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چکیده
صنعت گردشگری از بخشهای خدماتی رو بهرشد جهان است .یکی از عناصر مهم در توسعه این صنعت
بازاریابی است .در بسیاری از استانهای کشور با وجود قابلیتهای گردشگری زیاد ،توسعه صنعت گردشگری نادیده
گرفته شده است؛ استان چهارمحال و بختیاری یکی از این موارد است .هدف این پژوهش شناسایی نقش بازاریابی
در توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری است .در پژوهش حاضر چهار متغیر تعدیل مراکز
تصمیم گیری مدیریتی ،توسعه ساختارهای زیربنایی ،فرهنگ پذیرش گردشگر و فعالیتهای بازاریابی مورد مطالعه
قرار گرفته است .جامعه آماری این پژوهش دو گروه میباشد .گروه اول شامل :کارشناسان و صاحبنظران ،ادارات
و سازمانهای دولتی مرتبط با صنعت گردشگری و هتلداران و صاحبان آژانسهای مسافرتی و تفریحی در سطح
استان چهارمحال و بختیاری و گروه دوم شامل :گردشگران و مسافرانی که از جاذبههای گردشگری و اماکن
تاریخی استان دیدن مینمایند .جهت گردآوری دادهها در هر گروه از ابزار پرسشنامه استفاده شد .دادههای
گردآوریشده با شاخصهای آماری ،ضریب آزمون اسپیرمن و آزمون فریدمن بررسی و تحلیل شدند .نتایج نشان
میدهد بین چهار متغیر تعدیل تصمیمگیری مدیریتی ،توسعه ساختارهای زیربنایی ،فرهنگ پذیرش گردشگر و
فعالیتهای بازاریابی با توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود دارد.
کلیدواژهها :صنعت گردشگری؛ تصمیمگیری مدیریتی؛ ساختارهای زیربنایی؛ فرهنگ پذیرش
گردشگر؛ فعالیتهای بازاریابی.
تاریخ دریافت مقاله ،9314/02/21 :تاریخ پذیرش مقاله9314/04/01 :
* استادیار ،دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
Email: f.ghouchani20@gmail.com

** کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی.
*** کارشناس ارشد ،دانشگاه تهران.
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 .1مقدمه

جهانگردی و گردشگری روندی است که از دیرباز با اشکال خاص در جوامع وجود داشته و بهطور
تدریجی سیر تکاملی خود را در عصر حاضر پیموده است .این پدیده زاده نیازهای گوناگون روانی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی انسان است [ .]22صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصاد پویا و در
حال توسعه پس از صنایع نفت و خودرو بشمار میرود [ .]4امروزه گردشگری بهقدری در توسعه
اقتصادی  -اجتماعی کشورها اهمیت یافته است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهادهاند
[ .]3مطالعات متعددی بر صنعت گردشگری که منبع جدیدی برای اشتغال ،کسب درآمد ،دریافتهای
مالیاتی بیشتر ،جذب ارز و تقویت زیرساختهای اجتماعی که موجب رشد و توسعه صنایع میشود،
صورت گرفته است [ .]22با این وجود ،در بسیاری از استانهای کشور به اهمیت موضوع بازاریابی
گردشگری توجه نشده است و این در حالیاست که طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری ،کشور
ایران جزو ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبههای گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع
گردشگری است [ .]29استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهایی است که عالوه بر وجود
جاذبههای گردشگری فراوان توجهی به این مهم نداشته است.
یکی از راههای افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات ،استفاده از ابزار بازاریابی است .در واقع با
تدوین برنامههای بازاریابی مناسب میتوان تقاضای استفاده از مکانهای گردشگری را افزایش داد.
بازاریابی شامل تعامل و ارتباط متقابل بین مصرفکننده و تولیدکننده کاال و خدمات است که از این
طریق ،اندیشهها ،فرآوردهها ،خدمت و ارزشهایی به وجود میآید که برای هر دو گروه مفید است
[.]2
بازاریابی گردشگری بهکارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی جهت اتخاذ راهبردهایی بهمنظور جذب
گردشگران به یک مقصد است [ .]93یکی از نقشهای مهم بازاریابی گردشگری در کشور جذب
گردشگر و بازدیدکنندگان است [.]93
در این راستا بهکارگیری موثر ابزارهای بازاریابی گردشگری برای یک کشور یا یک منطقه امری
ضروری است؛ زیرا با بازاریابی میتوان به گردشگران بالقوه دادههایی درباره آنچه که منطقه مشخص
میتواند ارائه دهد ،عرضه و آنها را نسبت به بازدید از آن ترغیب نمود [ .]9با توجه به اهمیت نقش
بازاریابی در صنعت گردشگری مسئله اصلی پژوهش نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در
استان چهارمحال و بختیاری است.
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 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

گردشگری و جهانگردی با مفاهیمی همچون سیر و سفر ،گذراندن اوقات فراغت ،تفریح و تفرج و
مهمانداری درآمیخته است [ .]2یکی از قدیمیترین تعاریف گردشگری را هانیکر و کراف)9142( 9
ارائه کردهاند .به گفته این صاحبنظران پدیدههای ناشی از مسافرت و اقامت افراد غیرساکن ،تا آنجا
که منجر به سکونت دائمی نشود یا فعالیتهایی که منجر به کسب درآمد موقت /دائمی میشود ،به
وقوع نپیوندد را گردشگری مینامند [ .]94طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری ( ،)2009گردشگری
شامل تمام فعالیتهای افرادی است که برای کمتر از یک سال متوالی برای فراغت ،تجارت و سایر
اهداف غیر از کسب درآمد از مقصد ،به محلی غیر از محل زندگی معمول خود سفر کند و یا درآن
اقامت مینمایند []94؛ همچنین جهانگرد یا گردشگر فردی است که دو ویژگی داشته باشد ،اول آنکه
برای مدتی کمتر از یکسال از محل اقامت خود دور شده باشد و دوم در محل جدید کسب درآمد نکند
[ .]2با توجه به تعاریف ارائهشده میتوان مفاهیم گردشگر و گردشگری را مفاهیمی آمیخته در یکدیگر
دانست که برای تعریف آنها در نظر داشتن دو ویژگی کوتاه بودن زمان سفر و هدفی غیر از کسب
درآمد الزامی است.
صنعت گردشگری یکی از صنایع ارائهدهنده خدمات بشمار میرود .در فعالیتهای خدماتی با
توجه به چهار ویژگی نامرئی بودن ،فناپذیری ،تغییرپذیری و تجزیهناپذیری فعالیتهای بازاریابی با
دشواریهایی همراه است .بازاریابی شامل تعامل و ارتباط متقابل بین مصرفکننده و تولیدکننده کاال
و خدمات است که از این طریق ،اندیشهها ،فرآوردهها ،خدمت و ارزشهایی ایجاد میشود که برای هر
دو گروه مفید است [.]2
بازاریابی گردشگری تبلیغات و ترغیب برای جاذبههای گردشگری یک منطقه در جهت جلب و
ترغیب گردشگران برای بازدید از آن منطقه است .پژوهشهای سازمان جهانی گردشگری نشان
میدهد که بازاریابی برای توسعه این صنعت در هر کشور یا منطقه ضروری است؛ یعنی برای جلب
گردشگران یک منطقه باید قابلیتهای گردشگری منطقه به افراد معرفی شود [ .]91هر مقصد،
محصوالت و خدمات مختلفی به گردشگران و هر گردشگر فرصت انتخاب از میان یک مجموعه
مقاصد را دارد [.]20
مطالعات نشان میدهد که در هر منطقه برای دسترسی گردشگران به مکانهای گردشگری و
استفاده از تسهیالت رفاهی باید امکانات زیربنایی ایجاد شود .ویلیامز [ ]99و صردی ماهکان در
1. farK & k znuHt
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پژوهشهایی به این نتیجه رسیدند که وضعیت اماکن تاریخی و آثار باستانی ،تسهیالت اقامتی و ایجاد
دفاتر بازاریابی و اطالعرسانی از عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری است [.]29
مدهوشی و ناصرپور [ ]99در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که بین نبود فرهنگ پذیرش
گردشگر و توسعهنیافتگی صنعت گردشگری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ از طرفی صنعت
گردشگری با بخشهای مختلف مرتبط بوده و الزم است در زمینههای گوناگون از افراد آموزشدیده
استفاده شود و یک فضای فرهنگی مثبت نسبت به توسعه این صنعت در منطقه وجود داشته باشد.
ریترز ( )9394فرهنگ را نیروی عمدهای میداند که عناصر نظام اجتماعی را بههم پیوند میدهد و
این خاصیت را دارد که کمابیش بخشی از نظامهای دیگر شود؛ بدین ترتیب فرهنگ در نظام
اجتماعی بهصورت هنجارها و ارزشها تجسم مییابد [.]2
ملک اخالق [ ]92در پژوهش خود به این نتیجه رسید که عمدهترین مشکالت و موانع صنعت
گردشگری کشور ،موانع تشکیالتی و سازمانی ،وجود سازمانهای موازی ،ناهماهنگی بین
سازمانهای دست اندرکار گردشگری در کشور است؛ همچنین سیاستهای گردشگری در هر یک از
برنامههای پنجساله از خالء الگوی سیاستگذاری معین و بهخصوص بیتوجهی به شاخصهای
بنیادین سیاستگذاری همچون تمرکز و انسجام در اهداف و دیدگاه نظاممند و یکپارچه در میان
سیاستگذاران ،و نظام پاسخگویی و ارزیابی عملکرد موثر برخوردار بوده است []9؛ بنابراین تعدیل
تصمیمگیریهای کالن در توسعه صنعت گردشگری موثر است .بررسی پیشینه موضوع و شرایط
گردشگری استان چهارمحال و بختیاری چهار عامل .9 :تعدیل مراکز تصمیمگیری گردشگری.2 ،
توسعه ساختارهای زیربنایی .3 ،آموزش و فرهنگ پذیرش گردشگر و  .4فعالیتهای بازاریابی بهعنوان
ابعاد موضوع انتخاب شد و در نهایت مدل نظری پژوهش بهصورت شکل  9ارائه شد.
بیان گزارههای پژوهش :گزارههای پژوهش شامل اهداف و فرضیههای زیر میباشد:
هدف اصلی :شناسایی نقش بازاریابی در توسعه گردشگری استان چهارمحال بختیاری میباشد.
اهداف فرعی:

 .9شناسایی و تعدیل عوامل تصمیمگیری در بخش مدیریت صنعت گردشگری استان چهار محال و
بختیاری؛
 .2شناسایی و توسعه ساختارهای زیربنایی مرتبط به صنعت گردشگری استان چهار محال و بختیاری؛
 .3شناسایی فعالیتهای بازاریابی مرتبط با صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری؛
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 .4شناسایی و آموزش فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و
بختیاری.
مرکز تصمیمگیری
آمادگیهای پذیرش و توسعه
صنعت

فعالیتهای بازاریابی
توسعه صنعت
گردشگری
توسعه ساختاری
زیربنایی

آموزش فرهنگپذیری
گردشگر
شکل  .9مدل نظری پژوهش

فرضیههای پژوهش .با توجه به اهداف مطرحشده ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر ارائه
میشوند:
 .9بین تعدیل مراکز تصمیمگیری مدیریتی و میزان توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و
بختیاری رابطه وجود دارد؛
 .2بین توسعه ساختارهای زیربنایی و میزان توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری
رابطه وجود دارد؛
 .3بین آموزش فرهنگ پذیرش گردشگر و میزان توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و
بختیاری رابطه وجود دارد؛
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 .4بین فعالیتهای بازاریابی و میزان توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری رابطه
وجود دارد.
 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش بر مبنای هدف ،از نوع کاربردی ،بر اساس دادهها و روش بررسی وتحلیل از نوع
توصیفی-پیمایشی ،و از نظر گردآوری دادهها کمی است .جامعه آماری این پژوهش دو گروه میباشد.
گروه اول شامل کارشناسان و صاحبنظران ،ادارات و سازمانهای دولتی مرتبط با صنعت گردشگری
و هتلداران و صاحبان آژانسهای مسافرتی و تفریحی در سطح استان چهارمحال و بختیاری و گروه
دوم شامل گردشگران و مسافرانی که از جاذبههای گردشگری و اماکن تاریخی استان دیدن
مینمایند.
𝑞𝑝𝑧

به منظور برآورد حجم نمونه این تحقیق از فرمول  n= 2استفاده شده است که در این فرمول
𝑒
 ،zآماره توزیع استاندارد با سطح اطمینان  %19برابر  9/12میباشد P .نسبت موفقیت (وجود رابطه
بین متغیرها) و  qبیانگر عدم موفقیت است که بااستفاده از روش احتیاطی وقتی که مقدار آنها
0.5×0.5×1.962

=،n
مشخص نباشد آنها برابر  p=q= %9در نظرگرفته میشود؛ بنابراین=19 :
0.72
مقدار خطای برآورد  e=%9درنظر گرفته میشود؛ اما چون تعداد کارشناسان  990نفر میباشد و
حجم نمونه  912تعیین شده است ،باید این تعداد با استفاده از فرمول
=19

196

196
170

1+

𝑛

𝑛
𝑁

1+

=' nتعدیل شود.

=' nیعنی حجم نمونه برای گروه کارشناسان  19نفر تعیین میشود .باتوجه به قانون

راکسو که حجم نمونه بیشتر از  30و کمتر از  900را برای اکثر پژوهشها مناسب میداند و این
توضیح که وقتی حجم نمونه از  30بیشتر میشود توزیع آمار به سمت توزیع نرمال پیش میرود و
همچنین در نظرگرفتن این نکته که پیشنهاد شده است وقتی از دو گروه درباره موضوعی واحد
نظرسنجی میشود بهتر است حجم نمونه دوگروه به هم نزدیک باشد؛ لذا برای گروه گردشگران نیز
این تعداد استفاده شده و حجم نمونه  19نفر تعیین میشود.
روش نمونهگیری .در این پژوهش برای هرکدام از گروهها از یک روش نمونهگیری استفاده میشود.
درگروه کارشناسان با توجه به آنکه این افراد در سازمانها و بخشهای مختلف (شامل اداره میراث
فرهنگی وگردشگری ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان صدا و سیما ،شهرداری ،استانداری،
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سازمان حج و اوقاف ،سازمان محیط زیست ،آژانسها و تورهای مسافرتی ،هتلها و جهاد کشاورزی)
حضور دارند؛ برای همگنتر نمودن و سهولت دسترسی به آنها از روش نمونهگیری تصادفی ساده
استفاده میشود.
در گروه کارشناسان برای تعیین حجم نمونه انتخابی از هر طبقه از فرمولهای
N
 ℎn = N𝐹𝑛 = Nnاستفاده میشود .برای گروه گردشگران پرسشنامهها در هفت شهرستان
(شهرکرد ،بروجن ،لردگان ،فارسان ،اردل ،کوهرنگ ،کیار) توزیع شد .در پژوهش حاضر ،دادهها از
طریق پرسشنامه با مقیاس  9گزینهای جمعآوری شده است و نحوه امتیازبندی گزینهها نیز به صورت
 .9خیلی کم  .2کم  .3متوسط  .4زیاد  .9خیلی زیاد ،میباشد .بهعالوه بااستفاده از ضریب آلفای
کرونباخ پایایی پرسشنامهای برای کارشناسان  ./1132و برای گردشگران  ./1123به دست آمد.
پرسشنامه گروه کارشناسان حاوی  29سوال و گروه گردشگران حاوی 91سوال بود.
 .4تحلیل یافتهها

جهت تحلیل نتایج از نرمافزار ) SPSS(18با آزمونهای آمار استنباطی نظیر آزمون  t-testبرای
مقایسه دو گروه در مورد هر یک از عوامل پژوهش ،آزمون اسپیرمن برای تعیین وضعیت رابطه بین
متغیرهای مورد بررسی و آزمون رتبهبندی فریدمن برای تعیین اولویت عوامل پژوهش استفاده شد.
برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج به شرح زیر
میباشند:
فرضیه اول :بین تعداد مراکز تصمیمگیری و میزان توسعه صنعت گردشگری در استان چهار
محال و بختیاری رابطه وجود دارد.
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جدول  .9رابطه بین عوامل چهارگانه و میزان توسعه صنعت گردشگری
عوامل

نمونهها

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

مراکز تصمیمگیری

کارشناسان
کارشناسان
گردشگران
هر دو گروه
کارشناسان
گردشگران
هر دو گروه
کارشناسان
گردشگران
هر دو گروه

./201
./992
./929
./992
0/329
0/241
0/399
0/431
0/930
0/900

./031
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

امکانات زیربنایی و
خدمات گردشگری
فرهنگ پذیرش
گردشگر

فعالیتهای بازاریابی

بر اساس نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن (جدول  ،)9رابطه معنادار در سطح ( )p<0/09بین
تعداد مراکز تصمیمگیری و میزان توسعه صنعت گردشگری برای گروه کارشناسان وجود دارد (متغیر
تعداد مراکز تصمیمگیری فقط برای گروه کارشناسان بررسی شد).
فرضیه دوم :بین امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری با میزان توسعه صنعت گردشگری استان
چهار محال و بختیاری رابطه وجود دارد.
نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد رابطه معنادار در سطح ( )p<0/09بین امکانات
زیربنایی و خدمات گردشگری با میزان توسعه صنعت گردشگری در استان چهار محال و بختیاری
وجود دارد.
فرضیه سوم :بین فرهنگ پذیرش گردشگر با میزان توسعه صنعت گردشگری در استان چهار محال و
بختیاری رابطه وجود دارد.
همچنین رابطه معنادار در سطح ( )p<0/09بین فرهنگ پذیرش گردشگر و میزان توسعه صنعت
گردشگری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین فعالیتهای بازاریابی و خدمات گردشگری با میزان توسعه صنعت گردشگری
استان چهار محال و بختیاری رابطه وجود دارد.
طبق نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه معناداری در سطح ( )p<0/09فعالیتهای بازاریابی
با میزان توسعه صنعت گردشگری وجود دارد.
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بــرای تعیــین اولویــت عوامــل پــژوهش از آزمــون رتبــهبنــدی فریــدمن اســتفاده شــد
که نتایج به شرح زیر میباشد:
جدول  .2رتبهبندی عوامل حاصل از آزمون فریدمن
عوامل
تعداد مراکز تصمیمگیری
امکانات زیربنایی و گردشگری
فرهنگ پذیرش گردشگر
فعالیتهای بازاریابی
سطح معناداری
میزان خطای مجاز
X2

میانگین رتبهها

میانگین رتبهها

میانگین رتبهها (هر

(کارشناسان)

(گردشگران)

دو گروه)

3/39
2/29
2/20
9/12
0/00
0/09
91/922

2/19
2/21
9/91
0/00
0/09
22/932

3/44
2/99
2/99
9/12
0/00
0/09
929/031

با توجه به نتایج بین میانگین رتبههای عوامل چهارگانه و شاخصهای هر یک از عوامل ،تفاوت
معناداری در سطح ( )p<0/09وجود دارد .در بررسی عوامل چهارگانه (جدول  )2تعداد مراکز
تصمیمگیری دارای باالترین میانگین رتبه ( )3/44و فعالیتهای بازاریابی دارای پایینترین رتبه
( )9/12میباشد .در عامل تعداد مراکز تصمیمگیری (جدول )3هماهنگی بین سازمانهای مختلف
دارای باالترین میانگین رتبه ( )2/92بوده و پایینترین رتبه مربوط به طرح جامع توسعه گردشگری
( )9/11است .در امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری باالترین میانگین رتبه ( )3/20مربوط به
سیستم حملونقل و پایینترین رتبه مربوط به خدمات هتلداری و رستورانداری میباشد .در عامل
فرهنگ پذیرش گردشگر باالترین رتبه مربوط به آگاهی عمومی از مزایای گردشگری است .در عامل
فعالیت بازاریابی باالترین میانگین رتبه مربوط به استفاده از شبکه استانی صدا و سیما ( )3/33و
پایینترین رتبه مربوط به برنامه منسجم و مدون بازاریابی است.
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جدول  .3رتبهبندی شاخصهای عوامل چهارگانه
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برای مقایسه نظرات دو گروه از آزمون  tاستفاده شده است که نتایج به شرح زیر میباشد:
با توجه به بررسی عامل اول فقط توسط کارشناسان آزمون  tبرای این عامل موضوعیت ندارد.
جدول .4مقایسه میانگین نظرات دو گروه برای عوامل
عوامل

امکانات زیربنایی و گردشگری

0/9

1/30

0/000

19

فرهنگ پذیرش گردشگر

0/19

1/99

0/000

19

فعالیتهای بازاریابی

0/92

9/30

0/000

19

عامل سوم

فرهنگ پذیرش گردشگر

0/19

1/99

0/000

19

عامل چهارم

فعالیتهای بازاریابی

0/92

9/30

0/000

19

عامل دوم

متغیر

اختالف میانگینها

T

سطح معناداری

N

طبق نتایج آزمون  ،tنظرات دو گروه برای عوامل امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و
پذیرش فرهنگ گردشگر اختالف معناداری در سطح ( )p<0/09داشته است .در حالیکه نظرات
کارشناسان و گردشگران برای فعالیتهای بازاریابی اختالف معناداری را نشان نداد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

نتایج فرضیه اول نشان میدهد که هماهنگی و مشخص بودن وظایف بین سازمانهای مختلف
باعث جلوگیری از اتالف وقت و سرمایه میشود و تداخل نداشتن در کار یکدیگر اجرای هر برنامهای
را آسانتر میسازد؛ لذا درحال حاضر که ادغام بعضی از این سازمانها انجام شده ولی هنوز یک کمیته
هماهنگی که تصمیمهای سازمانها را هماهنگ نموده و پل ارتباطی این سازمانها باشد الزم است؛
البته این کمیته میتواند با برقراری ارتباط در بخش خصوصی مشکالت این بخش را به بخش دولتی
انتقال داده و زمینه همکاری بهتری را بین این دو بخش برقرار سازد .این یافتهها با نتیجه پژوهش
شجاعی و نوری [ ]9همسو میباشد؛ همچنین یکی از مشکالت عمده این بخش نبود یک طرح جامع
گردشگری میباشد .از اینرو برای جلوگیری از اتالف وقت و سرمایه و همچنین شناسایی تواناییها،
امکانات و دستگاههای موجود در منطقه پیشنهاد میشود با دعوت از پژوهشگران ،کارشناسان جهت
انجام یک پژوهش همهجانبه طرح جامع توسعه گردشگری تدوین شود.
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نتایج نشان میدهد که توسعه ساختارهای زیربنایی در توسعهیافتگی صنعت گردشگری استان
چهارمحال و بختیاری موثر است .این یافتهها با برخی یافتههای بهدست آمده توسط یوزما ،صدر
موسوی و همکاران مطابقت دارد [.]1
پژوهشها نشان میدهند امروزه سازمانها در تمامی حوزههای گردشگری شامل حملونقل،
ارتباطات ،هتلداری ،آژانسهای مسافرتی ،موسسات آموزشی و پژوهشی گردشگری به همکاری و
سرمایهگذاریهای مشترک اقدام مینمایند .هرچند نایل شدن به این مرحله نیازمند رشد و بالندگی
فزاینده سازمانها در عرصه ساختار و مدیریت ،منابع انسانی ،تجهیزات و فنآوری ،سیستمها ،روشها
و ارائه محصوالت و خدمات میباشد؛ اما تعریف این مرحله از اهداف و خواستهها در چشمانداز کاری
سازمانهای گردشگری و رسیدن به آن از الزامات و شرایطی است که ثبات و بقای آینده سازمانها
در گروی این چشمانداز است .مفهوم گردشگری دربرگیرنده زنجیرهای از بخشهای صنعتی نظیر
تاسیسات اقامتی ،تاسیسات پذیرایی و تجهیزات حملونقل است که به منظور فراهم آوردن تسهیالت
خدماتی برای گردشگران تشکیل شدهاند [.]90
یافته دیگر پژوهش نشان میدهد آگاهی عمومی نسبت به مزایای گردشگری و همچنین
بهکارگیری افراد آموزشدیده در بخشهای مرتبط با گردشگری در توسعه صنعت گردشگری استان
چهارمحال و بختیاری موثر است .این یافته با نتیجه پژوهش گیلمور [ ]29همسو میباشد .فرهنگ و
تأثیرگذاری فرهنگی از اهداف توسعه صنعت جهانگردی است و یکی از اهداف سازمان جهانی
جهانگردی 9نیز این است که در قالب جهانگردی یک همبستگی جهانی جهت حل تعارضها و
اختالفها پدید آید [.]99
در رابطه با فرضیه چهارم ،میتوان گفت [ ]23با افزایش اطالعات گردشگران در مورد مقاصد
گردشگر ،انتخابهای جدیدی برای آنها میسر میشود و فرصتهای تازهای برای کسب تجارب
منحصر به فرد بهدست میدهد ،وجود جاذبههای غنی گردشگری بدون وجود ساختارهای زیربنایی
مناسب نمیتواند موجب جذب گردشگران و ایجاد رضایت آنها شود .به عبارت دیگر داشتن
ساختارهای زیربنایی مناسب جزئی از محصول گردشگری در آمیخته بازاریابی است که میتواند
گردشگران بیشتری را جهت بازدید از اماکن و جاذبههای گردشگری جذب کند؛ لذا با توسعه آنها در
مقاصد گردشگری میتوان در جذب بیشتر گردشگران موفق بود؛ بنابراین پژوهش حاضر نشان
میدهد که از طریق فعالیتهای تبلیغاتی میتوان در مقایسه با رقبا تصویر بهتری از مناطق
1. WTO
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گردشگری ارائه داد .این یافتهها در راستای یافتههای پژوهشی ویلیامز [ ]99هنرور [ ]92و همکارانش
میباشد.
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