري و کشور اول جهان به لحاظ جاذبه10کشور ایران جزء ). 267: 1386ابراهیم زاده و همکاران، (استگرفتهقراردنیاکشورهايهمه
- اي میدر این میان بازاریابی گردشگري اهمیت ویژه). 17: 2004سازمان جهانی گردشگري،(دشگري استجزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع  گر

تواند بازاریابی گردشگري را بهبود از جمله عواملی که می. هاي خود در توسعه گردشگري به نحوي مطلوب استفاده نمایدیابد تا با کمک آن از قابلیت
مکان، (پژوهش حاضر با ترکیب هفت مولفه). 49: 1380صردي ماهکان،(ارامترهاي موثر در بازاریابی استبخشد، بکارگیري صحیح ابزارها و پ

ها جهت توسعه بندي این مولفهسعی دارد به اولویت) ریزي، کارکنان و مردم، محصول، قیمتتبلیغات، شواهد و امکانات فیزیکی، مدیریت و برنامه
. ردازدگردشگري در منطقه مورد مطالعه را بپ

تعریف و مفهوم گردشگري-2
اي است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و بتدریج در طی مراحل مختلف تاریخی، به موضع فنی، گردشگري پدیده

دن است ولی بررسی ي گردشگري، به قدمت تمبنابراین قدمت واژه). 27: 1374رضوانی، (اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی کنونی خود رسیده است 
، )عهد باستان(تاریخ هاي ماقبلمردمِ متعلّق به تمدن. ي خوشایند همراه نبوده استي مزبور گویاي این است که گردشگري همیشه با تجربهتاریخچه

اي آب و هواي مساعدتري است، نقل کردند که بتدریج بتوانند غذا بدست آورند، از خطر دوري جویند و یا به مناطقی که داربا این انگیزه مسافرت می
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ي تجارت و هاي بعد، انسان با انگیزهبدوشی کاهش یافت و در دورهبا افزایش مهارت و کسب فنون، نیاز انسان به زندگی بدوي و خانه. مکان کنند
اي اورمیانه رشد کنند و ساختار زیربنایی ویژههاي آسیا، آفریقا و خها در قارهکرد که این امر باعث شد امپراتوريتبادل کاال و خدمات مسافرت می

).34: 1381فرجی، (ها فراهم گردد تر شدن مسافرتهاي آبی، براي سادهسازي و استفاده از راهکرد که مقدمات جادهایجاب می
ي معانی مختلفی از قبیلِ حرکت گرفته شده است که در زبان فرانسه دارا» 1تور«ي اي فرانسوي است که از ریشهواژه» گردشگري یا توریسم«

توریسم یا گردشگري، عمل مسافرت به منظور تفنّن و لذّت است و «، 2به نظر پیر الروس. دورانی، طی کردن پیرامون و گردش نمودن آمده است
).2: 1380محالتی، (» کندبردن مسافرت می، کسی است که براي خشنودي خود و لذّت»گردشگر یا توریست«

در آن زمان، این لغت به . مطرح شد3مگزیني انگلیسی به نام اسپورتینگ ، در مجله1811بار در سال ریسم یا گردشگري، نخستیني توواژه
).3: 1380محالتی، (رفت معناي مسافرت به منظور تماشاي آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی براي کسب لذّت، به کار می

ي موقّت، کسی است که به گردشگر یا بازدیدکننده«: ي سازمان ملل در رم پیشنهاد کرد کهمللی تجارت و توسعهال، کنفرانس بین1963در سال 
درمانی، معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، -منظور تفریح، استراحت، گذراندن تعطیالت، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی

ماه بیشتر 3ساعت کمتر و از 24مشروط به این که مدت اقامت از . کندها، به کشوري غیر از کشور خود، سفر میانسمأموریت و شرکت در کنفر
تمامی «: نویسد، در تعریف گردشگري می)ي اقتصادي اروپااز کارشناسان برجسته(» گیلوي«همچنین . »نبوده و کسب شغل و پیشه هم مدنظر نباشد

گونه درآمدي ي اقامت خود، هیچبه قصد کشور دیگر ترك کرده و کمتر از یک سال در خارج اقامت کنند و نیز براي هزینهافرادي که کشور خود را
).17: 1387رضوانی، (» شونددر کشور مورد بازدید نداشته باشند، گردشگر شناخته می

ي مفهوم گردشگر، تعریفی به این شرح ي تشکیل شد و دربارهاي مسائلِ صنعت گردشگري رم براي بررسی پارهي ویژه، کمیته1937در سال 
.»شوندکنند، گردشگر نامیده میساعته یا بیشتر، به یک کشور خارجی سفر می24ي افرادي که در یک دوره«: ارائه داد

:آوردهاي زیر را نیز به عنوان گردشگري به شمار میاین کمیته، مسافرت
وند؛رشخصی و یا امور درمانی به مسافرت میافرادي که براي تفریح، دالیل
کنند؛ا مسافرت میهافرادي که براي شرکت در کنفرانس
کنند وافرادي که به منظور انجام کارهاي بازرگانی مسافرت می
16: 1387رضوانی، (روند افرادي که به یک گردش دریایی می.(

انواع گردشگري-3
ي گردشگران در بحث گردشگري بسیار مهم است که در پردازند، بنابراین شناخت انگیزهر و سفر میگردشگران هر کدام با هدف خاصی به سی

:نماییمها را مرور میادامه، برخی از آن
:نمایدبندي خود، به شرح زیر بیان میشش نوع گردشگري را در طبقه4»والن اسمیت«
هاي متداول فعالیت. کنندي سبک زندگی افراد بومی و اقوام، سفر میمشاهدهدر این نوع گردشگري، گردشگران به منظور : گردشگري قومی.1

هدف گردشگري قومی، شناخت اقوام . هاستها و شرکت در مراسم مذهبیِ آنهایی شامل دیدار از منازل افراد بومی، حضور در جشندر چنین محل
.باشدها میهاي آنمختلف و شرکت در تجربه

شناخت هنرهاي . ها آشنا شوداین نوع گردشگري، گردشگر دوست دارد تا هنرهاي ملل و مردم دیگر را شناخته و با آندر: گردشگري هنري.2
هاي گردشگران در این ي فعالیتهاي هنري، در زمرهها و فیلمدستی، آشنایی، دیدن و شنیدن موسیقی و حرکات موزون، تماشاي تئاتر و نمایشنامه

.نوع گردشگري است
پردازند که یادآور ها، مساجد، کلیساها و آثار تاریخی و بناهاي باستانی میاین دسته از گردشگران، به بازدید از موزه: دشگري تاریخیگر.3

هایی که وقایع مهم دوران در این نوع گردشگري، گردشگران از اجراي نمایشنامه. شکوه و عظمت کشورهاي باستانی مانند ایران، مصر و یونان است
.کند، استقبال خواهند کردذشته را بازسازي میگ

1 Tour
2 Pear Larouse
3 Sporting Magazine
4 Valen Smith
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هدف آن پناه بردن به آغوش . هاي طبیعی و محیطی استگرا بر جاذبهتأکید گردشگر طبیعت: 5گردشگري مبتنی بر طبیعت یا طبیعت گرا.4
ها و ها، کوهستانآبشارها، جنگلهاي جهان هستی همچونگرا عالقمند به شگفتیگردشگرِ طبیعت. هاي طبیعی استطبیعت زیبا و تحسین جاذبه

.هاي طبیعی استسایر جاذبه
هاي آب هاي ورزشی، استفاده از چشمهگردشگر تفریحی و ورزشی توجه خود را معطوف به شرکت در فعالیت: گردشگري تفریحی و ورزشی.5

.کندهاي اجتماعی میمعدنی، حمام آفتاب و دیگر فعالیت
. ین نوع گردشگري، تفریح و یا استراحت نیست، بلکه انجام بخشی از حرفه و کار در مدت سفر استهدف ا: گردشگري مرتبط با کار.6

).54- 53: 1381فرجی، (ها و سمینارهاي علمی، تحقیقاتی و تخصصی است ي این گردشگري، شرکت در کنفرانسمشخّصه

گردشگري در ایران-4
ي پنجم قبل از جهان بوده و نخستین آثار مدنیت که در این سرزمین کشف شده، به هزارهگیري تمدن بشري در ایران یکی از ده کانون مهم شکل

ها، مادها، ي دوم پیش از میالد، به این کشور و حکومت عیالمیها در هزارهکه ورود آریاییچنان). 270: 1380محالتی، (میالد مسیح تعلّق دارد 
هاي مختلف، مورد توجه بسیاري از افراد این کشور پهناور در طیِ دوره. ار و دیرینه، در این سرزمین داردحکایت از ایجاد تمدن پرب... . هخامنشیان و

دلیل وجود آداب و رسوم کردند و همچنین بهبه آن مسافرت می... بوده است و به منظورهاي خاصی از جمله تجارت و داد و ستد، تفریحی، فرهنگی و
ي گردش و تفریح را جمعی و گروهی، نشان از وجود روحیهه پناه بردن به طبیعت در ایامِ مختلف سال به صورت دستهمختلف در این کشور، از جمل

کشور ایران عالوه بر دارا بودن موقعیت مناسب و مساعد جغرافیایی، داراي مواهب ). 189: 1374رضوانی، (داشته است در بین مردم این سرزمین
مدیریت (هاي قابل عرضه به جهانگردان مجهز سازند ، این کشور را به انواع جاذبهه هر کدام به تنهایی و یا روي هم قادرندطبیعی و اکتسابی است ک

).17: 1371فرهنگ و هنر، 
هاي کهن گذشتهي زندگی مدنی و تجربیات حاصل از حسنِ خلق و رفتارهاي موجود نزد ایرانیان که ازدر ایرانِ پس از اسالم، با توجه به سابقه

، مانده و بویژه در پرتوي اجراي آیات قرآن کریم و احکام اسالمی، گردشگري رونق بیشتري یافته و با ایجاد تأسیسات جدید رفاهی و درمانیباقی
هاي ها و یادداشتدر سفرنامهاي برسد که ي تازهایجاد مهمانسرا و محل پذیرایی از میهمانان به طریق وقف، باعث شد تا گردشگري در ایران به مرحله

ي گردشگريِ ایران، بویژه از قرن در زمینه). 36: 1377محقق داماد، (سیاحان متعدد و مشهور ایرانی و خارجی از ایران، به نیکی یاد شده است 
ذهان اروپائیان را به خود جلب نموده هفدهم میالدي و در دوران حکومت صفویان، ایران به عنوان یک کشور مورد توجه جهانگردان، قرار گرفت و ا

نام ... و» جرج کالرك«، »مادام دیوالفو«، »آنتونی شرلی«، »تاورنیه«، »شاردن«توان از سیاحان و گردشگران مختلفی از جمله در این دوره می. است
.اندبرد که به ایران سفر کرده

گاه به عنوان یک صنعت، به شکل امروزي که داراي تشکیالت منظم و قوانین و چي طوالنی دارد اما هیهر چند گردشگري در این سرزمین سابقه
ي امور جهانگردي اي در وزارت کشور بنام اداره، اداره1314براي اولین بار، از سال . اي باشد و درآمد زایی نماید، مورد توجه نبوده استمقررات ویژه

، سازمان جلب سیاحان 1342هاي راهنماي گردشگري ایران بود و در نهایت در سال و کتابچهتأسیس شد که فعالیت آن محدود به چاپ نشریات 
هاي وسیع زیربنایی در امر گردشگري موفق شد، ریزيها و برنامهي طرحاین سازمان که به ارائه). 129: 1379رضوانی، (رسماً کار خود را آغاز نمود 

پس از ). 280: 1380محالتی، (ت و جهانگردي درآمد و متولّی تنظیم امور ایرانگردي و جهانگردي شد ، جزء تشکیالت وزارت اطالعا1353در سال 
سازمان مراکز ایرانگردي و «هاي وابسته به سازمان جلب سیاحان در هم ادغام شدند و تحت عنوان ، شرکت1358انقالب اسالمی، در سال 

.کار نمودمتمایز از گذشته، شروع بههاي جدید و اهدافیبا بافت و خط مشی» جهانگردي
گردشگريبازاریابی در صنعت -5

به عبارت دیگر در مرحله نخست این محصول در . هایی داردمحصول گردشگري نه تنها با کاالها و محصوالت فیزیکی، بلکه با سایر خدمات نیز تفاوت
در مرحله دوم این محصول براي گردشگران . کندآن را دشوار و پیچیده میشود و همین امر ارزیابییک دوره زمانی و طی مراحل مختلف تجربه می

در مرحله سوم بخشی از این محصول مبتنی . توان به دست آوردهاي فرصت، زمان از دست رفته را نمیپر مخاطره است، زیرا عالوه بر داشتن هزینه
ریزي و توسعه بنابراین برنامه.گذرانی استهاي نو، تفریح و خوشتجربهبر امیال شخصی گردشگران از جمله رهایی از فشارهاي زندگی، کسب 

ها و تقاضاي گردشگران از وظایف بازاریابان گردشگري است و در نهایت ها و تقاضاهاست، شناخت انگیزهگردشگري مستلزم شناسایی این نوع انگیزه

5 Ecotourism
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گیرد، بلکه افراد ن محصوالت فقط مورد استفاده گردشگران غیر بومی قرار نمییعنی ای.برداري دوگانه استمحصول گردشگري داراي قابلیت بهره
..(Xinyan, 2009,1-14)شوندمند میبومی نیز از بسیاري از محصوالت عرضه شده این صنعت بهره

وردار است و بکارگیري مؤثر اي برخهاي خاص محصول گردشگري، نقش بازاریابی در این صنعت به دیگر صنایع از اهمیت ویژهباتوجه به ویژگی
توان به گردشگران بالقوه اطالعاتی درباره آنچه که ابزارهاي بازاریابی گردشگري براي یک کشور یا یک منطقه امري ضروري است، زیرا با بازاریابی می

Laimer et)ها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد تواند ارائه دهد، عرضه نمود و آنمنطقه مشخص می al ,2009,17-31) ..
با توجه به رقابت موجود بین مقاصد گردشگري، موضوع بازاریابی اهمیت زیادي دارد . یکی از اجزاي چارچوب توسعه گردشگري، بازاریابی است

بازاریابی فرآیند بطور کلی). Jefferson and likorish, 1991: 101(بازاریابی به طور دقیق نه یک علم و نه یک هنر است). 73: 1387رضوانی،(
هاي مشتریان را در عمل گیري و گرایشبینی و تأمین نیازهاي مشتریان به شکل سودآور تعریف شده است که جهتمسئوالنه براي شناخت، پیش

. نشان داده شده است) 1شماره(فرآیند بازاریابی در شکل). 73: 1387؛ رضوانی،Cook, 1993: 203(کنداجرا می

)74: 1387؛ رضوانی،91: 1997شارپلی،(بازارایابی منبعفرآیند -1شکل

چرا که تغییرات و تحوالت و به . به دلیل ماهیت و طبیعت گردشگري، ارائه تعریفی جامع از مقوله بازاریابی آن نیز تا حدودي با دشواري همراه است
. ي از جمله شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی وابستگی زیادي داردهاي بسیارتبع آن، پیش بینی شرایط آتی بازارها بسیار دشوار است و به مولفه

که طی ) گردشگران(فرایندي است تعاملی، میان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان« توان اینگونه تعریف نمود که از اینرو بازاریابی گردشگري را می
این فرآیند ممکن است از مرحله ). 3: 1379حیدري چیانه،(» شودآن کاالها و خدمات گردشگري در محیطی که خاص این صنعت است مبادله می

از آنجا که . بازاریابی براي تداوم حیات گردشگري بسیار ضروري و الزم است. ایجاد انگیزه سفر شروع شده و تا مرحله بازگشت ادامه داشته باشد
هاي مختلف سال وجود داشته هاي عرضه و تقاضا در دورهی بین منحنیمدیریت در بازاریابی به دنبال هماهنگی بین عرضه و تقاضا است؛ اگر شکاف

تواند خأل ناشی از پایین بودن تقاضا هاي موضوعی ویژه میهاي جدید بازار، بهبود تبلیغات فروش و برنامهتشخیص بخش: باشد، راهبردهایی مانند
توان گردشگران بالقوه را جذب مقاصد مورد هاي بازاریابی، میواسطه روشدرواقع، به ). Kelarke, 1995: 94(نسبت به ظرفیت مطلوب را پر کند 

بازاریابی گردشگري به علت . تواند به نحو موثري در رسیدن به اهداف مورد نظر کمک نمایدهاي راهبردي بازاریابی میبنابراین تدوین برنامه. نظر کرد
هاي این بودن از ویژگی9و غیر تملکی8، تفکیک ناپذیري7، ناهمگونی6س بودن، ناپایداريملمونا. اي برخوردار استخدماتی بودن از حساسیت ویژه

). 142: 1387حیدري، (کندریزي براي بازاریابی، لزوم استفاده از یک مدل ترکیبی بازاریابی را آشکار میصنعت خدماتی هستند که در فرآیند برنامه
ریزي و برنامهموجودوضعیتتبییندرتواندمیکهاستجمله مفاهیمیازوگردشگريبازاریابیدرتوجهموردمباحثازیکیآمیخته بازاریابی،

امرریزانبرنامهمحققان واختیاردرراجدیديهايدیدگاهوگرفتهاستفاده قرارموردمنطقه،یکگردشگريبراي رسیدن به وضعیت مطلوب صنعت
. دهدقرارگردشگري

): 1380گوهریان،(باشندکند که بدین شرح میعامل  مهم را در گردشگري نوین مطرح میچهار) 1993(10پون
.هاي متغیر گردشگران استبازاریابی در صنعت گردشگري به مفهوم پیش بینی نمودن نیازها و درخواست: پیش بینی تغییرات بازار) 1

6 perishebility
7 heterogeneity
8 inseparability
9 Non-possessability
10 Poon
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شود، جلب رضایت گردشگر یک مزیت به حساب گردشگري درگیر رقابت بسیار نزدیک و شدید میکه هنگامی): بازار رقابتی(رقابت شدید در بازار) 2
.آیدمی
هاي محیطی و اجتماعی اصولی با سرعتی بیش از آنچه تا کنون داشته بازاریابی گردشگري به فراگیري ویژگی: هاي محیطی و اجتماعیویژگی) 3

.است، نیاز دارد
- حتی اگر عرضه. اندتر شدهراکر بازارها از نظر آموزش و تبادل سریع اطالعات نسبت به گذشته بسیار کارآمدتر و مطلوببه عقیده د: توان گردشگر) 4

دانند اند زیرا بیشتر میکنندگان از قدرت و توانایی بیشتري نسبت به گذشته برخوردار شدهکنندگان در حال رسیدن به سطح مطلوب باشند، مصرف
بازاریابی در صنعت : دهنداین عناصر اساسی با هم ترکیب شده و تعریفی جدید از بازاریابی به دست می. مطابق با شرایط روز استو تغییراتشان نیز 

- هاي مسافرتی و عرضهگردشگري یک روند مدیریتی شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است به طوري که اساساً شرکت
شود و موفقیت یک روش مدیریت مبادله توسط منفعت شخصی، سود اجتماعی و یا هر دو هدایت می. ابت با یکدیگر قرار داده استکنندگان را در رق

هاي محیطی و اجتماعی توان گفت که برآوردن خواستبه عبارتی می. کننده بستگی داردبلند مدت، به رضایت متقابل عرضه کننده و مصرف
تأثیر شیوه گردشگري به شدت تحتکننده در صنعترضایت مصرف). 1997، 11لومسدن(اوهمیت دارد که جلب رضایت گردشگر به همان اندازه ا

اي مناسب انتقال اطالعات در خصوص این عناصر به بازار هدف، به شیوه. ارائه خدمات، ظاهر محصول و شخصیت و وجهه مقصد گردشگري قرار دارد
آنچه به همین میزان واجد اهمیت . شده از اهمیت بسیار برخوردار استمندي و تجربه محصول عرضهت به بهرهکردن مشتریان هدف نسببراي متقاعد
از این رو بازاریابی ابزاري براي دستیابی به . سوي متقاضیان استمقصد گردشگري به منظور تکرار سفر ازساختن شرایط محصول واست، فراهم

توان در حدي ضعیف و نامناسب و این وظیفه را می. رودگردشگري به شمار مین بخشی حیاتی از وظایف مدیریتباشد و به عنوامشتریان بالقوه می
گردشگري جلب هر چه بیشتر مهمترین هدف از بازاریابی در صنعت ). 1386رنجبریان و زاهدي، (یا در حدي شایسته و کامل به انجام رسانید 

ها و امکانات استفاده از آنها سعی به همین دلیل براي انتشار اطالعات مربوط به انواع جاذبه. محلی خاص استگردشگران براي دیدن کشور، منطقه یا 
ارائه ... نقل ووکننده، وسایل حملکوشد تصویري مشخص و روشن از انواع امکانات تفریحی و سرگرمعبارتی، هر سازمانی میبه. آیدفراوان به عمل می
گردشگر به طور بالقوه نیاز مبرمی ). 1380گوهریان،(ا و امکانات موجود در یک کشور را به صورت تصویري مرتبط و واحد درآوردهدهد و تنوع جاذبه

این غیردر. مورد آنها اطالعات کافی داشته باشدکند؛ بنابراین باید دراي دارد که از آن بازدید میبه شناخت دقیق و جامع کشور یا محل و منطقه
- صرف احتمال و امید جنسی را میاین گردشگر مانند آن مشتري است که بدون دیدن جنس و آگاهی از کیفیت آن و تنها بهصورت، 

با . این مساله در مورد گردشگر نیز صادق است. چه بسا کاالي خریده شده، کاالي مورد نظر نبوده و مشتري مغبون شده باشد). 1380محالتی،(خرد
-هاياصلی سازماناقامتی از وظایفاز امکانات پذیرایی واستفادهبه آنها وها، چگونگی دسترسیت گردشگري از نظر جاذبهاینکه شناساندن امکانا

ها، در تمامی مراحل دهندگان گشتترتیب. تبلیغات برعهده دارندهاي مسافرتی نیز سهمی عمده در بازاریابی وکشور است، بنگاهگردشگري دولتی هر
). 1380محالتی،(تبلیغات از مرحله معرفی و شناساندن کاال و خدمات تا مرحله نهایی یعنی عرضه و فروش باید شرکت داشته باشندوبازاریابی

منطقه مورد مطالعه- 6

بندر کیلومتري 75و هم چنین در بندرعباسکیلومتري 222این جزیره در . ترین جزیره ایرانی آب هاي خلیج فارس استجنوبیجزیره ابوموسی
جزیره ابوموسی یکی از . فاصله داردتنگه هرمزکیلومتر از 160و . استدر امارات متحده عربی واقع شدهشارجهکیلومتري شمال امارت 60، در لنگه

شهر . کیلومتر است4/ 5ل و عرض آن درحدود است که بیشترین فاصله از سواحل ایرانی خلیج فارس را دارد و طواستان هرمزگانچهارده جزیره 
این جزیره فاقد . تري داردهواي مرطوب و گرمجزیره ابوموسی آب و.باشدمتر می46ارتفاع آن از سطح دریا . باشدمرکز جزیره ابوموسی میابوموسی

این .اشتغال دارندماهیگیرد و بیشتر مردم بومی محل به صید در آن صورت میاست، ولی کشت و زرع محدوديکشاورزيو اراضی مناسب آب
اهمواریهاي خاك جزیره ن. خوردهواترین مناطق خلیج فارس است و انواع گیاهان و جانوران دریایی در ساحل آن به چشم میوآبجزیره از خوش

.رسدمتر ارتفاع دارد می110که نزدیک به کوه حلواابوموسی به سوي شمال افزایش میابد و سرانجام به بلندترین نقطه جزیره به نام 

11 Lumsdon
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موقعیت جزیره ابوموسی: 2شکل شماره

AHPروش -7

گزینی در ارزیابی هر موضوعی ما نیاز به معیار اندازه گیري با شاخص داریم، انتخاب شاخص مناسب به ما امکان می دهد که مقایسه درستی بین جای
، کار ارزیابی پیچیده می شود و پیچیدگی کار اما وقتی که چند یا چندین شاخص براي ارزیابی در نظر گرفته می شود. ها یاآلترناتیوها به عمل آوریم

و مقایسه از حالت ساده در این هنگام کار ارزیابی. هم در فضا و از جنس هاي مختلف باشندزمانی باال می گیرد که معیارهاي چند یا چندین گانه با
یکی از ابزارهاي توانمند براي چنین وضعیت . از خواهد بودتحلیلی که ذهن قادر به انجام آن است خارج می شود و به یک ابزار تحلیل عملی قوي نی

براي سطح بندي و درجه بندي استفاده می شود گاهاً براي تحلیل هاي اجتماعی و کهاین روش.است ) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( هایی 
ساعتی .ال.این فن را توماس. شاخصی استیکی از معروفترین فنون تصمیم گیري چندAHPفرآیند . اقتصادي نیز ممکن است به کار رود

(T.L.Saaty) در این تحقیق ما با استفاده از شاخصهاي . میالدي بر اساس تحلیل مغز انسان براي مسائل پیچیده و فازي ارائه کرد70در دهه ي
این روند پس از مطالعات کتابخانه اي و انتخاب در . زیر به رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري و بازاریابی آن در جزیره ابوموسی پرداختیم

نفر از اساتید و کارشناسان خبره در 20شاخصها، به مقایسه دوبه دو آنها بر حسب اهمیت در بازاریابی گردشگري جزیره ابوموسی با استفاده از نظرات 
.گردیده و نتایج را استخراج نموده ایمExpert choiceافزار حوزه گردشگري، مبادرت نموده و پس از جمع آوري نظرات آنها، داده ها را وارد نرم 

مولفه هاي اصلی بازاریابی گردشگري و امتیازات آنها در جزیره ابوموسی: 1جدول 
امتیازمولفه
0,343هاي تبلیغاتمولفه
0,242ریزي و مدیریتهاي برنامهمولفه
0,151هاي محصولمولفه
0,089هاي مردم و کارکنانمولفه
0,076هاي شواهد و امکانات فیزیکیمولفه
0,057هاي قیمتمولفه
0,044هاي مکانمولفه
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همانطور که مشاهده می شود، بر طبق نظرات کارشناسان، مهمترین مولفه بازاریابی گردشگري در جزیره ابوموسی، مولفه تبلیغات می باشد که 
دومین اصل اساسی در بازاریابی گردشگري در جزیره ابوموسی مولغه برنامه ریزي و . ن انجام شودضرورت دارد، سرمایه گذاري ویژه اي روي آ

.مدیریت است که به نظر می رسد بسیاري از مشکالت جذب گردشگر از این حوزه ناشی می شود
:می شوددر ادامه گویه هاي مربوط به هر مولفه اشاره شده همراه با امتیاز و رتبه آنها به ترتیب آورده

گویه هاي مولفه تبلیغات و امتیازات آنها: 2جدول 
امتیازگویه

هاي المللی در قطبهاي تخصصی مختلف در سطح استانی، ملی و بینبرگزاري نمایشگاهها، سمینارها و همایش
گردشگري

0,265

هاي معرفی جاذبهتولید آثار فرهنگی و هنري از سوي سازمان گردشگري و سازمان صدا و سیماي در جهت 
جزیره

0,226

0,144هاي راهنماهاي عمومی، جراید، بروشورها و کتابچهها و امکانات گردشگري از طریق رسانهشناساندن جاذبه
0,122گسترش تسهیالت و امکانات هدایتی از قبیل تابلوهاي اطالع رسانی

0,102ه اطالعات صحیح به گردشگرانهاي گردشگري جهت ارائوجود کارشناسان آگاه و مطلع در جاذبه
0,093اي به یادماندنی براي گردشگراناحداث دفاتر و واحدهاي استقبال و پذیرایی از گردشگران جهت ایجاد خاطره

0,048ها و گسترش گردشگري مجازي اندازي یک سایت تخصصی اینترنتی جهت معرفی بهتر جاذبهایجاد و راه

ریزي و مدیریت و امتیازات آنهالفه برنامهگویه هاي مو: 3جدول 
امتیازگویه

0,316گذاران و کارآفرینانارائه تسهیالت و اتخاذ سیاستهاي تشویقی دولت در جدب سرمایه

0,198مشارکت دادن مردم بومی در فعالیتهاي گردشگري با تأکید بر مکانیسم آموزش

0,176رهدر صنعت گردشگري جزی) خصوصی سازي(برون سپاري

0,118شناسایی دقیق از مسائل و موانع گردشگري استان و تالش در جهت رفع آنها

0,110بهبود فرآیند نظارت بر عملکرد واحدهاي ارائه دهنده خدمات گردشگري

0,082ریزي گردشگري جزیرهاتخاذ تدابیر مناسب براي استفاده از فناوریهاي جدید در مدیریت و برنامه
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گویه هاي مولفه محصول و امتیازات آنها: 4جدول 
امتیازگویه

0,291هادر جاذبه... ، مهمانپذیر ووجود مراکز اقامتی مناسب نظیر هتل
0,216هاي گردشگري مصنوعی مناسب با شرایط منطقه و عالیق گردشگرانایجاد جاذبه

0,143وجود مراکز خدمات درمانی و بهداشتی در اماکن گردشگري

0,124هاي اسناد مکتوبهاي مردم شناسی و موزهگسترش موزه

0,108...هاي غیر ملموس و میراث فرهنگی استان مانند فرهنگ، هنر، موسیقی، صنایع دستی وتوجه به جاذبه

0,070جلوگیري از تخریب محیط زیست جزیره
0,049هاي تفریحی با امکانات متنوعوجود مجتمع

ي مولفه مردم و کارکنان و امتیازات آنهاگویه ها: 5جدول 
امتیازگویه

0,225بهبود روحیه و احساس تعلق بومیان نسبت به گردشگران

0,194توسعه آموزش نیروي انسانی در فعالیتهاي بخش گردشگري به منظور ارائه خدمات کارآمد

0,194و فعالهاي انسانی ماهرآموزش و ترویج به کارکنان و تبدیل آنها به سرمایه

0,118هاي مختلف گردشگري با تأکید بر مکانیزم آموزشایجاد انگیزش در کارکنان حوزه

0,110بهبود فرهنگ عمومی شیوه برخورد با گردشگران

0,069هاي جنسیتی،سنی و فردي در انتخاب کارکنانرعایت تناسب ویژگی

0,060ارائه خدمات به گردشگراننظارت و ارزیابی مستمر برکارکنان جهت بهبود کیفیت

گویه هاي مولفه شواهد و امکانات فیزیکی و امتیازات آنها: 6جدول 
امتیازگویه

0,368اندازهاي بهسازي فضایی مراکز اقامتی و بازاري و تمرکز بیشتر به متغیرهایی نظیر ظواهر فیزیکی، چشم
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...محیطی،رنگها و
0,254در سطح جزیره... باسازي تفرجگاهها از قبیل پارکها و بوستانهاي محلی واندازها و زیمعماري منظر و چشم

0,143توزیع فضایی مناسب زیرساختها و تأسیسات مورد نیاز جهت رفاه حال گردشگران
0,135مرمت و بازسازي بناها و اماکن تخریب شده و یا نیمه فرسوده

0,101هامحل جاذبهرعایت اصول مبلمان و چیدمان فیزیکی فضایی در

گویه هاي مولفه قیمت و امتیازات آنها: 7جدول 
امتیازگویه

0,470...)سوغاتی و(متناسب بودن قیمتها با کیفیت محصوالت ارائه شده به گردشگران

0,280اتخاذ سیاست قیمت گذاري منعطف نظیر ارائه خدمات با قیمتی کمتر در خارج از فصل گردشگري

0,136هاي سفر و اقامت براي گردشگران از بدو ورود تا خروج از مقصدهکاهش هزین

0,114کنترل و تثبیت نرخ کاالها و خدمات مربوط به گردشگران در سطح جزیره

گویه هاي مولفه مکان و امتیازات آنها: 8جدول 
امتیازگویه

0,303یتسالمت و کیفیت مکانی مناطق گردشگري از آلودگی و عدم امن
0,242هاي گردشگريیکپارچگی و سازگاري کاربریها در مکان جاذبه

0,209ها و بازارهاامکان دسترسی آسان و اقتصادي گردشگران به جاذبه
0,154ها و امکانات گردشگري در تمامی مناطق استان به جاي تمرکز در یک مکان خاصتوزیع جاذبه

0,092هاي ارتباطی سریعها به شبکهدوري و نزدیکی جاذبه

نتیجه-8
هاي آنها سازگار کنند که اوالً با نیازها و انگیزههاي مختلف، منطقه، استان و یا کشوري را براي گردشگري انتخاب میگردشگران با دالیل و انگیزه

در این راستا . ها و تقاضاهاي گردشگران استی انگیزهریزي و توسعه گردشگري مستلزم شناسایبنابراین برنامه. هایی باشدباشد ثانیاً، داراي جذابیت
ریزي جامع براي بازاریابی گردشگري و دادن اطالعات بالقوه و راهنمایی براي گردشگران ریزي براي از بین بردن موانع گردشگري و برنامهبرنامه

البته . اي تفریحی و سیاحتی را براي منطقه و کشور فراهم آوردهتواند در آینده امنیت شغلی براي منطقه و درآمد بیشتر و همچنین تنوع محیطمی
ها و ابزارهاي جهانی ریزي بازاریابی گردشگري باید مستمر و به طور فرآیندي صورت گیرد و همیشه با روشباید به این نکته نیز توجه نمود که برنامه

تعدادافزایشبرايو مهمالزمايوسیلهتنهانهگردشگريبازاریابیدهندهیلتشکعناصرواقعدر. اي به روز شودو بین المللی و با نگاه منطقه
توانندگیرند، میقرارگردشگريبازاریابانومسئوالناستفادهموردطور سیستمیبهوریزيبرنامهباچنانچهبلکهروند،میبه شمارگردشگران

و عملیصورتبهتوان گفت، بطورکلی، اگردر پایان می. باشندداشتهعهدهبهگردشگرانذهندرمثبتجایگاهایجاددرايو ارزندهاساسینقشی
.باشدداشتهايارزندهنقشگردشگرانجذبدرعاملی مهمعنوانبهتواندمیگردد،توجهگردشگريبازاریابیعناصرازیکهربهاصولی
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