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 چکيده
امروز، تبليغات به عنوان وجه غالب عناصر ارتباطي سازمان نقش مهمي  تبليغاتي و رقابتي دنياي در

هاي  برنامه ریزي باید بازاریابي متخصصان و نماید به طوري که بازاریابان را در جهت موفقيت ایفا مي

هاي  یکي از موثرترین راه .باشند داشته مدنظر مصرف کننده به تبليغات ي دقيقي را جهت ارائه

. شوند مي مواجه تبليغات زیادي با خود ي روزانه زندگي در افراد .تبليغاتي به صورت مستقيم است

هاي تجربي گرفته تا  هاي مختلفي براي تبليغات و بازاریابي وجود دارد از شيوه امروزه شيوه

 و تبليغات این چراکه اگر است شدیدتر خدمات ي زمينه در به ویژه مسأله این .هاي علمي شيوه

 مقاصد به را گردشگران جذب مقدمات تواند پذیرد، مي انجام مناسبي نحو به اطالع رسانيها

 از یکي مسافرتي، خدمات دفتر یك از خرید جهت گردشگران ترغيب. نماید فراهم گردشگري

 رسانه هر. است مختلف هاي رسانه به آن بودجه صحيح تخصيص تبليغات، اثر بخشي هاي راه

 ميزان جهـت تعيين ها، توانایي و محدودیتها این خود را دارد که خاص هاي توانایي و ها محدودیت

 تبليغات به همين دليل به بررسي اثربخشي. باشد رسانه مي آن تبليغي رسالت انجام در بخشي اثر

ن پرداخته و راهکارهایي جهت بهبود جذب گردشگران خارجي گردشگرا سفر قصد بر اي رسانه

 قرار اختيار در گيري کارشناسان تصميم براي را مناسبي اطالعات تحقيق نتایج. پيشنهاد شده است

 .دهد

 شفاهي، گردشگران خارجي، جذب گردشگر تبليغات گردشگري، :يديکل واژگان
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 مقدمه

 طبيعي، هاي جذابيت دیدن براي خود زندگي مختلف هاي دوره طول در ها انسان. بلنداي تاریخ بشر داردبه گردشگري قدمتي به 

 از بازدید و آشنایان و اقوام دیدار و و فرهنگي قومي هاي تنوع از آگاهي تر، مناسب زیستي امکانات از بهره مندي اقتصادي، کشف فرصتهاي

 از جهاني گردشگري از لحاظ اقتصادي اقتصاد در. [4]اند  کرده تحمل نيز را راه و مشکالت بستهاند سفر بار باستاني و تاریخي مکانهاي

 اینگونه براي گردشگري صنعت شود؛ اهميت براي کشورها محسوب مي ارزي مهم درآمدهاي منابع از یکي و است برخوردار باالیي اهميت

 مطالعات انجام نيازمند و است داده اختصاص خود به را هاگذاريسرمایه و هاریزيبرنامه از بزرگي بخش که باالست به حدي کشورهاي

 و آسيا اجتماعي و اقتصادي کميسيون سازمان آمار بنابر .[6] است الملليبين و ملي سطوح در صنعت این ي توسعه و براي رشد فراوان

 به را گردشگران تعداد بيشترین آگوست که و مي هاي ماه در جهان سراسر در گردشگران ، تعداد 2112 سال در گردشگري اقيانوسيه جهاني

 دالر ميليارد 1111 ميالدي 2112 سال پایان تا گردشگري جریان از درآمد حاصل و نفر ميليون 414 با برابر است، داده اختصاص خود

 ناخالص توليد درصد 3/9 از بيشتر .است بوده مواجه 2111 سال به نسبت درصدي 4 رشد با 2112 سال در صنعت این. شده است پيشبيني

 کلّ درصد7/4 حدود که نموده ایجاد جهان سراسر در شغل ميليون4/2 این صنعت. است کرده ایجاد گردشگري صنعت را جهاني داخلي

 زمان و گردد افزون او ثروت و آزاد پيش، از بيش انسان وقت که شود مي گردشگري موجب جهاني سازمان) شود مي شامل جهاني را اشتغال

 اخير، هاي دهه در . [4] نهاد گردشگري نام صنعت عصر باید را بيستم قرن دوم ينيمه در واقع. نماید خود فراغت اوقات را صرف بيشتري

 وسایل این کاربران سليقه تغيير آن، تبع به و تبليغاتي، و ارتباطي هاي جدید رسانه ظهور باعث وسيع، محيطي تغييرات و فناوري پيشرفت

 آن نتيجه در و موبایل نظير هایي رواج رسانه مثال، عنوان به. اند شده دگرگون عميقاً نيز بازاریابي رایج هاي رسانه حال، در عين. است شده

SMS از طرفي . است داده کاهش را ها رسانه سایر به عمومي اقبال ميزان... و کابلي هاي ، تلویزیون...( و ایميل سایت، وب از اعم) ، اینترنت

 از کننده، گمراه تبليغات گسترش گرچه. اند رو بوده به رو بسياري هـاينشيب و فراز با نيز جدید هاي رسانه کوتاه، مدت این در دیگر،

 .[11]است  کاسته اینترنتي تبليغات اثربخشي

 اهميت و ضرورت تحقيق

 گردشگران گفت توان مي کلي به طور. به کشورها الزم است گردشگران براي ورود گردشگري صنعت مزایاي از بهينه برداريبهره

 و کشور است داخل در عوامل جریان تنها داخلي گردشگري زیرا هستند، برخوردار داخلي به گردشگران نسبت بيشتري اهميت از خارجي

 اثربخشي به همين دليل بررسي . [2] است حائز اهميت خود جاي در هم گردشگري نوع این هرچند افزود؛ نخواهد جامعه به چيزي

 . تواند کمك شایاني به صنعت گردشگري و رشد اقتصادي کشور باشد گردشگران مي سفر قصد بر اي رسانه تبليغات

 هدف تحقيق

 گردشگري مقصد به مسافرت ترغيب و جذب گردشگران خارجي براي اي در رسانه تبليغات تأثير بررسي حاضر، تحقيق اصلي هدف 

 . است ایران

 سؤاالت تحقيق

 اي در جذب گردشگران خارجي نقش دارد؟  آیا تبليغات رسانه

 آیا گردشگران کنوني در جذب گردشگران آتي نقش دارند؟ 

 روش تحقيق 

 .شود آوري اطالعات استفاده ميهاي صورت گرفته براي جمع اي و مقاالت و پژوهش هاي کتابخانه در این پژوهش از داده
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 پيشينه 

مسافرتي پرداختند  خدمات دفاتر تبليغي در هايرسانه اثرگذاري مورد در گردشگران دیدگاه به سنجش( 1311)و محمدیان  کروبي

 هاي رسانه اثربخشـي سنجش به اقدام AIDA بعدي چهار و از الگوي تبليغاتي رسانههاي اثربخشي سنجش و طي این تحقيقات از جهت

 مقایسه امکان که دهند مي پاسخ رسانههایي تبليغات به عموماً استفاده نموده و بيان نمودند که گردشگران  دیدگاه گردشگران از تبليغـاتي

 دفاتر انتخاب در گردشگران و است زیـاد همراه هاي هزینه با خارجي سفرهاي اساساً که چرا آورند؛ مي فراهم را مسافرتي دفتـر خدمات چند

 زیـرا در هستند؛ توجه مورد بسيار زمينه این در اینترنت و روزنامه نظير رسانههایي لذا. سـيار دارندب حساسـيت و دقـت مسـافرتي، خدمات

 .شود مي پيدا آنها در مسافرتي خدمات دفتر چندین تبليغ واحد، آنِ

 نمود که پرداخت و بيان اصفهان شهر نسبت به گردشگران خارجي جذب بر شفاهي تبليغات تأثير بررسي به( 1311) وند جليل

 همچنين و اصفهان شهر در مورد اطالعات کسب براي منابع این از گردشگران و باشد مي مؤثر خارجي گردشگران جذب شفاهي بر تبليغات

 تخصص و خود استفادهي مورد اطالعات منبع با تشابه براي آنها دیگر از سوي و اند کرده استفاده شهر این به مسافرت براي تصميم گيري

 از استفاده و جمعيت شناختي گردشگران ویژگيهاي بين دهد مي نشان وي تحقيق نتایج همچنين. بودهاند قائل اطالعاتي اهميت منبع

  .دارد وجود داريمعني ارتباط شفاهي تبليغات

 اصفهان شهر به کرده سفر داخلي ي گردشگران استفاده مورد اطالعاتي منابع و سفر هاي انگيزه ي رابطه بررسي به( 1391) غفاري

 منابع سایر و( ها و همکالسي آشنایان دوستان، خانواده، شامل) شفاهي تبليغات بخش دو به را گردشگران ي پرداخت و منابع مورد استفاده

 به کرده سفر داخلي گردشگران سفر هايانگيزه کرد و نتایج این تحقيق نشان داد که بين تقسيم( مجالت و ها روزنامه تلویزیون، و رادیو)

 براي. دارد وجود داريارتباط معني گردشگري مقصد مورد در اطالعات آوريجمع براي آنها ي استفاده مورد منابع اطالعاتي و اصفهان شهر

 آوريجمع براي منابع سایر از بيشتر شفاهي تبليغات از اند کرده اصفهان سفر شهر به تاریخي -فرهنگي انگيزه با که گردشگراني مثال

 استفاده شفاهي از تبليغات بيشتر اطالعاتي منابع سایر از خرید انگيزه با گردشگران که حالي در اند، کرده شهر استفاده این مورد در اطالعات

 .اند کرده

 گردشگري

عریف یك ت 1994ارائه شده بودند در سال  1994با توجه به تمامي تعاریف گردشگري که تا قبل از سال  سازمان جهاني گردشگري

هاي فرد یا افرادي که به مکاني غير از مکان عادي زندگي خود مسافرت و حداقل یك شب و حداکثر یك مجموعه فعاليت: نهایي منتشر کرد

البته اهدافي نظير اشتغال و کسب درآمد شامل آن . کنند و هدف از مسافرت آنان نيز گذراندن اوقات فراغت است سال در آنجا اقامت مي

 .[4] شوند شوند نيز گردشگر ناميده مي این اساس کساني که شامل این تعریف مي بر« شود نمي

ميالدي ، تعداد گردشگران در سراسر جهان، به  2121که در سال  شود ميبر اساس گزارش سازمان جهاني گردشگري پيش بيني 

از این رو کشورها به منظور افزایش در آمد هاي خود، در صدد جذب گردشگران در سطح داخلي و . یك ميليارد و ششصد ميليون نفر برسد

بسياري از کشورها . صنایع یاد شده است رینت متنوعدر چند دهه اخير از صنعت گردشگري به عنوان یکي از بزرگترین و . خارجي هستند

بسيار  آورند مياین صنعت به خصوص براي کشورهاي در حال توسعه به علت اینکه بيشترین در آمد خود را از فروش منابع طبيعي به دست 

ول و خدمات مناسب باید بيش از ایجاد زیر بناهاي گردشگري خود و عرضه محص اي منطقههر کشور، شهر یا  .[12] مهم و با اهميت است

-دست. خود در ذهن گردشگران ایجاد کند ي منطقهبتواند مزایاي مسافرت به آن منطقه را بيان کند و تصویر خوبي از کشور، شهر یا 

( پيام ورسانه )مناسب تبليغات گردشگري  هاي شيوهاین کار به خوبي بر آیند باید از  ي عهدهاندرکاران گردشگري براي این که بتواند از 

زیرا موفقيت تبليغ براي . استفاده کرد اي حرفهابزار به صورت  ترین مهمامروزه در صنعت گردشگري باید از تبليغات به عنوان . استفاده کنند

به  دتوان مي اي حرفهزیرا تبليغات . آنان است هاي ارزشاز تبليغات و  اي حرفهفرهنگي و گردشگري کشور مبتني بر درک صحيح و  هاي ارزش

و در غير این صورت، هدر دادن وقت، سرمایه و انرژي  براي پيشرفت اهداف فرهنگي در داخل و خارج مدنظر قرار گيرد اي برندهعنوان ابزار 

 . [1] است

 مدیریت در گردشگري

است، که ترین و کارآمدترین کارکردهاي اقتصادي  همانطور که گفته شد پدیده گردشگري در جهان امروز، داراي برجسته

آورد، البته این بدان معنا نيست که  آوردهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بسياري را براي پيشگامان آن به ارمغان مي دست
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ها و جوامع، و  ها، فرهنگ گرایي که دارد، یعني نزدیك کردن نگرش مایه هم گردشگري به دليل سرشت و جان. ندارد  گردشگري اثرات منفي

تواند  ریزي، مي رو تداخلي که این سرشت با مالحظات سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشورها دارد، در صورت سوء مدیریت و برنامهاز این 

زیست، زیستگاه منطقه مقصد را دچار چالش و تغييرات منفي  از سوي دیگر از دید محيط. را به بار آورد  هاي فرهنگي و اجتماعي آسيب

 .نماید مي

هاي هوایي و کوتاه شدن زمان مسافرت، موجب تغييرات  هاي زميني، گسترش و توسعه راه وسایل ترابري، احداث جادهها در  نوآوري

اساسي در شيوه جهانگردي شده است و مسافرت حالت تجملي و ماجراجویانه خود را که مخصوص شمار کمي از مردم ثروتمند بود از دست 

هاي متفاوت  و مليت ها مذهبهاي گوناگون جهانگرد از نژادها و  گروه. ي و عملي تبدیل شده استداده و به یکي از خدمات اجتماعي و عموم

توانند به جهانگردي بپردازند تا آنجا که امروز اصطالح صنعت جهانگردي در بسياري از کشورهاي بزرگ و کوچك جهان متداول شده  مي

ها از جمله اسپانيا، ایتاليا بر صنعت توریسم استوار است رشد و توسعه جهانگردي از هاي بنيادي در اقتصاد برخي از کشور است و یکي از پایه

 .هاي پس از جنگ جهاني دوم است مظاهر پيشرفت اقتصادي و اجتماعي سال

پذیر بودن؛  مدیریت گردشگري، مدیریت پایدار منابع مقصد است، باید جامعه و فرهنگ جامعه مقصد را براي پذیرفتن و ميهمان

پذیري فرهنگي ایجاد کرد و در مواردي نيز بر تبادالت و تعامالت فرهنگي نظارت و مدیریت وجود داشته  اده کرد و در واقع مسئوليتآم

تواند فرهنگ و رویکردهاي فرهنگي خود را به جوامع دیگر صادر نماید، این  این رویکرد از مدیریت گردشگري است که، یك مقصد مي. باشد

براي . ندمدت سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن، و روي هم رفته بر اعتبار و جایگاه جهاني آن مقصد خواهد افزودکار بر منافع بل

که گردشگر، به یك مقصد جذب شود، پدیده تبليغات و ترویج آن یك ضرورت است، صنعت گردشگري در بسياري از کشورهاي پيشرفته  آن

براي مثال کشورهایي که مثل ایران دریایي از نفت . صنایع است سازترین پولت نفت و خودرو یکي از و حتي در حال توسعه دنيا پس از صنع

براي مثال ترکيه بخش اعظمي از اقتصاد خود را بر محور گردشگري . اند اقتصاد کشور خود را به شکوفایي برسانند ندارند، چطور توانسته

هاي این حوزه در ایران  هاي گردشگري در این کشور به اندازه ظرفيت توان گفت پتانسيل کند، با این توضيح که، به جرات مي مي  مدیریت

 .نيست

 

 تبليغاتی هاي رسانه برنامه ریزي

 تبليغ بودجه از مهمي بخش با چون ریزياین برنامه. است جمعي ارتباطات و بازاریابي هايمهارت از اي آميخته رسانه، ریزيبرنامه

 : [14]است شرح بدین رسانه انتخاب براي گامها ترین مهم. رود به شمار مي حياتي عنصري دارد، کار و سر

 تأثير؛ نحوه و پيام رویت فراواني پوشش، سطح تعيين- 1

 عمده؛ مختلف هايرسانه انواع ميان در انتخاب- 2

 پيام؛ ناقل خاص وسيله انتخاب- 3

 رسانه زمانبندي درباره تصميم- 4

 

 گردشگريعوامل رشد 

 استانداردهاي بردن باال به توان مي جمله آن از که دارد بستگي زیادي عوامل خارجي به و داخلي ابعاد در گردشگري صنعت رشد

 بازار بخشبندي شدن گردشگري، صنعتي فراغت، اوقات زمان افزایش درآمد، رشد حمل و نقل، ي توسعه پاکيزه، و هواي آب زندگي،

 بالقوه گردشگران به گردشگري مقاصد بهتر معرفي درنهایت و عالئق گردشگران و ها خواسته نيازها، بهتر تأمين و شناسایي براي گردشگري

 و سياسي اقتصادي، فرهنگي، عوامل محيطي، توافق و همکاري نيازمند صنعت این رشد دیگر سوي از دیگر عبارت به. [3] کرد اشاره

 شرایط داشتن بر عالوه الملليبين و ملي زمينه گردشگري و رشد و شکوفایي آن در سطوح براي موفقيت در .[14] است جامعه در اجتماعي

 باشند گردشگري جهاني بازارهاي به خود شرایط و امکانات بهتر معرفي و گردشگران براي جذب ریزيبرنامه دنبال به باید گردش گرپذیري

 گردشگري مقاصد به سفر براي ي گردشگرانترغيب کننده عوامل تقویت و بازدارنده عوامل کاهش و حذف طریق از تواند مي امر که این

 .[7]پذیرد انجام
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 نقش آشنایان در سفر 

 اطالعات ها آن. هستند نظر مورد ي مقصد درباره مؤثقي و معتبر اطالعات نيازمند گردشگري، مقصد انتخاب براي گردشگران اصوالً

 سازمان گردشگري، مجالت و ها کتابچه اینترنت، ماهواره، رادیو، تلویزیون، مانند هاي گروهي رسانه جمله از گوناگون طرق از را خود نياز مورد

 دیدن گردشگري مقاصد از که همچنين گردشگراني و خارجي کشورهاي در گردشگري هاي آژانس گردشگري، تورهاي جهاني گردشگري،

 اطالعات از مهمي تمایل دارند بخش گردشگران بيشتر . [11] کنند مي جمع آوري اند را داشته مقاصد این به سفر واقعي ي تجربه و اند کرده

. دارند ها زمينه این در هم اي تجربه آنها و دارند دریافت نمایند اعتماد آنها به که آشنایاني و دوستان بستگان، از را خود جهت سفر نياز مورد

 منافعي آنکه و مهمتر دارند گردشگري مقصد مورد در زیادي اطالعات یا و کردهاند سفر نظر مورد مقصد به یا خود چون افراد این در واقع

 گيري تصميم در اي ویژه جایگاه دهان از به دهان ارتباط. گردشگران است خاص توجه مورد شد، نخواهد آنها عاید اطالعات این ي ارائه در

 هاي از رسانه استفاده نوع پردازند، در مي زیادي مبالغ خارجي سـفرهاي براي گردشگران آنجا که از.  است برخوردار گردشگران خرید

مند و منبع  تبليغات شفاهي به ابزار تبليغي قدرتهمچنين . [9]برخوردارند  بيشتري اعتبار از که دارند توجه هایي رسانه به بيشتر تبليغاتي

تبليغات شفاهي در صنعت گردشگري اهميت خاصي دارد، . کننده بدل شده است خرید مصرفها و رفتار  اطالعاتي مهم و تأثيرگذار بر نگرش

 .توان قبل از مصرف به راحتي بررسي کرد چون محصوالت ناملموس را نمي

 

 نقش تبليغات در گردشگري

در این عرصه فيلترهاي . اهميت است حائز ها آنگيري ادراکات  بر شکل مؤثرجهت شناخت حوزه عالیق گردشگران، شناخت عوامل 

هاي  هاي توریستي، سرویس نظافت و پاکي شهرها و محيط: از جمله. شود فيزیکي؛ باعث تقویت و یا تضعيف وجهه ميزبان نزد گردشگران مي

ن مبلغاني مثبت خواهد هاي در نظر گرفته شده براي پذیرایي از گردشگران که در صورت مناسب بودن، از آنا ها و رستوران حمل و نقل هتل

ها  فيلترهاي رواني عبارتند از خاطره، دانش یا آگاهي باورها و ارزش .تواند تاثيرگذار باشد ساخت؛ و بر فيلترهاي رواني سایر گردشگران نيز مي

اي  وامل سياسي و رسانهالمللي است که به عو هنجارها، یکي دیگر از عوامل تاثيرگذار بر ادراکات گردشگران وجهه آن کشور در عرصه بين

مدیریت گردشگري یك مقصد، وظيفه دارد تا تبليغات مورد نظر را  .تواند نقش موثري داشته باشد مرتبط است و در این زمينه تبليغات مي

مومي از تبليغات جا برداشت ساده و ع اي است و در این ریزي نماید و به انجام رساند، الزم به یادآوري است که تبليغات بحث گسترده برنامه

هاي جهاني،  هایي که در حوزه هایي که بتواند جنبه و کارکرد تبليغاتي داشته باشد، از جمله سازمان مورد نظر نيست، بلکه تمامي فعاليت

 شود، پس مدیریت گردشگري، مدیریت تبليغات و اي، کشوري، استاني، شهري و حتي روستایي، فعاليت داشته باشند را شامل مي منطقه

 .[11] باشد باشد هاي تبليغاتي نيز مي ریزي برنامه

اي استفاده کرد، زیرا موفقيت تبليغ براي  امروزه در صنعت گردشگري باید از تبليغات به عنوان مهمترین ابزار بصورت حرفه

به  تواند مياي  چون تبليغات حرفه. هاي آن است اي از تبليغات و ارزش هاي فرهنگي و گردشگري کشور مبتني بر درک صحيح و حرفه ارزش

در غير این صورت هدر دادن وقت، سرمایه و انرژي . اي پيشرفت اهداف فرهنگي در داخل و خارج مدنظر قرار گيرداي بر عنوان ابزار برنده

هاي تبليغاتي در صنعت گردشگري در دنياي امروز باید با این اعتقاد و ایمان به تبليغات نگریسته شود که تبليغات هزینه  براي فعاليت .است

تواند  مي  ذاري بنيادي و اصولي براي پيشبرد اهداف سازماني و ملي است و در صورت اجراي صحيح و اصوليگ بر نبوده، بلکه نوعي سرمایه

 .[16] دستاوردهاي ارزشمندي را به همراه داشته باشد

 ها  خصوصيات رسانه

 ميان از ادامه، در رو این از. است نياز پيام مورد حامل یك برسد، نظر مورد گروه یا کننده مصرف به تبليغ، پيام که آن براي

 سایر و هاي سينمایي آگهي و ها فيلم کتابچه، مطبوعات، اینترنت، تلویزیون، پوستر، شامل که عرصه گردشگري در رایـج تبليغاتي هاي رسانه

 از مختصر توضيحيهمراه  به ایران مسافرتي خدمات دفاتر در تبليغـاتي رایج و عمده هاي هاي رسانهویژگي . [13]تبليغاتي است  وسایل

 .(1جدول شماره )گيرد مي قرار اشاره مورد دهان، به دهان تبليغات
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 ایران مسافرتی خدمات دفاتر در تبليغـاتی رایج و عمده هاي هاي رسانهویژگی:  جدول شماره 

 اینترنت روزنامه مجله

 مزایا

 فرصت داشتن اختيار در

 توضيح جهت
 بازار هدف بارهقابليت انعطاف و امکان مرور چند 

 طراحي پيام به هنگامي اعتبار باال در نظر خوانندگان

 قابليت تعاملي پوشش مطلوب بازار محلي عمر طوالني آگهي در مجله

 دسترسي به اطالعات مقبوليت عمومي انتخاب مخاطب

 قابليت فروش  

 توان بالقوه بازار  

 معایب

 چندان مطلوبکيفيت چاپ نه  کيفيت نسبتاً ضعيف چاپ
هاي  مشخصات و ویژگي

 مخاطبان

 ایمني کم و قابليت فریب دادن عمر کوتاه آگهي هزینه باال

  
دشواري شبکه و ازدحام و 

 جاذبه کم

  
نفوذ کم در کشورهااي در حال 

 توسعه

 مشکالت اندازه گيري  

 

 

 زیـادي تأثير دیگر افراد تصميمات بر تواند مي کنند مي طرح خود خدماتي تجربيات مورد در مشتریان که نظریاتي و ها توصيه

رغم  بـه بازاریـابي، ارتباطـات از شـکلي عنوان به شد مي خوانده دهان به دهان اغلـب تبليغات آنچـه بنـدي طبقـه بنابراین،. بگـذارد

 .[3] اسـت واقعبينانه بازاریابان، براي کانال این کنترل دشواري

 به دهان تبليغات. کند مي ایجاد بازار در ارزشـمند را چيـزي درباره هدف، بازار متعهدانه گفتگوهاي کليه به دهان به دهان تبليغات

 یك نظر یا پذیرند مي بيشتر را معتمد دوست یك نظر افراد،. نماید معتبـر عمل بسـيار فـروش کـارگزار یك عنوان به تواند مي مثبت دهان

 مفيد خدمت یك از استفاده چگونگي آموزش نيز جدیـد و مشتریان به مساعدت در توانند مي تجربه با مشتریان ،را  اي حرفه فروشـنده

 .[3] باشند
صنعت گردشگري، یکي از صنایع مهم و .آیند مياشکال تبليغاتي به شمار  ترین متداولبنرها، به دليل هزینه کم طراحي و پست، از 

از دیگر خدمات . شود ميارتباط دهنده بين مدیریت الکترونيکي و مشتریان است، چرا که اطالعات عنصري حياتي براي گردشگري محسوب 

کان را براي کاربران این سيستم ، این ام. اشاره نمود( خالصه غني شده سایت)به سيستم آر اس اس  توان مياینترنتي در زمينه تبليغات، 

 .[13] که بدون سرزدن به پایگاه اینترنتي یا وبالگ مورد عالقه خود، از آخرین بروز رساني آنها مطلع شوند کند ميایجاد 

تصویري برروي اینترنت، به دليل قدرت ملموس سازي نسبي این فناوري و  اي پروندههمچنين پادکستينگ و ودکستينگ یا همان  

نانوشته به صورت صوتي و  هاي تاریخرسمي و غير رسمي گردشگري، راهنمایي و بازگویي  هاي مکانعرفي ساده و بي آالیش نقش آنها در م

تبليغات از طریق سيستم پيام کوتاه نيز یکي دیگر از ابزارهاي . باشند ميتصویري نيز قابليت توجه در امر تبليغات براي گردشگري را دارا 

نقش بيلبوردهاي تبليغاتي نيز .گردشگري از نظر اقتصادي مفيد عمل کند هاي حوزهدر آگاهي افراد از  تواند ميست که بازاریابي الکترونيکي ا

 .[9] باشد ميبرحسب موقعيت نيز جالب توجه  ها پيامبه دليل فابليت شان در تغيير 
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 نتيجه گيري 

 نشان تحقيق از حاصل هاي یافته. بوده است خارجي گردشگران جذب بر اي رسانه تبليغات تأثير بررسي حاضر، تحقيق انجام از هدف

 مقصد عنوان به ایران انتخاب براي گردشگران تصميم گيري در و است بوده خارجي مؤثر گردشگران جذب بر اي رسانه تبليغات دهد مي

 گردشگران آنجا که از. است برخوردار رانگردشگ خرید گيري تصميم در اي ویژه جایگاه دهان از به دهان ارتباط. باشند گردشگري مؤثر مي

 اعتبار از کـه دارند توجه هایي رسانه به بيشتر تبليغاتي هاي از رسانه اسـتفاده نوع در پردازند، مي زیادي مبالغ خارجي سـفرهاي براي

 تأثير بر مبني( 1311) وند جليل و(  2112)، پروکتر (2119) همکاران و کيم هاي یافته با تحقيق از بخش این نتایج. برخوردارند بيشتري

گردشگري،  بازاریابي متخصصان و مسئوالن شود مي توصيه رواز این. دارد مطابقت ریچارتز کنندگان -مصرف خرید تصميم بر شفاهي تبليغات

. توریستي قرار دهند مکانهاي مورد در ي اطالعات ارائه و آنها راهنمایي براي گردشگري اماکن در گردشگران راهنماي عنوان به را افرادي

 از آنها بتوانند خود هم که گردشگران به آنها ي ارائه و باشد گردشگري هاي مکان معرف که راهنماهاي گردشگري و ها کتابچه ي ارائه و تهيه

 و مفيد امري دهند قرار استفاده مورد خود آشنایان و اقوام و به دوستان ایران معرفي براي آن از بتوانند هم و کنند استفاده آن اطالعات

 .رسد مي به نظر ضروري
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