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 ،ماشااهللنظري ،سیّدمجتبیزرگر علیاکبرامینبیدختی

 
دهیچک
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش راهبردی عناصر آميخته بازاريـابي در ارققـای يايهـاه صـن                 

ری استان سمنان بر اساس مفهوم چرخه حيات مناطق گردشهری از ديدگاه بوهاليس مـي باشـد    گردشه
بدين منظور ابتدا با استفاده از داده های ارائه شده قوسط سازمان هـای قخصصـي گردشـهری و مرايـ      

شاخص مختلف و بهره گيری از قکنيک موريس، يايهاه استان سـمنان در   91آماری ذيربط و بکارگيری 
ن   گردشهری در ميان استان های کشور مشخص شد  نتايج حاصل از قجزيه و قحليل داده ها نشان ص

استان  33داد که اين استان علي رغم دارا بودن ياذبه های بي شمار طبي ي، قاريخي و مذهبي، در ميان 
اده و در را بـه خـود اختصـاص د    66مورد مطال ه در زمينه قسهيالت و زيرساخ  های گردشهری، رقبـه  

گروه استانهای محروم در اين خصوص قرار گرفته اس   در ادامه با استفاده از روش قحقيـق پيمايشـي و   
ميداني و بهره گيری از نظرات صاحب نظران و خبرگان امر، اثـر هـر يـک از عوامـل آميختـه بازاريـابي       

قرار گرف   نتايج قحليـل   گردشهری بر ارققای يايهاه اين صن   در استان سمنان مورد بررسي و قحليل
های آماری نشان داد که قمامي عناصر آميخته بازاريابي گردشهری بر ارققای يايهاه و قوس ه اين صن   

 قأثيرگذار مي باشند 
 

.:آمیختهبازاريابیگردشگري،مدلبوهالیس،روشموريس،استانسمنانهاکلیدواژه


 

 



                                                 
 استاديار و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان 

E-Mail: a_aminbeidokhti@yahoo.com 

  کارشناس ارشد مديريت بازرگانی دانشگاه سمنان 

  کارشناس ارشد حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان 
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مقدمه

لي  های اقتصادی عصر حاضر اس  که نقش مهمي در گردشهری يکي از پوياقرين ف ا    
قوس ه پايدار محلي ايفا مي کند  اين صن   از طريق قرکيب و بکارگيری همزمان مناب  داخلي و 

[  در 9خاريي مناف  ايتماعي، اقتصادی، زيس  محيطي و فرهنهي زيادی را به دنبال دارد ]
شبرد و رشد اقتصادی کشور محسوب شده بسياری از کشورها امروزه گردشهری نيروی اصلي پي

و با فراهم آوردن فرصتي راهبردی، به اقتصاد محلي قنوع بخشيده، مويب اشتغال زايي شده، 
ايجاد درآمد مي کند و باعث افزايش ارزش مناب  وارد شونده به محيط محلي مي گردد  از اين رو 

[  امروزه گردشهری به قدری در 1قوس ه گردشهری اولين گزينه در امر قوس ه هر منطقه اس  ]
ايتماعي کشورها اهمي  يافته اس  که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئي نام  –قوس ه اقتصادی

[  اهمي  اين صن   و 1[  و از آن به عنوان رکن اصلي قوس ه پايدار ياد مي کنند ]66نهاده اند ]
ا بسياری از مديران و برنامه ريزان نقش آن در قوس ه اقتصادی، ايتماعي و فرهنهي باعث شده ق

[  63محلي، منطقه ای و ملي در هر کجای دنيا برای گسترش آن برنامه ريزی و قالش نمايند ]
استان سمنان يکي از مناطقي اس  که دارای ياذبه های گردشهری طبي ي، يغرافيايي و 

طلوبي در اختيار قاريخي فراواني اس  و يه  يذب گردشهران داخلي و خاريي ظرفي  های م
دارد  اما طبق آمارهای ارائه شده قاکنون از اين ظرفي  ها استفاده شايسته ای نشده و عمده 

[  بديهي 9ياذبه های گردشهری استان برای گردشهران داخلي و خاريي ناشناخته مانده اس  ]
برنامه  اس  که بهره گيری مناسب از ظرفي  های گردشهری استان نيازمند مطال ه، بررسي و

ريزی دقيق اس   در واق  قدوين يک برنامه يام  و منسجم که يايهاه و وض ي  مويود اين 
صن   را مشخص نموده و راهکارها و راهبرد های مناسبي را برای رسيدن به وض ي  مطلوب 
ارائه دهد، الزم و ضروری به نظر مي رسد  برای قدوين چنين برنامه ای استفاده اثر گذار از 

رها و پارامترهای مويود در علم بازاريابي و بکارگيری قئوری های مطرح شده در رابطه با ابزا
 نظام گردشهری مفيد و سازنده به نظر مي آيد  

مدل چرخه حيات مناطق گردشهری يکي از مباحث مورد قويه در بازاريابي گردشهری و از يمله 
گردشهری يک منطقه مورد استفاده  مفاهيمي اس  که مي قواند در قبيين وض ي  مويود صن  

قرار گرفته و ديدگاه های يديدی را در اختيار محققان، برنامه ريزان امر گردشهری قرار دهد  لذا 
اين قحقيق س ي بر آن دارد قا با استفاده از داده های ارائه شده قوسط سـازمان هـای قخصصـي    

وطه، يايهـاه صـن   گردشـهری    های مربگردشهری و مراي  آماری ذيربط، و با ق ريف شاخص
اســتان ســمنان در مــدل چرخــه حيــات منــاطق گردشــهری را مشــخص و ســ س راهکارهــا و 
راهبردهای کاربردی يه  عبور از مراحل مختلف ايـن چرخـه کـه برگرفتـه از عوامـل آميختـه       
 بازاريابي اس ،را ارائه دهد  در واق  اين قحقيق به دنبال بررسي نقش راهبـردی عناصـر آميختـه   
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بازاريابي در ارققای يايهاه صن   گردشهری و دستيابي به چشم انـداز ايـن صـن   در راسـتای     
 قوس ه اقتصادی، ايتماعي و فرهنهي و در نهاي  قوس ه متوازن و پايدار منطقه مي باشد  

 
گردشگري

گردشهری ف اليتي قرکيبي و مستلزم مشارک  بخش های مختلف و مت دد يام ه اس  و بـه      
ن ميزان نيز اثرات گسترده ای در بر دارد  از اين رو در هـر مرحلـه نيازمنـد برنامـه ريـزی و      هما

[  برنامه ريزی بـه عنـوان يـک ابـزار علمـي بـه دسـ  انـدرکاران صـن            69هماهنهي اس  ]
گردشهری کمک مي کند قا در يک فرايند نظام مند، پيوسته و علمـي بهتـرين مسـير و راهکـار     

يک منطقه را مشخص نموده و اين راهکار را در مسير قوس ه سـاير بخـش   قوس ه گردشهری در 
 [ 62های اقتصادی قرار دهد ]

يکي از مباحث مهم وکليدی در برنامه ريزی گردشهری، ق يين يايهاه و وض ي  مويود ايـن      
 صن   در يک منطقه مي باشد  زيرا اولين مرحله در فرايند برنامه ريزی گردشهری، ق يين نقـا  
قوت و ض ف منطقه در امر گردشهری و بررسي فرص  هـا و محـدودي  هـای پـيش رو بـرای      
رسيدن به قوس ه گردشهری اس   در خصوص گردشهری و برنامه ريزی آن از گذشـته قـاکنون   
مطال ات بسياری قوسط پژوهشهران و محققان صورت پذيرفته اس  و مدل های مت ددی در اين 

از بهترين و پرکاربردقرين اين مدل ها، مـدل چرخـه حيـات منـاطق     زمينه ارائه شده اس   يکي 
مطرح شده اس   به اعتقاد کريستالر 9169گردشهری اس  که اولين بار قوسط کريستالر در سال 

مناطق گردشهری فرايند رشد قدريجي يکساني را دنبال  مي کنند  اين فرايند شامل چهار مرحله 
ارقبا  بـين رشـد و افـول مقاصـد      9123[  پالگ در سال 63ی کشف، رشد، بلوغ و افول اس  ]

گردشهری را با قويه به ويژگي های گردشهران قوضيح داد و اظهار داش  که مقاصد گردشهری 
در امتداد طيفي مرقبط با بخش های مختلف بازار در مراحل مختلـف قوسـ ه حرکـ  مـي کننـد      

داد  وی قوضيح داد که مقاصد براساس  ميالدی اين مفهوم را گسترش  33[  باقلر در دهه ی66]
چرخه خاصي رشد مي کنند و در اين چرخه، شش مرحله قابـل شناسـايي اسـ  کـه بـر اسـاس       
ويژگي های خاص گردشهران و ماهي  و مقياس قوس ه مشخص مي شوند  اين مراحل عبارقنـد  

[  مـدل بـاقلر   63]از : مرحله سرمايه گذاری، قوس ه، قحکيم بخشي )ثبات(، رکود، و احيای مجدد 
هر مرحله از قوس ه را از ديـدگاه ق ـداد بازديدکننـدگان از منطقـه و قغييراقـي کـه در ف اليتهـای        

[  اين مدل در 91گردشهری رخ داده همراه با روابط آن با يام ه ی محلي مشخص نموده اس  ]
سـوی مـديري     واق  به نوعي بيانهر ميزان سرمايه گذاری و نوع ف الي  هايي اس  کـه بايـد از  

 [ 3مناطق گردشهری صورت پذيرد ]
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اين مورد را با قويه به قأثيرات گردشهری در هر مرحله بـر   9111پس از باقلر، بوهاليس در سال 
ويژگي های مقصد، اقدامات بازاريابي، آثار اقتصادی، ايتماعي و محيطي گردشهری مورد بررسي 

لي بيانهر متغيرهای اساسي و نتايج آنها در هـر  قرار داد و با فرض نزول نهايي مقصد، يدول کام
مالحظه مي شود، در اين مـدل چرخـه    9[  همان گونه که در شکل شماره 93مرحله ارائه نمود ]

حيات مناطق گردشهری شامل پنج مرحله م رفي، رشد، بلـوغ، اشـباع و افـول اسـ   لـيکن در      
چرخه حيات نمايش داده شده ويژگيهای خاص مقاصد گردشهری در هر يک از مراحل  9يدول 

اس   همچنين با قويه به ماهي  و اهداف اين مقاله، اقدامات بازاريابي نيـز در هـر يـک از ايـن     
 مراحل به اختصار قوضيح داده مي شود  

مرحله م رفي : در اين مرحله هدف بازاريابي، اطالع رساني و ايجاد آگاهي در يام ـه هـدف    -9
از اماکن گردشهری اسـ   محصـول گردشـهری هنـوز ناشـناخته       يه  سفر به منقطه و بازديد

اس   قبليغات بازاريابي نقش آگاهي دهنده دارد و هزينه استفاده از خدمات گردشهری بسيار بـاال  
 اس    

مرحله رشد : در اين مرحله بـا قويـه بـه آگـاهي نسـبي يام ـه هـدف در خصـوص مقصـد           -6
اني به يام ه هدف در خصوص ياذبـه هـا و امـاکن    گردشهری، هدف بازاريابي عمدقاً اطالع رس

گردشهری مويود در مقصد اس   قأکيد راهبردی برنامه های گردشهری، نفوذ به بازارهای هدف 
 يديد اس   همچنين قبليغات آگاهي دهنده از اهمي  زيادی برخوردار اس    

ای سـفر مجـدد بـه    مرحله بلوغ : در اين مرحله هدف بازاريابي قشويق گردشهران ف لـي بـر   -3
منطقه و افزايش مدت اقام  آنهاس   قأکيد راهبردی برنامه های گردشهری بـر دفـاع از سـهم    
بازار گردشهری و راضي و وفادار نهه داشـتن گردشـهران ورودی بـه منطقـه اسـ   بـه عـالوه        
سرمايه گذاری وسي ي در حوزه گردشهری مقصد انجـام مـي پـذيرد و محصـول گردشـهری در      

 لوبي قرار دارد  وض ي  مط
مرحله اشـباع : در ايـن مرحلـه هماننـد مرحلـه قبـل، هـدف بازاريـابي گردشـهری قشـويق            -9

گردشهران ف لي و قأکيد راهبردی بر دفاع از سهم بازار گردشهری اس   در اين مرحله بـا قويـه   
يـابي  به افزايش ق داد واق ي گردشهران، عليرغم کاهش نرخ رشد گردشهری، مخارج سـرانه بازار 

کاهش مي يابد  همچنين با قويه به ظهور رقبای يديد و کاهش يـذابي  مقاصـد گردشـهری و    
 قنوع طلبي گردشهران، محصول گردشهری رو به اف  مي گذارد  

مرحله افول : در اين مرحله بازار گردشهری مقصد به دليل ورود رقبای يديد با افـ  ققاضـا    -1
نطقه قحليل مي رود  با قويه به قحليل نسبي محصـول  موايه شده و زيرساخ  های اقتصادی م

گردشهری در اين مرحله قأکيد راهبردی بازاريابي بايد بر م رفي مجدد منطقه گردشهری، م رفي 
محصوالت يديد گردشهری و ايجاد وفاداری در گردشهران ف لي و يا يستجوی بازاريابي هـدف  

 يديد باشد  
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ويژگیهايمقصد،1جدول

 
بوهـاليس وضـ ي  بازاريـابي گردشـهری مقصـد و اقـدامات       همان گونه که مالحظه شـد،        

بازاريابي را که در هر مرحله از مراحل چرخه حيات مناطق گردشهری بايد صورت پذيرد را مـورد  
قويه و قأکيد قرار داده اس   نکته مورد قويه در ديدگاه وی، برنامه ريزی صحيح و اصولي قوسط 

گردشهری و اسـتفاده از قرکيـب مناسـبي از عوامـل     سياس  گذاران و ف الين حوزه های مختلف 
آميخته بازاريابي در هر يک از مراحل چرخه حيات مناطق گردشهری مي باشد که مي قواند نتايج 
مثبتي برای مقاصد گردشهری به همراه داشته باشد و يايهاه مطلوبي را برای صن   گردشـهری  

ريابي گردشهری شالوده اساسي سيستم بازاريـابي  [  در واق  آميخته بازا69منطقه به ارمغان آورد ]
گردشهری را قشکيل مي دهد، زيرا قرکيبي از عناصـر الزم بـرای برنامـه ريـزی و ايـرای کـل       

تعداد

گردشگران
 اندک زياد خيلي زياد زياد زياد زياد

 کم رشد سري  رشد سري  اندک نزول نزولنرخرشد

نرخاشتغال

درگردشگري
 اندک خيلي باال خيلي باال باال اندک اندک

قیمتخدمات
خيلي 
 پايين

خيلي 
 پايين

 زياد خيلي زياد زياد پايين

مخارجسرانه

گردشگران
خيلي 
 کم

 زياد خيلي زياد خيلي زياد اندک خيلي کم

وجههوجاذبه

ها
خيلي 
 پايين

خيلي 
 پايين

 پايين خيلي باال باال پايين

تلقینسبت

بهگردشگران
 ميهمان ميهمان مشتری مشتری بيهانه بيهانه

[.91(: مدل چرخه حیات مقصد از ديدگاه بوهالیس ]9شکل )  
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[   قا کنون محققان و صاحب نظران گردشهری قرکيب های متفاوقي 96عمليات بازاريابي اس  ]
( چهونهي ققسيم بندی دو محقق 6يدول ) از عوامل آميخته بازاريابي گردشهری را ارائه داده اند 

را نشان مي دهد که ق داد عوامل آميخته بازاريابي را « ميدلتون و موريسون»م روف به نام های 
 در گردشهری هف  و هش  مورد در نظر گرفته اند  

 
عناصرآمیختهبازاريابیازديدگاهنويسندگانمختلف،2جدول

آمیخته

اصلی
----کانمترفیعقیمتمحصول

 - فرايند شواهدفيزيکي مردم مکان قرفي  قيم  محصول ميدلتون

 بسته بندی مردم مکان قرفي  قيم  محصول موريسون
قهيه 
 برنامه

مشار
 ک 

 
در اين قحقيق با قرکيب ديدگاه های نويسندگان فوق، هف  عامل محصول، قيمـ ، قرفيـ ،       

به عنوان عوامل آميخته بازاريابي گردشهری در نظر مکان، مردم، شواهد فيزيکي و برنامه ريزی 
گرفته شده و قأثير استفاده مؤثر از اين عوامل بر عبور يک منطقه گردشـهری از مراحـل چرخـه    

 حيات مورد بررسي و قحليل قرار گرفته اس  
 

استانسمنانوجاذبههايگردشگريآن

شـاهرود، گرمسـار و مهـدی شـهر(،      شهرستان )دامغـان، سـمنان،   1استان سمنان با داشتن     
درصد از  6کيلومتر مرب  )حدود  12919دهستان دارای مساحتي م ادل  61شهر و  96بخش، 93

کل مساح  کشور( مي باشد  اين استان از يانب شمال به استان های خراسان شمالي، گلسـتان  
اسـان رضـوی و از   و مازندران، از ينوب به استان های يزد و اصفهان، از مشـرق بـه اسـتان خر   

، 9332مغرب به استان های قهران و قم محدود اس  و مرکز آن شهر سمنان مي باشد )عمـادی، 
طبي ـي، زيسـ  محيطـي و     استان سمنان، به لحاظ برخورداری از قنوع اقليمي، ذخائر(  399ص

حيات وحش و ويود نادرقرين گونه های گياهي، يانوری يهـان و ياذبـه هـای طبي ـي )ماننـد      
هـای بـالقوه ای بـرای قوسـ ه      ک ملي خارقوران، ينهل ابر، پارک ملي کـوير و   ( قوانمنـدی  پار

های گردشهری دارد  همچنين اين استان، به لحاظ قاريخي نيز از قدمتي کهن برخـوردار   ف الي 
ها و محوطه های مهم قاريخي، ميراث فرهنهي  اس   در اين محدوده يغرافيائي در کنار يادمان

مشتمل بر هنرهای گوناگون نمايشي، آداب و مناسک، الهوهای زيسـ  و شـيوه هـای    ارزشمند 
 محسـوب  خاص زندگي ويود دارد که در زمره مهم قرين ياذبه هـای يهـانهردی و ايرانهـردی    

 [ 99و92مي شوند ]
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طرحتحقیق

هدف اصلي قحقيق حاضر ق يين يايهاه ف لي صن   گردشـهری اسـتان سـمنان بـر اسـاس          
چرخه حيات مناطق گردشهری از ديدگاه بوهـاليس و و ارائـه راهکارهـايي عملـي بـرای       مفهوم

دستيابي به يايهاهي مطلوب با قويه به عناصر آميخته بازاريابي گردشهری مـي باشـد  در واقـ     
 : قحقيق حاضر به دنبال پاسخهويي به دو سؤال اساسي زير اس 

چرخه حيات منـاطق گردشـهری از ديـدگاه    ( صن   گردشهری استان سمنان بر اساس مفهوم 9
 بوهاليس در کدام مرحله قرار دارد ؟

( هر يک از عناصر آميخته بازاريابي گردشهری قا چه حد مي قوانند بـر ارققـاج يايهـاه صـن       6
 گردشهری استان سمنان و گذر از مراحل مختلف چرخه حيات مناطق گردشهريتاثير گذار باشند ؟

يق حاضر که بيانهر قأثير عناصر آميخته بازاريابي بر ارققای يايهـاه و  مدل مفهومي قحق 6شکل 
 وض ي   صن   گردشهری مي باشد را نشان مي دهد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

وضعیت کنونی 

صنعت 

 گردشگري

 چشم انداز 

صنعت 

 گردشگري

شکاف 
 راهبردي

 

)در مورد شاخصهاي جدول 

5)  

شواهد 

 فیزيکی

 برنامه ريزي

 مردم )افراد(

توزيع 

 )مکان(

 ترويج

 قیمت

 محصول

(: مدل مفهومی 5شکل )

 تحقیق
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پيمايشـي   -در پژوهش حاضر برای پاسخهويي به سؤاالت قحقيق از روش قحقيق قوصيفي      
ه از داده هـای ارائـه شـده قوسـط سـازمان هـای       استفاده شده اس   در اين راستا ابتدا با اسـتفاد 

قخصصي گردشهری و مراي  آماری ذيربط، و بهره گيری از قکنيک کمّي ضريب قوس ه يافتهي 
 33شـاخص مختلـف در ميـان     91، يايهاه صن   گردشهری استان سمنان بر اسـاس  9موريس

ص هـای مـورد   استان کشور به عنوان يام ه آماری قحقيق مشخص شد  شايان ذکر اس  شـاخ 
استفاده در اين قحقيق با استفاده از روش دلفي و از طريق مصاحبه و نظرسنجي از صاحب نظران 
دانشهاهي و خبرگان موضوع در سازمان ميراث فرهنهي، صناي  دستي وگردشهری و با قويه به 

خـاب  آمار ارائه شده قوسط مرکز آمار ايران و ساير دستهاه های مرقبط در حـوزه گردشـهری انت  
 شده اند  

با قويه به ادبيات موضوع و پيشينه قحقيق، ابتدا مؤلفه های قشکيل دهنده هر يک از عناصـر      
آميخته بازاريابي گردشهری که مي قوانند بر ارققای يايهاه و قوس ه اين صن   در يـک منطقـه   

راسـتا از روش  مؤثر باشند شناسايي و بدين قرقيب يک پرسش نامه اوليه طراحي گرديد  در ايـن  
دلفي برای اطمينان از روايي پرسش نامه قحقيق استفاده شد  بدين منظـور نمونـه ای از پرسـش    

نفر از صاحب نظران دانشهاهي در رشته های مديري  يهانهردی  93نامه طراحي شده در اختيار 
گرفـ  و  و يغرافيا و نيز خبرگان امر در سازمان ميراث فرهنهي، صناي  دستي و گردشهری قرار 

از آن ها خواسته شد قا نظر خود را در رابطه با شکل و فرم قک قک سؤاالت و محتوای آن ها از 
لحاظ قابل فهم بودن برای پاسخ دهندگان بيان کنند  س س مجموعه ای از نظرهای بدس  آمده 
در مورد سؤاالت پرسش نامه يم  آوری و پس از اعمال آنها، پرسش نامه اصـالح شـده دوبـاره    

سـؤال بـه    92برای آنان ارسال و در يک يم  بندی، اصالح نهـايي اعمـال گرديـد  در مجمـوع     
عنصـر   2عنوان مؤلفه های قأثيرگذار بر ارققای يايهـاه و قوسـ ه صـن   گردشـهری در قالـب      
( نشـان  6آميخته بازاريابي گردشهری طبقه بندی گرديدند که اين شاخص ها در يدول شـماره ) 

نين برای آزمون پايايي پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد  بـدين  داده شده اند  همچ
نفر از اعضای يام ـه آمـاری قوزيـ  و مقـدار آلفـای       63منظور پرسش نامه طراحي شده در بين 

 به دس  آمد که از لحاظ آماری ضريب قابل قبولي به حساب مي آيد   36/3کرونباخ آن م ادل 
مديران،کارشناسان و صاحب نظران حوزه گردشهری در استان سـمنان   يام ه آماری قحقيق کليه

نفر مي باشند  با قويه به محدود بودن يام ه آماری، از يـدول کريسـي و مورگـان     913به ق داد
نفـر   933برای ق يين حجم نمونه استفاده شده اس   بـدين قرقيـب حجـم نمونـه آمـاری ق ـداد       

ای متناسب با حجم اسـ     ه شده در اين قحقيق روش طبقهگيری به کار برد باشد  روش نمونه مي
 باشد:  به طور کلي حجم نمونه قحقيق بر اساس يدول ذيل قابل قفکيک مي

                                                 
 مراي ه شود  2و  6برای آشنايي با قکنيک موريس به مناب    .1
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توزيعفراوانی،درصدوتعدادنمونهآماريبرحسبطبقات،3جدول

حجمنمونهدرصدفراوانینسبیفراوانیطبقاترديف

 91 99 69 مديران حوزه گردشهری  9
 99 99 66 کارشناسان حوزه گردشهری  6

 91 91 62 اساقيد رشته های مديري  و يغرافيا 3
 933 933 913 يم  کل

 
تحلیليافتهها

سؤال اول قحقيق: همان طور که گفته شد بـرای ق يـين يايهـاه صـن   گردشـهری اسـتان           
ه شـده اسـ   الزم بـه ذکـر     شاخص مختلف استفاد91استان مورد مطال ه از  33سمنان در ميان 

اس  شاخص های بکار گرفتـه شـده در ايـن قحقيـق مـرقبط بـا قسـهيالت و زيرسـاخ  هـای          
گردشهری استان ها به عنوان مبنايي برای ق يين سطح قوس ه يافتهي آنها در زمينه گردشـهری  

 به اين شاخص ها اشاره شده اس    9مي باشند که در يدول شماره 
 

ربوطبهتعیینجايگاهصنعتگردشگرياستانسمنانشاخصهايم،4جدول

نامشاخصرديفنامشاخصرديف
 ستاره 1ق داد هتل  1 ق داد سفر )هزار مورد(   9
 ستاره 9ق داد هتل  93 مسافر يابجا شده )هزار نفر(  6
 ستاره 3ق داد هتل  99 اقامتهاه عمومي 3
 تارهس 6ق داد هتل  96 کارگاه صرف غذا و نوشيدني 9
 ستاره 9ق دادهتل  93 راه اصلي )به کيلومتر( 1
 ق داد اقاق هتل 99 شرک  مسافربری و مؤسسه قوريستي 6
 ق داد قخ  هتل 91 ق داد مؤسسات کرايه اقومبيل 2
   شاغالن در هتل و رستوران 3

 
يدول  نتايج بررسي به روش قوس ه يافتهي موريس نشان داده شده اس   در اين 1در يدول     

ستون اول، استان ها و ستون های ب دی شاخص های پانزده گانه را نشان مـي دهـد  همچنـين    
بيانهر مجموع امتيازات و به عبارقي ضريب قوس ه نهايي هـر اسـتان اسـ   بـر ايـن       Diستون 

نزديکتر باشند، از نظر زير ساخ  ها و  933اساس استان هايي که امتياز آنها باالقر بوده و به عدد
امکانات گردشهری در وض ي  بهتری قرار دارند در ستون نهايي اين يدول نيز، رقبه اسـتان هـا   

 براساس مجموع امتيازات هر استان نوشته شده اس  
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همان گونه که مالحظه مي شود اسـتان هـای قهـران، خراسـان رضـوی،       1بر اساس يدول     
ـ      ه قسـهيالت و امکانـات گردشـهری   اصفهان، مازندران و فارس به قرقيـب از نظـر دسترسـي ب

رقبه های اول قا پنجم را به خود اختصاص داده اند  دامنه اختالف امتيازات استاني در ايـن روش  
 در استان کهکيلويه و بويراحمد گسترش يافته اس    99/6مربو  به استان قهران قا  16/21از 

و ششمين استان کشور قـرار دارد   استان سمنان با قويه به محاسبات انجام شده در يايهاه بيس 
استان که در رديف محروم قرين استان های کشور در اين شاخص ها هستند وض ي   9و قنها از 

مناسب قری دارد  استان هـای محـروم بـه قرقيـب ميـزان محروميـ  عبارقنـد از : کهکيلويـه و         
بهتر وضـ ي  صـن      بويراحمد، خراسان شمالي، خراسان ينوبي و بوشهر  در ادامه، يه  قبيين

گردشهری استان سمنان به بررسي ساير داده ها و اطالعات مربو  به صـن   گردشـهری ايـن    
 استان پرداخته مي شود  

بر اساس آمار و اطالعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران و گزارشات آماری ارائـه شـده از        
 داد گردشهران داخلي وارد شـده بـه   سوی سازمان ميراث فرهنهي و گردشهری استان سمنان، ق

کـه ق ـداد    36نفر بوده اسـ  کـه ايـن آمـار در مقايسـه بـا سـال         663913، 32استان در سال 
درصد نسب   9نفر کمتر و از نرخ رشد منفي  99319نفر بوده اس ،  626399گردشهران ورودی 

امکانات مختلف در سـال   برخوردار بوده اس   به عالوه استان سمنان با ويود مناب  و 36به سال 
نفر( با نـرخ   9113)  36نفرگردشهر خاريي را يذب کرده اس  که نسب  به سال  9916قنها  32

 درصدی موايه بوده اس    1رشد منفي 
در مجموع بررسي ها و محاسبات انجام شده به روش موريس و رقبه بـه دسـ  آمـده بـرای          

ردشهری )رقبه بيس  و ششم در ميان سـي اسـتان   استان در زمينه قسهيالت و زيرساخ  های گ
کشور( نشان مي دهد که اين استان در مقايسه بـا سـاير اسـتان هـا در سـطح کشـور از يايهـاه        
مناسبي در امر گردشهری برخوردار نبوده و در مراحل ابتدايي قوسـ ه ايـن صـن   قـرار دارد  در     

ان و ريوع به ويژگي ها و مشخصه واق  با قويه به وض ي  مويود صن   گردشهری استان سمن
های مراحل چرخه حيات مناطق گردشهری، مي قوان درياف  که ايـن اسـتان بـر اسـاس مـدل      
چرخه حيات مناطق گردشهری از ديدگاه بوهاليس در اولين مرحله ي ني مرحله م رفي قـرار دارد  

دارد  در واقـ  رشـد و   و قا رسيدن به مراحل باالقر اين چرخه )مراحل رشد و بلوغ( فاصله زيـادی  
قوس ه صن   گردشهری در منطقه با ويود قوانايي های گردشهری در سطح استان کمتر از حـد  
 انتظار بوده و قا کنون يايهاه شايسته خود را در قوس ه منطقه ای نيافته اسـ   در حـالي کـه بـا     

نحوی که سـهم   برنامه ريزی مناسب مي قوان وض ي  اين صن   را در استان بهبود بخشيد، به
قابل قويهي از بخش خدمات و بازرگاني استان را به خود اختصاص دهد  لذا الزم اس  کـه هـر   
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چه سري  قر قمهيداقي در اين زمينه يه  ارققای يايهاه استان در صن   گردشـهری انديشـيده   
 شود 

ـ  ه بازاريـابي  سؤال دوم قحقيق: در اين قحقيق برای بررسي قأثير قويه به هر يک از عناصر آميخت

( اسـتفاده شـده   6گردشهری بر ارققای يايهاه اين صن   در استان سمنان از آزمون کای دو )
 نمايش داده شده اس    6اس   نتايج حاصل از اين آزمون در يدول 

 

(درموردتأثیرعناصرآمیختهبازاريابیگردشگري2نتايجآزمونکايدو)،5جدول

آمارهآزمونعامل

(2)

سطحمقداربحرانی

معنیداري

سطحخطا

 31/3 332/3 616/32 296/26 محصول
 31/3 333/3 366/69 932/21 قيم 
 31/3 331/3 993/39 321/36 قرويج

 31/3 333/3 366/69 326/36 مکان )قوزي (
 31/3 333/3 191/96 999/933 شواهد فيزيکي
 31/3 333/3 132/62 311/933 برنامه ريزی
 31/3 333/3 999/33 333/63 مردم )افراد(

 
مالحظه مي شـود در مـورد قمـامي عناصـر آميختـه بازاريـابي        6همان طور که در يدول        

زرگتر، و سطح م نا داری از سطح خطـا  گردشهری، آماره کای دو محاسبه شده از مقدار بحراني ب
 درصد مي قـوان گفـ  کـه قمـامي عوامـل       11( کوچکتر اس   بنابراين در سطح اطمينان 31/3)

قشکيل دهنده آميخته بازاريابي گردشهری بر ارققای يايهاه صن   گردشهری اسـتان سـمنان و   
 گذر از مراحل چرخه حيات مناطق گردشهری قأثيرگذار هستند  

ه از آزمون مذکور برای بررسي قأثير مؤلفه های قشکيل دهنده آميخته بازاريابي بر ارققـای  در ادام
 نشان داده شده اس    2صن   گردشهری نيز استفاده شده اس  که نتايج حاصله در يدول 

مؤلفههايتشکیلدهندهآمیختهبازاريابیگردشگري،7جدول

مؤلفهها

آزمونفريدمنآزمونکايدو

رهآزمونآما

سطح

معنا

داري

میانگین

رتبه
اولويت

 مؤلفه های مربو  به محصول

گسترش موزه های مـردم شناسـي و مـوزه هـای اسـناد      -9
 مکتوب

391/39 333/3 63/63 61 

يلوگيری از قخريب زمبن هـای کشـاورزی و باغـداری     -6
يه  قوليد بيشتر محصوالت پرياذبه استاني و حفظ منـاب   

 طبي ي
636/36 333/3 23/63 96 
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ــي      -3 ــرای دسترس ــب ب ــاطي مناس ــای ارقب ــود راهه وي
 گردشهران به ياذبه های گردشهری استان

313/22 333/3 99/61 1 

 69 32/69 333/3 639/33 ويود مجتم  های بين راهي با امکانات متنوع -9
ويــود مراکــز خــدمات درمــاني و بهداشــتي در امــاکن   -1

بيمـه و امـداد پزشـکي بـه     گردشهری استان و ارائه خدمات 
 گردشهران

999/36 333/3 11/69 99 

ويود پارک ها و مراکز قفريحي مناسب و يـذاب در راه   -6
 های ارقباطي استان

211/33 333/3 63/91 33 

ويود مراکز اقامتي مناسب نظير هتل، مهمان ـذير و    در   -2
 مناطق گردشهری استان

116/32 333/3 11/61 1 

ذبه هـای غيـر ملمـوس و ميـراث فرهنهـي      قويه به يا -3
يوام  مويود در استان مانند فرهنگ، هنر، موسيقي، صناي  

 دستي و   
191/93 333/3 66/69 63 

بهره گيری از ياذبه های طبي ي و اکوقوريستي استان از  -1
 قبيل کوير سمنان يه  يلب گردشهران بيشتر به منطقه

323/96 333/3 19/69 63 

ذبـه هـای گردشـهری مصـنوعي مناسـب بـا       ايجاد يا -93
 شرايط منطقه و عاليق گردشهران

163/99 333/3 93/61 99 

 مؤلفه های مربو  به قيم 

کاهش هزينه های سفر و اقام  بـرای گردشـهران از    -99
 بدو ورود قا خروج از مقصد

211/23 333/3 19/69 96 

 63 66/63 333/3 391/39 کنترل و قثبي  نرخ کاالها و خدمات در سطح استان -96
متناسب بودن قيم  ها با کيفي  محصوالت ارائه شده  -93

 به گردشهران
139/31 333/3 39/66 93 

اقخاذ سياس  قيم  گذاری من طف نظير ارائه خدمات  -99
 با قيمتي کمتر در خارج از فصل گردشهری

333/32 333/3 16/63 66 

 مؤلفه های مربو  به قرويج

اسب الهو های بازديد گردشـهران از ياذبـه   طراحي من -91
 های گردشهری استان

631/69 333/3 99/61 96 

ايجاد و گسترش دانشکده ها و رشته هـای مـرقبط بـا     -96
 حوزه گردشهری در استان

199/93 333/3 16/61 9 

ايجاد دفاقر مشاوره ای قوسط ادارات ذيربط گردشهری  -92
 ناستان يه  اطالع رساني به گردشهرا

666/39 333/3 11/63 61 

ــای     -93 ــه ه ــ  در ياذب ــاه و مطل ــان آگ ــود کارشناس وي
ــه     ــحيح ب ــات ص ــه اطالع ــ  ارائ ــتان يه ــهری اس گردش

 گردشهران
963/16 333/3 66/61 93 

ــل     -91 ــدايتي از قبي ــات ه ــهيالت و امکان ــترش قس گس
 قابلوهای اطالع رساني

132/96 333/3 31/63 62 

ــد هــای ا  -63 ــاقر و واح ــذيرايي از احــداث دف ســتقبال و پ
 گردشهران يه  م رفي ياذبه های گردشهری

616/63 333/3 33/63 31 

قوليد مشترک آثار فرهنهي و هنری با همکاری مراکـز   -69
 صدا و سيمای استان های همجوار

932/69 333/3 12/69 93 

شناساندن ياذبه هـا و امکانـات گردشـهری اسـتان از      -66
ابد، بروشورها و کتابچه هـای  طريق رسانه های عمومي، ير

 راهنمای گردشهری
933/31 333/3 13/66 3 
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برگــزاری نمايشــهاه هــا، ســمينارها و همــايش هــای  -63

قخصصي مختلف در سطح استاني، ملـي و بـين المللـي در    
 مناطق و قطب های گردشهری استان

 
129/63 

 
333/3 

 
21/66 

 
32 

 مؤلفه های مربو  به مکان )قوزي (

ان دسترسي آسان و اقتصادی گردشهران به بازارها امک -69
 به منظور استفاده بيشتر از ف الي  های خريد

139/33 333/3 69/63 33 

ايجاد فضای مناسب برای گردشهران در طول سفر بـه   -61
 منظور ادای امور ديني و عادات و سنن

313/36 333/3 31/69 91 

ياذبـه هـای    ايجاد شرايط مناسب و ايمن در امـاکن و  -66
 گردشهری استان

633/66 333/3 33/63 36 

قوزي  ياذبه ها و امکانات گردشهری در قمامي مناطق  -62
 استان به يای قمرکز بر يک نقطه خاص

631/61 333/3 61/69 66 

 مؤلفه های مربو  به شواهد فيزيکي

مرم  و بازسازی بناها و اماکن قخريب شده و يا نيمـه   -63
 ور ايجاد محيطي مناسب برای گردشهرانفرسوده به منظ

633/69 333/3 33/63 39 

زيباسازی قفريهاههای شهری در سطح استان از قبيل  -61
 پارکها، بوستانهای محلي و   

963/22 333/3 13/61 3 

بهسازی فضای مويود در مراکز اقامتي، مراکـز خريـد    -33
ظيـر  در سطح استان و قويه و قمرکز بيشتر به متغيرهـايي ن 

 ظواهر فيزيکي، چشم انداز محيطي، رنگ و   
266/69 333/3 33/66 99 

 مؤلفه های مربو  به برنامه ريزی

برون س اری )خصوصي سازی( ف اليـ  هـای صـن       -39
 گردشهری

931/32 333/3 21/61 6 

برنامه ريزی مناسب برای ايجاد ق امل بيشتر بين خرده  -36
 نظام های گردشهری

391/33 333/3 39/62 9 

برنامه ريزی و سياس  گذاری يه  شناسايي اهـداف   -33
 گردشهران از مسافرت

693/92 333/3 69/69 93 

ارائه قسهيالت و اقخاذ سياس  های قشويقي از سـوی   -39
دولــ  بــرای يــذب ســرمايه گــذاری در زيرســاخ  هــای  

 گردشهری استان
699/31 333/3 33/61 91 

ــ   -31 ــای الزم يه ــ  ه ــاذ سياس ــظ  اقخ ــذب و حف   ي
 کارآفرينان در صن   گردشهری استان

299/96 333/3 96/69 69 

شناسايي فرص  های سرمايه گذاری در گردشـهری و   -36
 م رفي آنها به عالقه مندان سرمايه گذاری در اين بخش

132/39 333/3 36/63 39 

اقخاذ قدابيری مناسب برای اسـتفاده از فنـاوری هـای     -32
ات مختلف از گردشهران برای ارائـه  روز يه  کسب اطالع

 محصوالت و خدمات مناسب به آنان
939/31 333/3 63/61 2 

قدوين و ايرای برنامه سفر مناسب بر حسـب نيازهـا و    -33
 خواسته های گردشهران

616/63 333/3 61/63 36 

بهبود فرايند نظارت بر عملکرد واحدهای ارائـه دهنـده    -31
 خدمات گردشهری

216/33 333/3 69/66 31 

 مؤلفه های مربو  به مردم )افراد(

 33 66/66 333/3 116/32 بهبود فرهنگ عمومي شيوه برخورد با گردشهران -93
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قوس ه آموزش نيروی انساني در ف اليـ  هـای بخـش     -99
 گردشهری به منظور ارائه خدمات کارامد در اين بخش

113/11 333/3 93/61 93 

 92 61/69 333/3 316/29 ال درعرصه گردشهریويود سرمايه ماهر و ف  -96
مشارک  دادن مردم بومي در ف الي  های گردشـهری   -93

 با قأکيد بر مکانيسم آموزش
966/93 333/3 63/69 96 

ايجاد انهيزش در کارکنان حوزه های مختلـف صـن      -99
 گردشهری با قأکيد بر مکانيسم آموزش

639/93 333/3 31/61 99 

يط محيطي مناسب همراه با احتـرام متقابـل   ايجاد شرا -91
 برای گردشهران

933/31 333/3 63/69 91 

ــه   -96 ــان نســب  ب بهبــود روحيــه و احســاس ق لــق بومي
 گردشهران

239/91 333/3 93/63 92 

نظارت و ارزيابي مسـتمر يهـ  بهبـود کيفيـ  ارائـه       -92
 خدمات به گردشهران

616/933 333/3 63/62 6 

 
بندی عناصر آميختـه بازاريـابي گردشـهری     با استفاده از آزمون فريدمن به اولوي  در ادامه       

( نشـان مـي دهـد کـه بـا قويـه بـه نظـرات         3پرداخته شده اسـ   نتـايج ايـن آزمـون )يـدول     
مديران،کارشناسان و صاحب نظران حوزه های گردشهری، اختالف م ناداری بين عناصر آميختـه  

ان قأثيرگذاری آن ها بر ارققای يايهـاه و قوسـ ه ايـن صـن   در     بازاريابي گردشهری از نظر ميز
 استان سمنان ويود دارد  

 
بنديعواملآمیختهبازاريابیگردشگرينتايجآزمونفريدمندرمورداولويت،8جدول

 ميزان خطا سطح م ني داری دريه آزادی آماره محاسبه شده

366/99 6 332/3 31/3 

 
 دهد: لوي  بندی عوامل آميخته بازاريابي گردشهری را نشان مينتايج او 1يدول شماره 

 
رتبهبنديعواملآمیختهبازاريابیگردشگري،9جدول

اولويتمیانگینرتبهعامل

 9 62/9 برنامه ريزی
 6 99/9 محصول
 3 93/9 قبليغات
 9 31/9 مردم

 1 13/3 شواهد فيزيکي
 6 13/3 قيم 

 2 63/3 قوزي  )مکان(
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دهد که از نظر پاسخهويان قويه به دو عامل برنامه ريزی و  نشان مي 1نتايج يدول شماره       
باشند   محصول دارای بيشترين اثر بر ارققای يايهاه صن   گردشهری استان سمنان مي

که بيانهر نتايج حاصل ازآزمون فريدمن در مورد  2همچنين با قويه به ستون ششم از يدول
ای قشکيل دهنده آميخته بازاريابي گردشهری اس  مي قوان گف  که از اولوي  بندی مؤلفه ه

نظر پاسخهويان، مؤلفه های سي ودوم، چهل و هفتم و بيس  و دوم پرسشنامه دارای بيشترين 
 باشند   قأثير بر ارققای يايهاه صن   گردشهری استان سمنان مي

 
نتیجهگیريوپیشنهادها

عنوان يکي از مهمترين مناب  درآمدی و بازدهي اقتصادی  امروزه از صن   گردشهری به     
روزافزون يهان ياد مي شود  کشور ما ايران عليرغم دارا بودن ظرفي  ها و قابلي  های فراوان 

[ و به 61يه  قوس ه صن   گردشهری، حتي در بين پنجاه کشور اول دنيا نيز يايهاهي ندارد ]
يايهاه مناسبي برای خود مهيا کند  در همين راستا استان  طور کلي نتوانسته در اين بازار پرسود

سمنان نيز به لحاظ عدم اقخاذ سياس  های مؤثر در اين بخش، نتوانسته از ظرفي  ها و قابلي  
های خود در زمينه گردشهری بهره برده و به سهم مناسب خود در بازار گردشهری ايران دس  

ذبه های آن برای خود ساکنين استان نيز ناشناخته مانده يابد  به گونه ای که حتي بسياری از يا
ايتماعي استان که مي قواند با قوس ه  -اس   اين امر سبب شده قا بسياری از م ضالت اقتصادی

گردشهری مرقف  شود، همچنان پابريا بماند  از يمله عواملي که مي قواند صن   گردشهری را 
و پارامترهاياثر گذار بازاريابي و مديري  ققاضای  قوس ه و بهبود بخشد، بکارگيری ابزارها

گردشهری اس   زيرا با بازاريابي مي قوان به گردشهران بالقوه اطالعاقي درباره آنچه که يک 
قواند ارائه کند عرضه نمود و آنها را نسب  به بازديد از آن منطقه قرغيب کرد  منطقه مشخص مي

يب مناسبي از عناصر آميخته بازاريابي برای صن   [  بنابراين مي قوان گف  که با قرک33]
گردشهری مي قوان راهکارهايي را برای افزايش ق داد گردشهران و قوس ه و بهبود اين صن   
ارائه نمود  در واق  عناصر قشکيل دهنده آميخته بازاريابي گردشهری نه قنها وسيله ای الزم و 

ريزی و به طور  روند، بلکه چنانچه با برنامه مهم برای افزايش ق داد گردشهران به شمار مي
قوانند نقشي اساسي و  سيستمي مورد استفاده مسئوالن و بازاريابان گردشهری قرار گيرند، مي

در ايجاد يايهاه مثب  در ذهن گردشهران به عهده داشته باشند  در واق  نتيجه استفاده   ارزنده
صويرسازی، ذهني  پروری و يايهاه سازی اس  درس  از عوامل آميخته بازاريابي گردشهری، ق

[  ايجاد يايهاه مناسب در بازار اين صن   ميتواند يکي از عوامل مفيد و اثر گذار در قوس ه 61]
 گردشهری و افزايش گردشهران ورودی به استان باشد  

ـ            ابي با قويه به موارد فوق در اين قحقيق قأثير هفـ  عنصـر قشـکيل دهنـده آميختـه بازاري
گردشهری بر ارققای يايهاه و قوس ه اين صن   در استان سمنان مـورد بررسـي و قحليـل قـرار     
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گرف   نتايج حاصل از قحليل داده های گردآوری شـده نشـان داد کـه قمـامي عناصـر آميختـه       
بازاريابي گردشهری بر ارققای يايهاه و قوس ه اين صن   قأثيرگـذار بـوده و از ميـان آن هـا دو     

نامه ريزی و محصول بيشترين قأثير را بر ارققای يايهاه صن   گردشهری استان سمنان عامل بر
و دستيابي به يايهاه مطلوب دارا مي باشند  در نتيجه مي قوان گف  که اگر به صـورت عملـي و   
اصولي به هر يک از عناصر آميخته بازاريابي گردشهری قويه گردد، مي قواند بـه عنـوان عـاملي    

 گردشهران نقش ارزنده ای داشته باشد  مهم در يذب 
قوان چنين عنـوان کـرد کـه     های حاصل از قحقيق مي با در نظرگرفتن ادبيات موضوع و يافته    

نتيجه گردشهری خاطره سازی و ايجاد يايهاه در ذهن گردشهران اس  که خود، حاصل قجربـه  
ه سازی درس  حاصل قالش ها باشد  يايها گردشهران از عناصر آميخته بازاريابي گردشهری مي

و موفقي  های به دس  آمده از بکـارگيری مـؤثر و قرکيـب مناسـب عناصـر گونـاگون آميختـه        
بازاريابي گردشهری اس   بر اساس اولوي  بندی عناصر آميختـه بازاريـابي گردشـهری در ايـن     

صورت  قحقيق، مي قوان گف  که اگر برنامه ريزی و سياس  گذاری صحيح در زمينه گردشهری
پذيرد و با ايجاد ق امل مناسب بين خرده نظام های گردشهری، به قوسـ ه محصـول گردشـهری    
)شامل ياذبه ها، زيرساخ  ها و قسهيالت( پرداخته شود و ف الي  های قرويجي و قبليغي مناسب 
 و متناسب با نوع مخاطبان )گردشهران( انجام گيرد، و درادامه فرهنگ سازی مناسب در بين افراد
بومي و آموزش نيروی انساني در ف الي  های بخش گردشهری به منظور ارائه خدمات کارآمد در 
اين بخش صورت پذيرد، و آنهاه مسئولين امر با قويه کـافي بـه شـواهد فيزيکـي ياذبـه هـای       

 گردشهری و عناصر قشکيل دهنده آميخته مکان، محيطي مناسب برای گردشهران با قويه به
 
ته های آنها ايجاد نموده و هزينه های سفر و اقام  را بـرای گردشـهران کـاهش    نيازها و خواس 

دهند، در اين صورت مي قوانند مويبات رضاي  گردشهران و افزايش مدت اقام  آن ها و حفـظ  
و نهه داش  بيشتر گردشهران را فراهم آورند  بدين قرقيب سهم بازار گردشهری استان افـزايش  

رفي به مراحل ب دی چرخه حيـات منـاطق گردشـهری گـام برداشـته و از      مي يابد و از مرحله م 
 مناف  اقتصادی، فرهنهي و ايتماعي گردشهری بهره مند مي گردد 

 
پیشنهادات

در راستای نتايج حاصل از پژوهش و قحليل يافته هـا، راهکارهـا و پيشـنهادات ذيـل يهـ            
ف ـال در حـوزه گردشـهری و مـديري       قوس ه هر چه بيشتر صن   گردشهری برای بنهاه های

 مقاصد گردشهری ارائه مي شود: 
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( قويه به امـر بازاريـابي در صـن   گردشـهری : بازاريـابي و قبليغـات صـحيح رکـن اساسـي          9
گردشهری و شر  الزم برای گسترش آن مي باشد  لذا استفاده از فنون و مهارت های بازاريـابي  

مديران متخصص در امـر بازاريـابي در حـوزه هـای      در حوزه های مختلف گردشهری و انتصاب
 گردشهری ضروری به نظر مي رسد  

( قوانمندسازی بنهاه های ف ال در صن   گردشهری : کاهش قصدی گری دولـ  و واگـذاری   6
امور ايرايي به بخش خصوصي با اولوي  در قوس ه زيرساختها، و قوانمندسازی شرکتهای مـرقبط  

ظرگرفتن الهوهای کاميابي يهاني و با ارائه برنامـه هـای آموزشـي و    با صن   گردشهری با در ن
مشاوره ای قوسط متوليان گردشهری استان مـي قوانـد در قوسـ ه پايـدار گردشـهری و قوسـ ه       

 متوازن و پايدار استان نقش بسزايي داشته باشد  
ن ( ايجاد بينش مشترک و نهرش سيستمي در ذينف ـان صـن    گردشـهری : هـم نظـر بـود      3

ذينف ان گردشهری )شامل يام ه محلي، بنهاه های ف ال درحوزه گردشهری و مديري  مقاصـد  
گردشهری( در مورد چشم انداز آينده به هم يه  شدن و هم افزايي کوشش هـا منجـر شـده و    

 دستيابي به يايهاهي مناسب در امر گردشهری را امکان پذير مي سازد  

 ايـن امـر   « : مقصـد متفـاوت  »شـهری اسـتان بـه عنـوان     هاو امکانـات گرد  ( شناساندن ياذبه9
مي قواند با استفاده از برنامه های قبليغي و قرفي ي مناسب و متنوع و شرک  ف االنه در يشـنواره  

هـای   ها، نمايشهاه ها و سمينارهای گردشهری از طريق بکارگيری افراد متخصـص کـه مهـارت   
رند قحقق يابد  شايان ذکر اس  بـا قويـه بـه اينکـه     الزم را در امر قبليغات کارآمد و اصولي را دا

 يايهاه صن   گردشهری استان سمنان مدل بوهـاليس در مرحلـه م رفـي قـرار دارد، لـذا کليـه       
برنامه های قبليغاقي بايد ينبه آگاهي دهنده برای گردشهران داشته باشد؛ همچنـين راهکارهـای   

نامه ريزان و سياس  گذاران مربوطه بايد بـر  قدويني برای قوس ه اين صن   در استان از طرف بر
 اساس راهکارهای رشد باشد  

( اقخاذ استراقژی حماي ، هداي  و نظارت در مـورد بخـش خصوصـي بـرای حضـور ف ـال در       1
 بازارهای گردشهری و سرمايه گذاری در زيرساخ  های گردشهری استان

مانند هر يک از امـور انسـاني،   ( دگرانديشي در مفاهيم گردشهری : گردشهری امری اس  که 6
بايستي هم از نظر کيفي و هم از نظر کمي، هم شکلي و هـم محتـوايي بـه طـور مرقـب رو بـه       
گسترش باشد  به عبارت ديهر گردشهری مي طلبد که در صحنه ويود پويا باشد قا پايـا بمانـد و   

بنابراين برای هر چه پوياقر اگر با آن به صورت انف الي برخورد باشد دچار آنتروپي و فنا مي گردد  
شدن گردشهری بايستي به چهار ب د حياقي گردشهری ي ني امور کمّي گردشهری )نظير قوسـ ه  
و يذب گردشهران داخلي و خاريي(، امور کيفي گردشهری )نظير ارققـای سـطح حيـاقي کيفـي     

ذبـه هـای   خدمات ارائه شده به گردشهران(، امور شکلي گردشهری )نظير باال بردن وضـ ي  يا 
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قوريستي و قسهيالت اداری( و امور محتوايي گردشهری )نظير پيام رساني بـه گردشـهرها قبـل،    
 حين و ب د از بازديد از ياذبه های گردشهری( به صورت همزمان قويه نمايند  
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