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چکیده
محتــوای انتشــاریافته در رســانههای گوناگــون در تصمیمگیــری بهتــر بــه گردشــگران کمــک میکنــد .هرقــدر
اســتفاده از محتواهــای متنــوع بــرای برنامهریــزی ســفر آســانتر و بــدون زحمــت باشــد ،احســاس فــرد از کنتــرل
روی برنامهریــزی فراینــد ســفر بهتــر خواهــد بــود و احســاس توانمنــدی بیشــتری خواهــد کــرد .هــدف از ایــن
پژوهــش بررســی تأثیــر بازاریابــی محتــوا در توانمندســازی گردشــگران بــرای انتخــاب مقصــد شــهر رشــت اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه شــهر رشــت شــهر خــاق گســترونومی اســت ،ابتــدا بــا روش تحلیــل مضمــون فانتــزی ابعــاد
غذایــی نمادیــن انتشــاریافته از شــهر رشــت در رســانههای شــخصی ،اکتســابی و اشــتراکگذاری اســتخراج شــد.
در ایــن مرحلــه ،درنتیجــۀ بررســی همگرایــی محتــوای متنهــای منتشرشــده در رســانهها ،چهــار مضمــون فانتــزی
بهمنزلــۀ واقعیتهــای نمادیــن شــهر رشــتهمگرا شــناخته شــدند .ســپس در مطالع ـهای تجربــی تأثیــر ایــن ابعــاد در
توانمندســازی گردشــگران بالقــوه بهمنظــور انتخــاب رشــت بــرای مقصــد ســفر بررســی شــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان
میدهــد مشــارکتکنندگانی کــه بــا تمهــا مواجــه شــدند توانمنــدی بیشــتری در تصمیمگیــری و برنامهریــزی
ســفر احســاس میکردنــد .بهطوریکــه ،در مقایســه بــا گــروه دیگــر ،احســاس هدفمنــدی ،کفایــت ،اســتقالل و
اثرگــذاری بیشــتری در برنامهریــزی سفرشــان داشــتند.
واژههای کلیدی :بازاریابی محتوا ،توانمندسازی گردشگر ،رشت ،شهر خالق گسترنومی

 .1استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رودبار ،رودبار ،ایران؛
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مقدمه

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

غذاخــوردن عاملــی تعیینکننــده در رضایــت گردشــگران

گردشــگران عــادات و رفتارهایشــان را درزمینــۀ برنامهریزی اســت و گردشــگری را میتــوان ســفر بــه مقصــدی بــا
بــرای ســفر ،مصــرف محصــوالت ســفر و بیــان تجــارب هــدف تجربــۀ چشــیدن غذاهــای منحصربهفــرد درنظــر گرفت

ســفر تغییــر دادهانــد ( .)Llamero, 2014الگــوی (.);Chen & Huang, 2018 Henderson, 2014
پذیــرش ف ّنــاوری 3،در ادبیــات گردشــگری ،نظریـهای مهــم گردشــگران معمــوالً بــه چشــیدن طعمهــا ،کســب دانــش
اســت کــه پذیــرش و اســتفاده از سیســتمهای ف ّنــاوری و آشــنایی بــا مفاهیــم جدیــد در مقصــد ســفر تمایــل
اطالعــات را بررســی میکنــد (Yang, 2017؛  Ayeh,دارنــد ،گرچــه بیشــتر گردشــگران ممکــن اســت مقصــد
2013).امــروزه اینترنــت از ســایر منابــع اطالعــات ســفر سفرشــان را فقــط بــه خاطــر غــذا انتخــاب نکننــد ،امــا

همچــون دوســتان و خانــواده ،آژانسهــای مســافرتی میتواننــد سفرشــان را بــا خاطراتــی از غــذا ،کــه در
ت گرفتــه اســت .مطالعــات مقصــد تجربــه کردهانــد ،بــه پایــان برســانند (جعفــری
و رســانههای ســنتی ســبق 
نشــان میدهــد بیــش از  70درصــد مســافران کاری و مهرآبــادی و همــکاران .)1396 ،رویکــرد تجربــی پایــن و
غیــرکاری بــرای برنامهریــزی ســفر از اینترنــت اســتفاده گیلمــور )1998( 5و همچنیــن نظریــۀ اقتصــاد تجربــی ابزاری
میکننــد ( Mendes-Filho et al., 2018).گســترش جهانــی بهمنظــور طراحــی تجــارب بهیادماندنــی گردشــگری
و توســعۀ اینترنــت مفهــوم ارتباطــات را متحــول کــرده درزمینــۀ غــذا شــدهاند ( .)Sidali et al., 2016یکــی از
( )Henche, 2018و بــه پیدایــش گردشــگرانی بــه نــام موضوعــات اصلــی در ایــن نــوع گردشــگری معتبربــودن تجربــه
گردشــگران مجــازی 4منجــر شــده اســت؛ افــرادی کــه بــا اســت؛ بــه ایــن معنــا که مــکان خاصــی کــه فعالیت گردشــگری
اســتقالل باالیــی بــرای جســتوجوی اطالعــات از وب در آن روی میدهــد نشــانهای از اعتبــار آن اســت .مث ـ ً
ا در هــر
اســتفاده میکننــد ،پیوندهــای اجتماعــی بــا افــرادی بــا کشــوری میتـوان آشــپزی فرانســوی یــاد گرفــت ،امــا فقــط در
عالیــق مشــترک ایجــاد میکننــد و هویــت میســازند خــود فرانســه اســت کــه فضــای موجــود اعتبــار ســبک آشــپزی
فرانســوی را دارد (بســتهنگار و همکاران .)1396 ،گســترونومی،

(.)Llamero, 2014
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محتــوای انتشــاریافته در رســانههای گوناگــون ،ازجملــه علــم و هنــر انتخــاب و طبــخ غــذا و تجربــه و لــذت از غـــــذا
اینترنــت ،در اتخــاذ تصمیمــات بهتــر بــه گردشــگران (،)Britannica Concise Encyclopedia, 2006
کمــک میکنــد .هرقــدر اســتفاده از محتواهــای مختلــف یکــی از عناصــر اساســی فهــم فرهنــگ ،رســوم و میــراث
بــرای برنامهریــزی ســفر آســانتر و بــدون زحمــت باشــد ،ناملمــوس یــک مقصــد خــاص اســت (et al., 2017
احســاس فــرد از کنتــرل روی برنامهریــزی فراینــد ســفر Gálvez Björk & Kauppinen-Räisänen,
بهتــر خواهــد بــود و احســاس توانمنــدی بیشــتری خواهــد  .);2016ادبیــات گردشــگری نشــان میدهــد کــه

کــرد ( .)Xiang et al., 2015بهطوریکــه محتواهــای بســیاری از ســازمانهای بازاریابــی مقصــد از ابــزار
رســانههای گوناگــون در زمینــۀ اطالعــات مربــوط بــه بازاریابــی کارآمدتــری بــرای تبلیــغ غذاهــای مقصــد

برنامهریــزی ســفر و همچنیــن ســهولت اســتفاده از ایــن بهــره میگیرنــد .بورشــورها ،رادیــو و تبلیغــات تلویزیونــی
محتواهــا ،فراینــد برنامهریــزی را معنادارتــر میکنــد و ازجملــه روشهــای تبلیغاتــی ایــن ســازمانها اســت.

ی تولیــد کلیپهــای ویدیویــی و انتشــار آنهــا در رســانههای
احســاس گردشــگران از اســتقالل و اعتمــاد بــه توانایــ 
خــود در هدفگــذاری و اتخــاذ تصمیمــات مناســب ســفر اجتماعــی و اینترنــت روشــی اســت کــه امــروزه بیشــتر
را افزایــش میدهــد ( .)Mendes-Filho et al., 2018اســتفاده میشــوند .کامنتهــا ،پیشــنهادها و تصاویــر
)3. Technology acceptance model (TAM
4. Cybertourists

5. Pine & Gilmore
6. Gastronomy
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شناسایی ابعاد محتوایی برند مقصد گردشگری
و اثرگذاری آن بر توانمندسازی گردشگران؛
پژوهشترکیبی

واقعــی از مقصــد در رســانههای اجتماعــی در گردشــگری مخاطــب هــدفِ خــاص اســت .راهبــرد بازاریابــی محتــوا

آیندهنگــر تأثیــر دارنــد ( .)Kim et al., 2018ایجــاد و قــدرت نفــوذ در تمــام کانالهــا (چاپــی ،آنالیــن ،حضــوری،

انتشــار محتــوای مرتبــط بــا غــذا در بازاریابــی مقصــد بــر موبایلــی ،اجتماعــی و )...را دارد و میتــوان آن را در هــر
ادراکات گردشــگران از ارزشهــای غذایــی مقصــد ،آشــنایی یــک از مراحــل فراینــد خریــد ،از راهبردهــای جلبتوجــه

بــا غذاهــای مقصــد ،درگیــری رفتــاری بــا غذاهــای مقصــد گرفتــه تــا راهبردهــای حفــظ (مشــتری) و وفــاداری بـهکار

و بازدیــد از مقصــد در جایــگاه گردشــگر تأثیرگــذار اســت بــرد .بازاریابــی محتــوا بــر ایجــاد تجربــۀ ارزشــمند تمرکــز

(همــان).

میکنــد و بــا اســتفاده از آن افــراد میتواننــد از طریــق

در ســال  47 ،2015عضــو جدیــد در هفــت زمینــۀ خــاق تســهیم بخشهــای ارزشــمند محتــوا بــه یکدیگــر کمــک

بــه شــبکۀ شــهرهای خــاق یونســکو پیوســتند .در ایــن کننــد تــا جامعــه غنــای بیشــتری پیــدا کنــد .بازاریابــان
میــان رشــت یکــی از ده شــهر خــاق گســترونومی معرفــی اغلــب فکــر میکننــد کــه محصــوالت یــا خدماتشــان
شــد ( .)UNESCO, 2015شــهرهایی کــه موفــق بــه خــاص و شــگفتانگیز اســت و اگــر افــراد بیشــتری دربــارۀ

عضویــت در شــبکۀ شــهرهای خــاق یونســکو میشــوند آنهــا بداننــد ،مشــکالت فروششــان حــل خواهــد شــد .امــا

موقعیتــی اســتثنایی بــرای باالبــردن تصویــر ذهنــی مشــتریان بــه شــرکت ،محصــوالت یــا خدماتــش اهمیتــی

برندشــان و کســب منافــع اقتصــادی و اجتماعــی مییابنــد نمیدهنــد .آنهــا بــه خودشــان ،خواســتهها و نیازشــان

( .)Pearson & Pearson, 2017اگرچــه آشــکار اســت اهمیــت میدهنــد .بازاریابــی محتــوا بــا ایجــاد اطالعاتــی

کــه ارائــۀ نمادیــن برنــد در رســانهها بــا تحریــک قــوۀ تصــور کــه بــرای مشــتریان جالــب اســت توجهشــان را جلــب
و تخیــل در ارتبــاط اســت ( ،)Mei & Ying, 2017میکنــد .در اصــل ،بازاریابــی محتــوا هنــر ارتبــاط بــا

پژوهشــی درخصــوص بررســی چشــمانداز نمادیــن و مشــتریان و مشــتریان احتمالــی بــدون فــروش اســت .بــه
دســتاوردهای بدیــع در برندگــذاری شــهر رشــت در حــوزۀ عبارتــی ،بازاریابــی غیرمزاحمتــی 7اســت .بهجــای پرتــاب

غــذا بــه دســت نیامــد .ازای ـنرو در ایــن پژوهــش تــاش محصــوالت یــا خدمــات ،اطالعاتــی انتقــال مییابــد کــه
شــده اســت ،پــس از شناســایی ابعــاد غذایــی نمادیــن در خریــداران را هوشــمندتر میکنــد یــا احتمــاالً آنهــا را

محتــوای انتشــاریافته از شــهر رشــت در رســانهها ،تأثیــر ســرگرم میکنــد تــا رابطــهای هیجانــی برقــرار کننــد.

ایــن ابعــاد در توانمندســازی گردشــگران در انتخــاب مقصد اســاس ایــن راهبــرد ایــن بــاور اســت کــه اگــر کسـبوکارها
گردشــگری رشــت بررســی شــود.

پیوســته اطالعــات ارزشــمند مرتبــط بــه خریــداران ارائــه

پرســش اصلــی پژوهــش ایــن اســت :احســاس دهنــد ،مشــتریان نیــز بــا خریــد و وفاداریشــان به کسـبوکار

توانمنــدی گردشــگرانی کــه در معــرض ابعــاد غذایــی پــاداش میدهنــد ( .)Pulizzi, 2013:18-19فهــم ارتبــاط

نمادیــن شــهر رشــت قــرار میگیرنــد در مقایســه بــا بیــن کانالهــای گوناگــون حــوزۀ جدیــدی اســت کــه توجــه
گردشــگرانی کــه بــا ایــن اطالعــات مواجــه نمیشــوند بســیاری از بازاریابــان را جلــب میکنــد .راهبــرد بازاریابــی

چگونــه اســت.
مبانی نظری

بازاریابی محتوا و توانمندسازی گردشگران

محتــوای بهینــه برنام ـهای اســت کــه محتوایــی متفکرانــه را

بــرای مخاطبانــی خــاص و بــا هــدف ایجــاد پیامدهایــی در

ذهــن انتقــال میدهــد (.)Odden, 2012

بازاریابــی محتــوا فراینــد ایجــاد و انتشــار محتــوای پرارزش
و متقاعدکننــده بهمنظــور جــذب ،بهدس ـتآوردن و حفــظ
7. Non-interruption
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در گردشــگری ،اهمیــت توانایــی کاربــر نهایــی در قضــاوت نمیخــورد ( .)Mendes-Filho et al., 2018کیــم

دربــارۀ اطالعــات بســیار مهــم اســت .چراکــه بــه علــت طبیعــت و همــکاران ( )2018در پژوهشــی بــه شناســایی تأثیــرات

ناملمــوس محصــوالت کــه نشــانههای فیزیکــی چندانــی ب ـرای کلیپهــای ویدیویــی گردشــگری غــذا ،کــه یــک ســازمان

ارزیابــی پیــش از خریــد آنهــا وجــود نـدارد ،گردشــگران بهمنظور بازاریابــی مقصــد تهیــه کــرده بــود ،در ادراکات گردشــگران

اجتنــاب از ریســک بایــد درگیــری ذهنــی 8زیــادی دربــارۀ اعتبــار بالقــوه از ارزشهــای غذایــی مقصــد ،آشــنایی بــا غذاهــای
اطالعــات داشــته باشــند ( .)Sotiriadis & Van Zyl, 2013مقصــد ،درگیــری رفتــاری بــا غذاهــای مقصــد و قصــد

گردشــگر توانمنــد فردی اســت کــه بــدون زحمت و تــاش فکری مالقــات از مقصــد بهمنظــور گردشــگری غــذا پرداختنــد.
زیــاد قــادر باشــد تصمیــم خردمندان ـهای مطابــق بــا ترجیحــات یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه کلیپهــای

شــخصیاش اتخــاذ کنــد .توانمندســازی مفهومی عمومی اســت و ویدیویــی در ترغیــب گردشــگران بالقــوه بــه بازدیــد از

بــه فراینــدی گفتــه میشــود کــه بهوســیلۀ آن افـراد ،ســازمانها مقصــد تأثیرگــذار بــوده اســت .براســاس تعریــف کانگــر
و جوامــع روی مســائلی کــه نگرانشــان میکنــد تســلط بهدســت و کانانگــو ( )1988و همچنیــن تومــاس و ولتهــاوس
میآورنــد ( .)Mendes-Filho et al., 2018منظــور از ( ،)1990توانمندســازی وقتــی معنــا پیــدا میکنــد کــه
توانمندســازی فــردی باالبــردن قابلیتهــای تصمیمگیــری تغییراتــی در چهــار بعــد هدفمندی 9،شایســتگی (احســاس

افــراد و اختیارشــان بــرای تصمیــم دربــارۀ چگونگــی انجــام کفایــت) 10،خودتعیینــی (اســتقالل) 11و اثرگــذاری 12ایجاد

رفتــاری خــاص اســت ( .)Wright et al., 2006شــود .هدفمنــدی بیانکننــدۀ ارزش هــدف وظیفــهای

13

توانمندســازی گردشــگر تجربــۀ ذهنــی اوســت از اینکــه در فــرد اســت کــه بــه ایدئالهــا و اســتانداردهای شــخصی

کســب پیامدهای مطلــوب و پیشــگیری از پیامدهــای نامطلوب فــرد میپــردازد .احســاس کفایــت بــه میزانــی از مهــارت
توانایــی بیشــتری بهدســت آورده و از ایــن قابلیــت و توانایــی اشــاره دارد کــه فــرد میتوانــد وظیف ـهای را انجــام دهــد.

بیشــتر ســود میبــرد  .)Hunter & Garnefeld, 2008اســتقالل بــه احســاس فــرد درمــورد داشــتن حــق انتخــاب

توانمندســازی ممکــن اســت فقــط بــا ادراک افزایــش مربــوط میشــود؛ و باالخــره اثرگــذاری نشــاندهندۀ

کنتــرل بــر امــور تجربــه شــود ،فــارغ از اینکــه آیــا میــزان تأثیــر یــک رفتــار بــر تحقــق هــدف و ایجــاد
واقعــاً کنتــرل بیشــتر شــده یــا خیــر (&  Alshiblyپیامدهــای مطلــوب اســت .بــر همیــن اســاس اثــر بازاریابی

Chiong, 2015؛ Fatout, 1995).در ایــن زمینــه ،محتــوا بــر هــر یــک از ایــن ابعــاد نیــز در قالــب فرضیــات

کنتــرل بهمعنــای آزادی انتخــاب یــک گزینــه از میــان زیــر موردبررســی قــرار خواهــد گرفــت:
مجموعــهای از گزینههاســت .توانمندســازی در تعریــف و

•گردشــگرانی کــه در معــرض ابعــاد غذایــی نمادین

تعییــن گزینههــای موجــود نیــز بــه گردشــگران کمــک

شــهر رشــت قــرار میگیرنــد ،در مقایســه بــا

توانمندســازی در ادبیــات گردشــگری مفهومــی

نمیشــوند ،احســاس هدفمنــدی بیشــتری در

بــه پژوهــش در حــوزۀ توانمندســازی ســاکنان وجــود

•گردشــگرانی کــه در معــرض ابعــاد غذایــی نمادین

میکنــد (.)Alshibly & Chiong, 2015

جدیــد نیســت( )Hjalager, 2001و عالقــۀ زیــادی

گردشــگرانی کــه بــا ایــن اطالعــات مواجــه
تنظیــم برنامــۀ سفرشــان خواهنــد کــرد.

دارد ( .)Boley et al., 2014بــا وجــود اهمیــت

شــهر رشــت قــرار میگیرنــد ،در مقایســه بــا

پژوهشهــای چندانــی در ایــن زمینــه بهچشــم

9. Meaning or meaningfulness
10. Competence
)11. Self-determination (choice
12. Impact
13. Task goal

فــراوان توانمندســازی در تحریــک رفتــار گردشــگران،

8. Involvement
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شناسایی ابعاد محتوایی برند مقصد گردشگری
و اثرگذاری آن بر توانمندسازی گردشگران؛
پژوهشترکیبی

گردشــگرانی کــه بــا ایــن اطالعــات مواجــه اســتقرایی دادههــای متنــی ،صوتــی و تصویــری میپــردازد
نمیشــوند ،احســاس کفایــت بیشــتری در تنظیــم و کار اصلــی آن کشــف شــواهدی از همگرایــی نمادیــن
برنامــۀ سفرشــان خواهنــد کــرد.

•گردشــگرانی کــه در معــرض ابعــاد غذایــی

اســت (.)Mei & Ying, 2017

جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش محتواهــای غذایــی

نمادیــن شــهر رشــت قــرار میگیرنــد ،در انتشــاریافته از شــهر رشــت در رســانههای شــخصی 20و

مقایســه بــا گردشــگرانی کــه بــا ایــن اطالعــات اکتســابی 21و اشــتراکگذاری 22بــوده اســت .رســانههای

مواجــه نمیشــوند ،احســاس اســتقالل بیشــتری شــخصی بــه درگاههــای رســانهای اشــاره دارد کــه تحــت
در تنظیــم برنامــۀ سفرشــان خواهنــد کــرد.

مالکیــت و کنتــرل یــک برنــد اســت ،نظیــر وبســایتهای

•گردشــگرانی کــه در معــرض ابعــاد غذایــی شــرکت ،بالگهــای شــرکت ،پالتفرمهــای ارتباطاتــی

نمادیــن شــهر رشــت قــرار میگیرنــد ،در کارکنــان داخلــی و پالتفرمهــای رســانههای اجتماعــی

مقایســه بــا گردشــگرانی کــه بــا ایــن اطالعــات شــرکت مثــل فیــس بــوک ،توئیتــر و لینکداین .رســانههای

مواجــه نمیشــوند ،احســاس اثرگــذاری بیشــتری اکتســابی بــه روابــط عمومــی رایــگان برنــد در رســانههای

در تنظیــم برنامــۀ سفرشــان خواهنــد کــرد.
روششناسی

در ایــن پژوهــش از روش پژوهــش ترکیبــی 14متوالــی

اســتفاده شــده اســت .پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ

نوعشناســی کراســول و پالنــوکالرک 15،از نــوع طرحهــای

اکتشــافی 16اســت کــه در آن روش نخســت (کیفــی) بــه

عمومــی و محیــط اجتماعــی نظیــر تبلیغــات شــفاهی
اشــاره دارد .رســانههای اشــتراکگذاری را میتــوان

بهمنزلــۀ رســانۀ اکتســابی در رســانههای اجتماعــی
توصیــف کــرد کــه محتــوای آن از تعامــل در رســانههای

اجتماعــی و مشــارکت بــا درگاه رســانۀ اجتماعــی برنــد
ایجــاد میشــود (.)ibid

نمونههــای بررسیشــده در دســتۀ رســانههای

(کمــی) کمــک میکنــد
نتایــج و تحلیلهــای روش دوم ّ

شــخصی بورشــورهایی بــود کــه شــهرداری و ســازمان

مطالعۀ مقدماتی ـ مطالعۀ کیفی

تهیــه کــرده بودنــد (راهنمــای ســفر و معرفــی جاذبههــای

(محمدپــور.)89 :1389 ،

میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری شــهر رشــت

در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از روش کیفــی تحلیــل شــهر) و در دســتۀ رســانههای اکتســابی ،گزارشهــای
مضمــون فانتــزی ( 17،)FTAبررســی میشــود کــه شــهر چاپشــده در روزنامههــای منتخــب از ابتــدای ســال 94

رشــت از منظــر مرکزیــت غــذا چطــور در رســانههای تــا پایــان مــرداد ( 97از زمانــی کــه شــهر رشــت شــهر
موردبررســی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت .ایــن روش خــاق گســترونومی از طــرف یونســکو معرفــی شــد) قــرار

بــه بررســی همگرایــی در متنهــا میپــردازد تــا سیســتم داشــت .روزنامههــای بررسیشــده در گــروه رســانههای
معنایــی عمیقتــر را از طریــق تجربــۀ جدیــدی کــه تخیــل اکتســابی براســاس آخریــن گــزارش رتبهبنــدی ادارۀ کل
و تفســیر میشــود کشــف کنــد .درواقــع  FTAگرانــدد مطبوعــات و خبرگزاریهــای داخلــی انتخــاب شــدند
تئــوریای (تئــوری بنیــادی) 18اســت کــه متضــاد مــدل (وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی .)1396 ،از ایــن میــان
فرضی ـ قیاســی 19پژوهــش عمــل میکنــد و بــه بررســی روزنامههــای گــروه الــف ،کــه شــامل روزنامههــای دارای
 14. Mixed methodامتیــاز باالتــر از  75.1بودنــد ،مدنظــر قــرار گرفتنــد .ایــن
15. Creswell and Plano Clark
16. Exploratory
17. Fantasy Theme Analysis
18. Grounded theory
19. Hypothetico-deductive model

20. Owned media
21. Earned media
22. Shared media
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گــروه شــامل هشــت روزنامــه (دنیــای اقتصــاد ،ایــران ،پژوهشــگر ،در ایــن مطالعــه از بیــش از یــک پژوهشــگر
جــام جــم ،خراســان ،اطالعــات ،کیهــان ،خبــر ورزشــی ،بــرای بررســی یافتههــا اســتفاده شــد و ســازگاری نتایــج

همشــهری) بــوده اســت ،کــه بــا توجــه بــه موضــوع و هدف حاصــل از بررسـیهایی کــه پژوهشــگران انجــام داده بودنــد
ایــن مطالعــه ،روزنامــۀ خبــر ورزشــی از فهرســت بررســی تأییــد مضاعفــی بــر اعتبــار ایــن مطالعــه بــوده اســت.

حــذف شــد .روزنامــۀ همشــهری نیــز ،بــه علــت ارائۀنکــردن
خدمــات دسترســی بــه آرشــیو اخبــار ،حــذف شــد.

جســتوجو در آرشــیو مقــاالت روزنامههــا بــا اســتفاده
از کلیــدواژۀ «رشــت» انجــام شــد .از مقــاالت و مطالــب
یافتشــده ،فقــط آنهایــی بررســی و تحلیــل شــدند کــه

بــا هــدف اصلــی مطالعــه مربــوط بودنــد .گفتنــی اســت
بــا وجــود گســتردگی شــبکههای بهاشــتراکگذاری،

شــهرداری رشــت بــرای اســتفاده از ایــن شــرایط اقدامــی

نکــرده اســت و آنچــه از شــهر رشــت در ایــن شــبکهها

وجــود دارد از طریــق ســازمان شــهرداری معتبــر نشــده
اســت .درنتیجــه ،نمونـهای معتبــر بــرای انتخــاب و تحلیــل
در ایــن دســته وجــود نداشــته اســت.

تجزیهوتحلیــل دادههــا ،در ایــن مطالعــه ،براســاس

رویکــرد ســنت بالغــی نمادیــن 23و بــا اســتفاده از روش
تحلیــل مضمــون فانتــزی صــورت پذیرفــت .بدیــن منظــور،

پــس از شناســایی کلیدواژههایــی بــا بالغــت نمادیــن،
اجــزای اصلــی داســتان بهمنظــور شناســایی تکرارهــا

جسـتوجو شــدند تــا حقیقــت اطالعــات نمایشــی تفســیر

شــود .تمهــای (مضمونهــا) فانتــزی از محتواهــای

انتشــاریافته شناســایی شــدند و در دســتههای متجانــس
قــرار گرفتنــد تــا مالکــی بــرای نقشــۀ غذایــی نمادیــن از

شــهر رشــت باشــند.

بهمنظــور ارزیابــی اعتبــار ایــن مطالعــه از روش

زاویهبنــدی

24

اســتفاده شــد .ایــن روش یکــی از

محبوبتریــن راهبردهــای اعتبارســنجی در پژوهــش

کیفــی اســت کــه عبــارت اســت از همگرایــی مبتنــی

بــر یــک یافتــۀ خــاص بــا اســتفاده از انــواع روشهــا،
نظریههــا /رویکردهــا ،پژوهشــگران و منابــع اطالعاتــی

(محمدپــور .)1392،191،بــا توجــه بــه اصــول زاویهبنــدی
23 Symbolic rhetoric tradition
24. Triangulation

تحلیل دادههای مطالعۀ مقدماتی

تم اول :رقص طبیعت در سفرۀ بهشتی رشت

ایــن تــم کــه هــم در روزنامههــا و هــم در بورشــورها

بهچشــم میخــورد بــه حضــور و رقــص هنرمندانــۀ طبیعــت

گیــان در ســفرههای بــه نمایش گذاشــتهشــده از شــهر رشــت
در رســانههای مختلــف اشــاره دارد .ارتبــاط طبیعــت و ســنت

آشــپزی ،از ابــزار استفادهشــده بــرای تهیــۀ غــذا تــا ســفرهای که

غــذا روی آن چیــده میشــود ،بــه تصویــر کشــیده شــده بــود.

شــادی و نشــاط طبیعــت در هــر ســخن یــا تصویر منتشرشــده

از جاذبههــای غذایــی رشــت بهچشــم میخــورد.

ســفرۀ محلــی رشــت بــا حضــور شــالیزار ومرتــع و

دریــا ،ســفرۀ ســبز رشــت بــا محتویــات گیاهـیاش و ســفرۀ
دریایــی رشــت از دیگــر جاذبههــای غذایــی بیانشــده

از شــهر رشــت در رســانهها بــود .هــم در رســانههای
شــخصی و هــم در رســانههای اکتســابی ،رشــت بهشــت

گردشــگری خــوراک معرفــیشــده بــود.

تم دوم :شکمگردی ماجراجویانه به سبک رشت

شــکمگردی از جاذبههــای گردشــگری شــهر رشــت

ن شــده بــود کــه بــا تنــوع غذایــی معرفیشــده بــرای
بیــا 
ایــن شــهر موجــه مینمایــد .تنــوع و فراوانــی رســتورانهای

موجــود در ایــن شــهر رســتورانگردی را نیــز بخــش

مهمــی از برنامــۀ گش ـتوگذار در شــهر رشــت کــرده اســت.
ش ـبگردی ،شــکمگردی و رســتورانگردی ،در شــهری کــه

در آن ســنت و مدرنیتــه بــا هــم تلفیــقشــدهاند ،رشــت را

بــه شــهری بیــدار بــرای تمــام ســلیقهها تبدیــل کــرده اســت.
تم سوم :موزۀ فرهنگی خوراک

ایــن تــم هــم در رســانههای شــخصی و هــم در

رســانههای اکتســابی ظاهــر شــده بــود .گردشــگری غــذا
شــاخهای از گردشــگری فرهنگــی اســت کــه توانســته
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فرصــت آشــنایی بــا آدابورســوم و المانهــای فرهنگــی یــک فرضیــه اســت ،یعنــی بهدســتآوردن یــک تبییــن
رشــت را بــرای گردشــگران فراهــم کنــد .هویدابــودن رنــگ تجربــی از یــک پدیــده یــا ســازوکار ع ّلــی (هومــن،

گیــان در رســتورانهای شــهر رشــت ،بهطــور ضمنــی ،از  .)1383بــر همیــن اســاس ،در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده
گزارشهــا و مقــاالت مختلــف قابلبرداشــت بــود .در هــر از رویکــرد ســناریومحور ،تأثیــر ارائــۀ محتــوای مرتبــط

دو نــوع رســانههای شــخصی و اکتســابی ،رشــت مرکــز بــا غــذا بــر توانمندســازی گردشــگران بررســی شــد.
بــزرگ تجــارت ایــران بــرای دورههــای طوالنــی معرفــی بدیــن منظــور ،گروهــی از مشــارکتکنندگان در معــرض

شــده بــود کــه ایــن موضــوع گویــای ورود فرهنگهــای تمهــای شناساییشــده در مطالعــۀ اول بهاضافــۀ توضیــح
شــرق و غــرب بــه ایــن شــهر اســت .تنــوع فرهنگــی ،مختصــری از اطالعــات جغرافیایــی شــهر رشــت قــرار
ارتبــاط شــهر و روســتا ،یاری اســتانهای همجــوار در گرفتنــد ،درحالیکــه بــرای گــروه دیگــر فقــط اطالعــات

تأمیــن بهتریــن مــواد اولیــه ،ورود فرهنگهــای خارجــی ،جغرافیایــی (مشــابه گــروه اول) ارائــه شــد.
جامعــۀ بررسیشــده گردشــگران بالقــوۀ شــهر
خصوصــاً اروپایــی ،در کنــار جغرافیــای متنــوع و غنــی

گیــان مکتــب آشــپزی منحصربهفــرد ایــن شــهر را رشــت بودنــد و حجــم نمونــه درمجمــوع  200نفــر و
چنــان رقــم زدنــد کــه آن را شایســتۀ نــام مــوزۀ خــوراک بــرای هــر گــروه فرعــی  100نفــر درنظــر گرفتــه شــد
و ثبــت جهانــی در شــبکه شــهرهای خــاق گســترونومی (میرزایــی .)192 :1394 ،بهمنظــور دســتیابی بــه ایــن
یونســکو کردنــد.

حجــم 15 ،درصــد بــه حجــم نمونــه اضافــه شــد و

بزرگتریــن بــازار روز دنیــا (بــازار بــزرگ رشــت)

شــدند .بــرای جمــعآوری دادههــا ،شــهر تهــران انتخــاب

تــم چهــارم :طعــم و رنــگ فرهنــگعــامۀ گیــان در بــرای هــر گــروه فرعــی  115مشــارکتکننده بررســی

بــازار بــزرگ رشــت ،در هــر دو نــوع رســانههای شــد .براســاس گزارشهــای ســازمان راهــداری در ایــام

شــخصی و اکتســابی ،یکــی از جاذبههــای اصلــی شــهر تعطیــل مختلــف ،بیشــترین نــرخ خروجــی مربــوط بــه

رشــت معرفــیشــده بــود .در رســانههای شــخصی ،بــازار تهــران بــوده اســت (انتخــاب .)1397 ،بــر همیــن اســاس

بــزرگ رشــت نســخۀ مینیاتــوری فرهنــگعــامۀ گیــان پیشبینــی میشــود کــه بیشــترین تعــداد گردشــگران

و بهخصــوص رشــت معرفــیشــده بــود .ایــن بــازار در بالقــوه از ایــن شــهر باشــند .بــرای انتخــاب اعضــای
هــر دو نــوع رســانه بزرگتریــن بــازار روز جهــان ،هــم از نمونــه نیــز از روش نمونهگیــری گلولهبرفــی اســتفاده

منظــر وســعت و هــم از منظــر تنــوع محصــوالت ،معرفــی شــد .ایــن روش فنــی بــرای افزایــش نمونــۀ پژوهــش
در زمانهایــی اســت کــه بــه آزمودنیهایــی فراتــر از

شــده بــود.

آزمودنیهــای آشــنا نیــاز اســت (میرزایــی.)180 :1394 ،

مطالعۀ اصلی -مطالعۀ تجربی

در ایــن پژوهــش از روش تجربــی 25اســتفاد ه شــده اســت.

شــیوۀ تجربــی علــوم اجتماعــی از علــوم طبیعــی بــه

عاریــت گرفتـه شــده اســت و هرچنــد کاربــرد گســتردهای
در روانشناســی دارد ،امــا در علــوم دیگــر ،همچــون

بازاریابــی ،کاربــرد دارد (نیومــن .)1390،آزمایــش نــوع
خاصــی از روش علمــی اســت کــه معمــوالً بــرای مطالعــۀ

علیــت بــهکار مــیرود .هــدف از آزمایــش غالبــاً آزمــون
25. Experimental

بــر همیــن اســاس ،بهمنظــور دســتیابی بــه نتایــج نزدیــک

بــه واقعیــت ،از ایــن روش اســتفاده شــد تــا شناســایی

دقیقتــر پاســخدهندگانی میســر گــردد کــه احتمــال

ســفر آنهــا ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای شــخصیتی و

اقتصــادی ،باالتــر باشــد .درنهایــت پــس از جمــعآوری
دادههــا ،تعــداد پرســشنامههای قابلاســتفاده بــرای

گــروه فرعــی ( 1ارائــۀ تمهــای غذایــی)  104عــدد (63
درصــد زن؛ بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه گــروه ســنی 20
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تــا  30ســال 5/38 :درصــد و کمتریــن فراوانــی مربــوط هســتند ،در ایــن مطالعــه بــرای تأمیــن روایــی درونــی از

بــه گــروه ســنی بــاالی  50ســال 4 :درصــد) و تعــداد ســناریوی ســفر ،بــرای گمراهکــردن مشــارکتکنندگان

پرســشنامههای قابلاســتفاده بــرای گــروه فرعــی  2از قصــد پژوهشــگر و ممانعــت از تأثیرگــذاری متغیرهایــی
(ارائهنکــردن تمهــای غذایــی)  102عــدد ( 56درصــد زن؛ غیــر از تیمــار (نیومــن ،)1390،در ابتــدای پرســشنامه
بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه گــروه ســنی  20تــا  30اســتفاده شــد .روایــی بیرونــی نیــز از طریــق اندازهگیــری

ســال 47 ،درصــد ،و کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه گــروه واقعگرایــی قابلبررســی اســت (همــان) و در مطالعــۀ
ســنی بــاالی  50ســال 2 ،درصــد) بــوده اســت .ازنظــر حاضــر ،بهاینعلــت کــه شــرایط آزمایشــی از طریــق

متغیــر تحصیــات ،بیشــترین فراوانــی در هــر دو گــروه تخصیــص تصادفــی آزمودنیهــا بــه گروههــای مختلــف

مربــوط بــه مقطــع کارشناســی بــود کــه بــه ترتیــب  5/61اعمــال شــد ،واقعگرایــی آزمایشــی تحقــق یافتــه

و  5/51درصــد از مشــارکتکنندگان گروههــای فرعــی  1اســت .بهمنظــور ســنجش واقعگرایــی مــادی نیــز یــک
پیشآزمــون انجــام شــد (تعــداد نمونــه10:؛ باورپذیــری:

و  2را شــامل میشــد.

بخشــی از پرسـشنامه ،یعنــی ســناریوی استفادهشــده  :1( 4/8غیرقابلبــاور؛  :5باورپذیــر) و فهــم کلــی:1( 4/6 :

در ایــن مطالعــه ،بــا توجــه بــه تمهــای شناساییشــده فهــم مشــکل؛  :5فهــم آســان)).
در مطالعــۀ اول طراحــی شــد .بــرای اندازهگیــری متغیــر

بهمنظــور تحلیــل دادههــا ،بــا توجــه بــه هــدف ایــن

توانمندســازی گردشــگران نیــز از ابــزار منــدس فیلــو پژوهــش کــه مقایســۀ میانگینهــای دو گــروه و بررســی

و همــکاران ( )2018اســتفاده شــد (پیوســت) و پــس از معنــاداری تفــاوت آنهاســت و بــا توجــه بــه برقــراری
انتســاب تصادفــی آزمودنیهــا بــه گروههــای آزمایشــی شــرط نرمالبــودن توزیــع هــر یــک از جمعیتهــا ،از
تأثیــر متغیــر مســتقل بــر متغیــر وابســته (توانمندســازی آزمــون تــی مســتقل اســتفاده شــد.

گردشــگر) بررســی شــد.

بهمنظــور اندازهگیــری پایایــی از روش بازآزمــون

اســتفاده شــد و پرســشنامه روی  10آزمودنــی اجــرا شــد.
بدیــن منظــور یکــی از تدابیــر بررسیشــده در پژوهــش

(ارائــۀ تمهــای غذایــی) انتخــاب شــد و آزمودنیهــا پــس از
مواجهــه بــا وضعیــت آزمایشــی انتخابشــده بــه پرسـشنامه

پاســخ دادنــد .مرحلــۀ دوم اجــرای ابــزار بــا فاصلــۀ دو هفتــه از
اجــرای اول انجــام شــد .بــرای تعییــن پایایــی نیــز از آزمــون

اســپیرمن ـ براون )Guttman, 1945( 26اســتفاده شــد و

بــا توجــه بــه ضریــب پایایــی بهدس ـتآمده بــرای آزمــون

( ،)0/886پایایــی آزمــون مناســب تشــخیص داده شــد .در

زمینــۀ روایــی ،بــه علــت اســتفاده از ابــزار اســتاندارد بــرای

بررســی متغیــر توانمندســازی گردشــگران ،بــه بررســی
مجــدد روایــی محتــوا نیــاز نبــود .ازآنجاکــه روایــی درونــی

و بیرونــی از معیارهــای روایــی در مطالعــات تجربــی
26 Spearman - Brown

تحلیل دادههای مطالعۀ تجربی

بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون لــون مشــخص اســت کــه

ســطح معنــاداری باالتــر از مقــدار  05/0اســت ،یعنــی

واریانــس گروههــای مســتقل (ارائهکــردن و ارائهنکــردن
تمهــای غذایــی) در ســازۀ توانمندســازی گردشــگران بــا

هــم برابرنــد .بنابرایــن ســطر اول بــرای آزمــون تــی کــه بــا

پیششــرط برابــری واریانسهاســت بررســی میشــود.

جــدول  1گویــای آن اســت کــه ارائــۀ تمهــای غذایــی

تأثیــر معنــاداری در توانمندســازی گردشــگران داشــت .بــه

بیانــی دیگــر ،ازآنجاکــه مقــدار ســطح معنــاداری کمتــر
از  0/05اســت فــرض صفــر مبنــی بــر یکســانبودن

میانگینهــای جامعــه بــرای هــر دو حالــت (ارائهکــردن و
ارائهنکــردن تمهــای غذایــی) رد و فــرض مقابــل پذیرفتــه
میشــود.

اسماعیلپور ،شعبانی نشتایی

جدول  :1آزمون لون و تی مستقل برای بررسی توانمندسازی
توانمندسازی
فرض برابری واریانسها

آزمون تی برای برابری میانگینها

آزمون لون برای برابری واریانسها
F

سطح معناداری

t

df

1 /947

0/ 164

7/ 280

204

0/ 00

7/ 271

199/ 806

0/ 00

فرض نابرابری واریانسها

سطح معناداری
()2-tailed

تفاضل
میانگین
0/ 75277
0/ 75277
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شناسایی ابعاد محتوایی برند مقصد گردشگری
و اثرگذاری آن بر توانمندسازی گردشگران؛
پژوهشترکیبی

درمــورد بعــد احســاس کفایــت ،ســطح معنــاداری

کمتــر از  05/0معناداربــودن تفــاوت بیــن دو گــروه
را نشــان میدهنــد .همچنیــن بــا مقایســۀ میانگیــن

دو گــروه در جــدول  4مشــاهده میشــود کــه ارائــۀ
تمهــای غذایــی در ایجــاد احســاس شایســتگی و

گردشگران در دو گروه

کفایــت جهــت تنظیــم برنامــۀ ســفر تأثیــر مثبــت

از طرفــی ،بــا توجــه بــه جــدول  ،2مقایســۀ میانگینهــا داشــت .بهطوریکــه میانگیــن ایــن متغیــر در حالــت
( 192/3بــرای حالــت ارائــۀ تمهــای غذایــی؛ و  2/439ارائــۀ تمهــای غذایــی ( )3/076و بیشــتر از حالــت

بــرای حالــت ارائهنکــردن تمهــای غذایــی) نشــان ارائهنکــردن تمهــا ( )281/2بــوده اســت.
میدهــد کــه ارائــۀ تمهــای غذایــی باعــث توانمنــدی
همچنیــن بــا بررســی جــدول  3مشــاهده میشــود
بیشــتر مشــارکتکنندگان شــد.
کــه بــرای بعــد اســتقالل از متغیــر توانمندســازی
جدول  :2مقایسۀ میانگینهای دو گروه برای متغیر
توانمندسازی گردشگران
توانمندسازی

سناریو

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

میانگین خطای معیار

ارائۀ تمها

104

3 /1923

0 /69432

0 /06808

ارائهنکردن تمها

102

2 /4395

0/ 78771

0 /07799

در ادامــه ،بهمنظــور بررســی تأثیــر ارائــۀ تمهــا بــر ابعــاد

گردشــگران نیــز ســطح معنــاداری کمتــر از 0/05

بــوده و تفــاوت معنــادار بیــن دو گــروه وجــود دارد.

مشــارکتکنندگانی کــه در معــرض تمهــای غذایــی

از برنــد رشــت قــرار گرفتنــد احســاس اســتقالل

بیشــتری ( )3/141در مقایســه بــا گــروه دیگــر
( )2/326داشــتند.

درنهایــت ،تفــاوت معنــادار بیــن دو گــروه

توانمندســازی گردشــگران ،آزمــون بــرای هــر یــک از چهار بــرای بعــد احســاس اثرگــذاری قابلمشــاهده اســت.
بعــد متغیــر توانمندســازی گردشــگران شــامل هدفمنــدی ،بهطور یکــه مشــارکتکنندگانی کــه در معــرض

شایســتگی (احســاس کفایــت) ،خودتعیینــی (اســتقالل) و تمهــای غذایــی از برنــد رشــت قــرار گرفتنــد ،ســطح
باالتــری از احســاس اثرگــذاری بــر برنامــۀ ســفر
اثرگــذاری مجــددا ً تکــرار شــد.
براســاس جــدول  ،3درمــورد بعــد هدفمنــدی ( )3/25را در مقایســه بــا گــروه دیگــر ()2/411
متغیــر توانمندســازی گردشــگران بــا توجــه بــه نابرابــری گــزارش دادنــد.

واریانسهــای دو گــروه ،بــه نتایــج ســطر مربــوط بــه

آزمــون تــی بــا پیشفــرض نابرابــری واریانسهــا

جدول  :3آزمون لون و تی مستقل برای بررسی ابعاد توانمندی
گردشگران در دو گروه

توجــه میشــود .همانطــور کــه مشــاهده میشــود

آزمون لون برای برابری

ســطح معنــاداری کمتــر از  0/05بــوده کــه بــه معنــای

وجــود تفــاوت معنــادار بیــن دو حالــت ارائهکــردن و
ارائهنکــردن تمهــای غذایــی بــرای متغیــر هدفمنــدی

اســت .همچنیــن بــا مقایســۀ میانگینهــای دو گــروه در

جــدول  4مشــاهده میشــود کــه ارائــۀ تمهــای غذایــی
در احســاس هدفمنــدی مشــارکتکنندگان در تنظیــم
برنامــۀ سفرشــان تأثیــر مثبــت دارد.

آزمون تی برای برابری میانگینها

واریانسها

هدفمندی
کفایت
استقالل
اثرگذاری

فرض برابری واریانسها

فرض نابرابری واریانسها
فرض برابری واریانسها

فرض نابرابری واریانسها
فرض برابری واریانسها

فرض نابرابری واریانسها
فرض برابری واریانسها

فرض نابرابری واریانسها

F

سطح

7 /555

0 /007

0 /349

0 /556

1/ 670

0 /198

0 /706

معناداری

0 /384

t

df

سطح معناداری
()2-tailed

تفاضل میانگین

5/ 121

204

0/ 00

0 /60118

5 /108

189 /549

0/ 00

0 /60118

7 /233

204

0/ 00

0 /79588

7/ 233

203 /906

0/ 00

0 /79588

7/ 066

204

0/ 00

0 /81423

7 /058

200 /022

0/ 00

0 /81423

7 /199

204

0/ 00

0 /83824

7 /191

200 /022

0/ 00

0 /83824
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جدول  :4مقایسۀ میانگینهای دو گروه برای متغیر
توانمندسازی گردشگران

هدفمندی

کفایت

استقالل

اثرگذاری
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احســاس کفایــت ،احســاس اســتقالل و اثرگــذاری ،نیــز

صــادق بــوده اســت .بهطوریکــه ارائــۀ تمهــای غذایــی
در احســاس هدفمنــدی مشــارکتکنندگان در تنظیــم

سناریو

حجم نمونه

میانگین

انحراف
معیار

میانگین خطای
معیار

ارائۀ تمها

104

3397/3

72701/0

07129/0

ارائهنکردن تمها

102

7386/2

94587/0

09366/0

ارائۀ تمها

104

0769/3

78995/0

07746/0

ارائهنکردن تمها

102

2810/2

79152/0

07837/0

داشــتند .همچنیــن ،گروهــی از مشــارکتکنندگان ،کــه

ارائۀ تمها

104

1410/3

77542/0

07604/0

ارائهنکردن تمها

102

3268/2

87626/0

08676/0

از احســاس اثرگــذاری بــر برنامــۀ سفرشــان را گــزارش

ارائۀ تمها

104

2500/3

78518/0

07699/0

ارائهنکردن تمها

102

4118/2

88401/0

08753/0

بحث و نتیجهگیری

اطالعاتی کلیــدی برای گردشــگران
امــروزه اینترنــت منبــع
ِ

محســوب میشــود کــه براســاس آن تصمیمــات مربــوط بــه

سفرشــان را اتخــاذ میکننــد .محتــوا یکــی از محرکهــای
اســتفادۀ مصرفکننــدگان از اینترنــت اســت .محتوایــی

غنــی کــه بــا ارائــۀ اطالعــات تفصیلــی و عمیــق بتوانــد
مخاطــب را در تصمیمگیــری و انتخــاب یــاری کنــد.

یکــی از اســتفادههای اینترنــت ،بــرای کســانی کــه قصــد

ســفر دارنــد ،توانمنــدی ادراک شــدۀ آنهــا براســاس

اطالعــات دریافتــی اســت .همانطــور کــه گردشــگران
از رســانههای اجتماعــی بیشــتر اســتفاده میکننــد ،بایــد

احســاس توانمنــدی بیشــتری در فراینــد برنامهریــزی ســفر
داشــته باشــند .در پاســخ بــه ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر

میتــوان اذعــان داشــت کــه ارائــۀ محتــوای متمرکــز

بــر جذابیــت غذایــی شــهر رشــت ،بــر توانمندســازی

گردشــگران بالقــوه ،در برنامهریــزی ســفر بــه مقصــد رشــت

تأثیرگــذار اســت ،بهطوریکــه ارائــۀ تمهــای غذایــی

باعــث توانمنــدی بیشــتر مشــارکتکنندگان میشــود.
ایــن تأثیــر عالوهبــر توانمندســازی بهطورکلــی ،درمــورد

هــر چهــار بعــد بررســی شــدۀ توانمندســازی براســاس
فرضیــات مطرحشــده در ایــن پژوهــش ،یعنــی هدفمنــدی،

برنامــۀ سفرشــان تأثیــر مثبــت داشــته اســت .ایــن گــروه از
مشــارکتکنندگان احســاس کفایــت و اســتقالل بیشــتری

در تنظیــم برنامــۀ سفرشــان در مقایســه بــا گــروه دیگــر
در معــرض تمهــای غذایــی قــرار گرفتنــد ،ســطح باالتــری
دادنــد .ایــن یافتههــا بهطــور ضمنــی تأییدکننــدۀ نتایــج

پژوهشهایــی اســت (Mendes-Filho et al., 2018؛

Xiang et al., 2015؛  )Kim et al., 2018که اهمیت

محتــوا بــر توانمندســازی و تصمیمگیــری گردشــگران را
بررســی کردهانــد .بــا توجــه بــه یافتههــای ایــن پژوهــش

موضوعــی کــه جــای تأمــل دارد ،چگونگــی پیادهســازی
یافتههــای ایــن پژوهــش در عمــل بــا حداکثــر اثربخشــی

اســت کــه در ادامــه دربــارۀ آن بحــث میشــود و تــاش

میکنیــم کــه بــرای توانمندســازی گردشــگران بالقــوه بــه

پرس ـشهای عملیاتــی «چــه محتوایــی ،چگونــه و از چــه

کانالهایــی انتشــار یابــد؟» پاســخ دهیــم.

در فضــای اینترنــت براســاس قابلیــت کنتــرل

(رســانههای قابلکنتــرل و غیرقابلکنتــرل) ،ســه

دســته رســانه معرفــی شــده اســت کــه عبارتانــد از
رســانههای شــخصی ،اکتســابی و اشــتراکگذاری .فــارغ

از اســتفاده از یــک یــا تمامــی ایــن رســانهها ،اولیــن

موضــوع بازاریابــی محتــوا خواهــد بــود ،یعنــی تولیــد و بــه

اشــتراکگذاری محتوایــی کــه بــه حفــظ مشــتریان فعلــی

و بهدس ـتآوردن مشــتریان جدیــد بینجامــد .بهکارگیــری
رویکــرد مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری در ایــن مرحلــه از

اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .مدیریــت ارتبــاط بــا
مشــتری (ســی.آر.ام) در ســه ســطح راهبــردی ،عملیاتــی

و تحلیلــی قابلبررســی و پیادهســازی اســت (باتــل و
تــرن بــول .)1390 ،گرچــه هــر ســه ســطح از اهمیــت
باالیــی برخوردارنــد ،در مرحلــۀ تولیــد محتــوا ،بیــش از
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همــه ســطح تحلیلــی راهگشــا خواهــد بــود .ســی.آر .مخاطــب بــه محتــوای مربوطــه ســاده گــردد .بدیــن منظور

ام تحلیلــی پایــهای اســت و اســاس اطالعــات مشــتری بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه مغــز انســان چگونــه
را تشــکیل میدهــد و موجــب ارائــۀ راهکارهــای بهتــر و اطالعــات خــاص را پــردازش میکنــد ،چراکــه نــوع پاســخ

بهموقــع میشــود و حتــی مطابــق بــا نیازهــای مشــتریان و واکنشــی کــه افــراد بــه وبســایت میدهنــد بهطــور
مشــکالت و مسائلشــان را برطــرف میکنــد .از همیــن رو عمیقــی ریشــه در مغــز آنهــا دارد (زاهــای .)1396،از دیگر

پیشــنهاد میشــود تــا جایــی کــه ممکــن اســت اطالعــات نــکات مهــم اســتفاده از کلیدواژههــای مناســب بــرای

مشــتریان بخــش بررسیشــده در پژوهــش حاضــر ،یعنــی جستوجوســت .بــهعبارتــیدیگــر« ،چطــور میتــوان

ن یابــد .شــانس هدایــت کاربــران بــه ســایت مقصــد (وبســایت
گردشــگران بالقــوه ،جمــعآوری شــود و ســاما 
اطالعــات زیــادی در ایــن زمینــه در ســازمانها و ادارات شــهرداری) و دیــدن داســتان برنــد رشــت را بــه حداکثــر

دولتــی و غیردولتــی گوناگــون موجــود اســت کــه بــدون رســانید؟» بــا اســتفاده از ابزارهایــی نظیــر گــوگل ترنــدز
صــرف هزینــه یــا بــا حداقــل هزینــه قابلجمــعآوری و الکســا میتــوان رفتارهــای واقعــی جســتوجو حــول
اســت .داشــتن ایــن اطالعــات بــه تعییــن داســتان محــور کلیدواژههــای مرتبــط را شناســایی کــرد و بــا
برنــد شــهر رشــت ،براســاس مفهــوم نقــش یــا پرســونا ،بهینهســازی وبســایت مقصــد احتمــال دیدهشــدن

(زاهــای )1396 ،خواهــد انجامیــد .مفهــوم نقــش بــرای محتــوای طراحیشــده را بــرای معرفــی و پیشــبرد

شــناخت عــادات ســفر گردشــگران بالقــوه و عــادات جاذبههــای غذایــی شــهر رشــت افزایــش داد .اگرچــه

آنهــا در اســتفاده از رســانهها ب ـهکار م ـیرود .هــر نقــش موتورهــای جســتوجو دارای الگوریتمــی بــا صدهــا
توصیفــی داســتانگونه از مشــتری احتمالــی اســت کــه فاکتــور وزندهــی هســتند ،میتــوان آنهــا را موتورهــای

شــامل توصیــف کاملــی از رفتارهــا و ترجیحــات اوســت و جس ـتوجوی صادقانــه فــرض کــرد .تعــداد تکــرار کلمــۀ

بهجــای تمرکــز بــر ویژگیهــای مشــتری ،بــر تجربیــات کلیــدی در بدنــۀ ســایت و تعــداد لینکهــای دریافتــی
وی متمرکــز خواهــد بــود .شــایانذکــر اســت کــه اگرچــه از ســایتهای معتبــر ازجملــه فاکتورهــای مشــترک

پژوهــش حاضــر ،براســاس تمهــای استخراجشــده از تأثیرگــذار بــر رتبهبنــدی موتورهــای جس ـتوجو هســتند
محتــوای انتشــاریافته از جاذبههــای غذایــی شــهر رشــت (.)Chaffey, 2009
صــورت پذیرفــت ،تولیــد محتــوا و تعییــن داســتان برنــد

راه اکتســاب رســانههای اکتســابی ،یعنــی

براســاس دادههــای مرتبــط بــا خــود گردشــگران بالقــوه از رســانههایی کــه مطالــب را بــدون اینکــه پولــی دریافــت

اعتبــار باالتــری برخــوردار خواهــد بــود.

کننــد بــه اشــتراک میگذارنــد و دربــارۀ ســازمان یــا

درمــورد رســانههای شــخصی ،بــا توجــه بــه هــدف برنــد اطالعرســانی میکننــد« ،ارزش خبــری» اســت،

پژوهــش حاضــر و فضــای درنظرگرفتهشــده جهت بررســی ،یعنــی محتوایــی جــذاب و حرف ـهای کــه از دیــد ســردبیر
یعنــی اینترنــت ،وبســایت اصلیتریــن و مهمتریــن آن رســانه ارزش انتشــار و یــا از دیــد مخاطــب ارزش بــه
رســانۀ شــخصی قلمــداد میشــود ( .)Chaffey, 2009اشــتراکگذاری داشــته باشــد .بازاریابــی از طریــق افــراد

اگــر قــرار باشــد متولیــان اصلــی گردشــگری در شــهر یــا ســازمانهایی کــه بــه مخاطبــان هــدف ایــن پژوهــش،

رشــت (ازجملــه ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی یعنــی گردشــگران بالقــوه ،دسترســی دارنــد (نظیــر
و گردشــگری و ســازمان شــهرداری) از این رســانۀ شــخصی خبرگزاریهــای پرمخاطــب) و مشــارکت در رویدادهــا،

مهــم بهمنزلــۀ ابــزاری جهــت ترویــج جاذبههــای غذایــی نظیــر نمایشــگاههای تجــاری مجــازی ،ازجملــه روشهــای

برنــد رشــت اســتفاده کننــد ،بایــد فراینــد دســتیابی ایجــاد رســانههای اکتســابیاند ( )Kolb, 2016کــه
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میتــوان از آنهــا بهمنظــور انتشــار اخبــار و جاذبههــای امکانــات رفاهــی (در شــهری نظیــر تهــران) ،در انتظــارات

غذایــی شــهر رشــت و درنتیجــه توانمندســازی گردشــگران ســاکنان ایــن شــهر از پدیــدۀ گردشــگری تأثیــر خواهــد
بالقــوه بــرای انتخــاب شــهر رشــت بهعنــوان مقصــد داشــت .ازایــنرو پیشــنهاد میشــود ایــن متغیــر در
گردشــگری و برنامهریــزی ســفر اســتفاده کــرد.

مطالعــات آتــی در جــای متغیــر تعدیلگــر بررســی شــود.

رســانههای اجتماعــی کــه حاصــل گســترش و از طــرفی اســتفاده از روشهــای کیفــی دیــد عمیقتــری

توســعۀ اینترنتانــد ،امــکان ایــن تعامــل و ارتباطــات از روابــط بررسیشــده بهدســت میدهــد.

دوســویه را فراهــم کردهانــد .اســتفاده از ایــن
طبقــه از رســانهها بــه مفهــوم فرهنــگ مشــارکتی
اشــاره میکنــد کــه در آن مخاطبــان محتــوا تولیــد

میکننــد .قاعــدۀ کلــی ایــن اســت کــه «بایــد درجایــی

ماهیگیــری کــرد کــه ماهــی هســت» (زاهــای.)1396 ،

رســانههای اجتماعــی بهســرعت در میــان مخاطبــان

خــود فراگیــر شــدهاند و بــه بخــش جداییناپذیــر زندگــی

اکثــر کاربــران خــود تبدیــلشــدهاند (فیــض و همــکاران،
 .)1397بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از استتیســتا
در آمــار منتشرشــده در ژانویــۀ  ،2018ایــران در لیســت

ده کشــور جهــان قــرار گرفــت کــه دارای بیشــترین
تعــداد کاربــران شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام هســتند
(ایســنا .)1396 ،از طرفــی اینســتاگرام بــا توانایــی

بهاشــتراکگذاری ســریع عکسهــا نهتنهــا میــان نســل

جدیــد ،بلکــه بیــن افــرادی کــه محصــوالت بصــری را

بازاریابــی میکننــد نیــز محبوبیــت بســیاری دارد .ازایـنرو

اینســتاگرام ابــزاری بــا کارایــی بــاال بــرای تحقــق هــدف

ایــن پژوهــش ،یعنــی انتشــار داســتان برند رشــت براســاس
جاذبههــای غذایــی ایــن شــهر ،اســت کــه ســازمان
شــهرداری و ســایر ســازمانها و گروههــای ذیصــاح

میتواننــد از آن اســتفاده کننــد.

شــایان ذکــر اســت کــه ایــن پژوهــش محدودیتهایی

نیــز داشــته اســت .نمونــۀ استفادهشــده در مطالعــۀ اول

(کیفــی) فقــط منابــع دسـتدوم متنــی بودهانــد .ویدیوهــا

و تصاویــر منتشرشــده در رســانههای معرفیشــده منبــع

اطالعاتــی ارزشــمندی بــرای پژوهشــگران خواهــد بــود .در
مطالــعۀ دوم فقــط ســاکنان شــهر تهــران بررســی شــدند.

بدیهــی اســت کــه ســطح بــاال و تنــوع امکانــات ،ازجملــه
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