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چکیده
ــدر  ــد. هرق ــك می کن ــگران کم ــه گردش ــر ب ــری بهت ــون در تصمیم گی ــانه های گوناگ ــاریافته در رس ــوای انتش محت
ــرل  ــرد از کنت ــدون زحمــت باشــد، احســاس ف ــزی ســفر آســان تر و ب ــرای برنامه ری ــوع ب ــای متن اســتفاده از محتواه
ــن  ــدف از ای ــرد. ه ــد ک ــتری خواه ــدی بیش ــاس توانمن ــود و احس ــد ب ــر خواه ــفر بهت ــد س ــزی فراین روی برنامه ری
ــرای انتخــاب مقصــد شــهر رشــت اســت.  ــوا در توانمندســازی گردشــگران ب ــی محت ــر بازاریاب پژوهــش بررســی تأثی
ــا روش تحلیــل مضمــون فانتــزی ابعــاد  ــدا ب ــه اینکــه شــهر رشــت شــهر خــاق گســترونومی اســت، ابت ــا توجــه ب ب
ــد.  ــتخراج ش ــتراک گذاری اس ــابی و اش ــخصی، اکتس ــانه های ش ــت در رس ــهر رش ــاریافته از ش ــن انتش ــی نمادی غذای
ــه، درنتیجــۀ بررســی هم گرایــی محتــوای متن هــای منتشرشــده در رســانه ها، چهــار مضمــون فانتــزی  در ایــن مرحل
به منزلــۀ واقعیت هــای نمادیــن شــهر رشــتهم گرا شــناخته شــدند. ســپس در مطالعــه ای تجربــی تأثیــر ایــن ابعــاد در 
توانمندســازی گردشــگران بالقــوه به منظــور انتخــاب رشــت بــرای مقصــد ســفر بررســی شــد. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان 
ــزی  ــری و برنامه ری ــتری در تصمیم گی ــدی بیش ــدند توانمن ــه ش ــا مواج ــا تم ه ــه ب ــارکت کنندگانی ک ــد مش می ده
ــتقال و  ــت، اس ــدی، کفای ــاس هدفمن ــر، احس ــروه دیگ ــا گ ــه ب ــه، در مقایس ــد. به طوری ک ــاس می کردن ــفر احس س

ــتند. ــان داش ــزی سفرش ــتری در برنامه ری ــذاری بیش اثرگ
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مقدمه
گردشــگران عــادات و رفتارهایشــان را درزمینــۀ برنامه ریزی 
ــارب  ــان تج ــفر و بی ــوالت س ــرف محص ــفر، مص ــرای س ب
)Llamero, 2014(. الگــوی  داده انــد  تغییــر  ســفر 
پذیــرش فّنــاوری،3 در ادبیــات گردشــگری، نظریــه ای مهــم 
ــاوری  ــتم های فّن ــتفاده از سیس ــرش و اس ــه پذی ــت ک اس
 Ayeh, ؛Yang, 2017( ــد ــی می کن ــات را بررس اطاع
 .)2013امــروزه اینترنــت از ســایر منابــع اطاعــات ســفر 
همچــون دوســتان و خانــواده، آژانس هــای مســافرتی 
ــات  ــت. مطالع ــه اس ــبقت  گرفت ــنتی س ــانه های س و رس
نشــان می دهــد بیــش از 70 درصــد مســافران کاری و 
ــتفاده  ــت اس ــفر از اینترن ــزی س ــرای برنامه ری ــرکاری ب غی
ــد ) .)Mendes-Filho et al., 2018گســترش  می کنن
ــرده  ــول ک ــات را متح ــوم ارتباط ــت مفه ــعۀ اینترن و توس
)Henche, 2018( و بــه پیدایــش گردشــگرانی بــه نــام 
گردشــگران مجــازی4 منجــر شــده اســت؛ افــرادی کــه بــا 
اســتقال باالیــی بــرای جســت و  جوی اطاعــات از وب 
ــا  ــرادی ب ــا اف ــی ب ــای اجتماع ــد، پیونده ــتفاده می کنن اس
ــازند  ــت می س ــد و هوی ــاد می کنن ــترک ایج ــق مش عای

.)Llamero, 2014(
ــه  ــون، ازجمل ــانه های گوناگ ــاریافته در رس ــوای انتش محت
اینترنــت، در اتخــاذ تصمیمــات بهتــر بــه گردشــگران 
ــف  ــای مختل ــدر اســتفاده از محتواه ــد. هرق کمــك می کن
بــرای برنامه ریــزی ســفر آســان تر و بــدون زحمــت باشــد، 
ــفر  ــد س ــزی فراین ــرل روی برنامه ری ــرد از کنت احســاس ف
بهتــر خواهــد بــود و احســاس توانمنــدی بیشــتری خواهــد 
ــای  ــه محتواه ــرد )Xiang et al., 2015(. به طوری ک ک
ــه  ــوط ب ــات مرب ــۀ اطاع ــون در زمین ــانه های گوناگ رس
ــن  ــن ســهولت اســتفاده از ای ــزی ســفر و همچنی برنامه ری
محتواهــا، فراینــد برنامه ریــزی را معنادارتــر می کنــد و 
ــی   ــه توانای ــاد ب ــتقال و اعتم ــگران از اس ــاس گردش احس
خــود در هدف گــذاری و اتخــاذ تصمیمــات مناســب ســفر 
.)Mendes-Filho et al., 2018( را افزایــش می دهــد
3. Technology acceptance model )TAM)
4. Cybertouris ts

ــگران  ــت گردش ــده در رضای ــی تعیین کنن ــوردن عامل غذا خ
ــا  ــدی ب ــه مقص ــفر ب ــوان س ــگری را می ت ــت و گردش اس
هــدف تجربــۀ چشــیدن غذاهــای منحصربه فــرد درنظــر گرفت 
 .);Chen & Huang, 2018 Henderson, 2014(
گردشــگران معمــوالً بــه چشــیدن طعم هــا، کســب دانــش 
ــل  ــفر تمای ــد س ــد در مقص ــم جدی ــا مفاهی ــنایی ب و آش
ــد، گرچــه بیشــتر گردشــگران ممکــن اســت مقصــد  دارن
ــا  ــد، ام ــاب نکنن ــذا انتخ ــر غ ــه خاط ــط ب ــان را فق سفرش
می تواننــد سفرشــان را بــا خاطراتــی از غــذا، کــه در 
ــری  ــانند )جعف ــان برس ــه پای ــد، ب ــه کرده ان ــد تجرب مقص
ــن و  ــی پای ــرد تجرب ــکاران، 1396(. رویک ــادی و هم مهرآب
گیلمــور5 )1998( و همچنیــن نظریــۀ اقتصــاد تجربــی ابزاری 
جهانــی به منظــور طراحــی تجــارب به یادماندنــی گردشــگری 
ــذا شــده اند )Sidali et al., 2016(. یکــی از  ــۀ غ درزمین
موضوعــات اصلــی در ایــن نــوع گردشــگری معتبربــودن تجربــه 
اســت؛ بــه ایــن معنــا که مــکان خاصــی کــه فعالیت گردشــگری 
در آن روی می دهــد نشــانه ای از اعتبــار آن اســت. مثــاً در هــر 
کشــوری می تــوان آشــپزی فرانســوی یــاد گرفــت، امــا فقــط در 
خــود فرانســه اســت کــه فضــای موجــود اعتبــار ســبك آشــپزی 
فرانســوی را دارد )بســته نگار و همکاران، 1396(. گســترونومی،6 
علــم و هنــر انتخــاب و طبــخ غــذا و تجربــه و لــذت از غـــــذا 

 ،)Britannica Concise Encyclopedia, 2006(
یکــی از عناصــر اساســی فهــم فرهنــگ، رســوم و میــراث 
 et al., 2017( ناملمــوس یــك مقصــد خــاص اســت
 Gálvez Björk & Kauppinen-Räisänen,
کــه  می دهــد  نشــان  گردشــگری  2016;(. ادبیــات 
ابــزار  از  مقصــد  بازاریابــی  ســازمان های  از  بســیاری 
بازاریابــی  کارآمدتــری بــرای تبلیــغ غذاهــای مقصــد 
بهــره می گیرنــد. بورشــورها، رادیــو و تبلیغــات تلویزیونــی 
ازجملــه روش هــای تبلیغاتــی ایــن ســازمان ها اســت. 
تولیــد کلیپ هــای ویدیویــی و انتشــار آن هــا در رســانه های 
ــتر  ــروزه بیش ــه ام ــت ک ــی اس ــت روش ــی و اینترن اجتماع
اســتفاده می شــوند. کامنت هــا، پیشــنهادها و تصاویــر 
5. Pine & Gilmore
6. Gas tronomy
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پژوهش ترکیبی اسماعیلپور، شعبانی نشتایی

واقعــی از مقصــد در رســانه های اجتماعــی در گردشــگری 
ــاد و  ــد )Kim et al., 2018(. ایج ــر دارن ــر تأثی آینده نگ
انتشــار محتــوای مرتبــط بــا غــذا در بازاریابــی مقصــد بــر 
ادراکات گردشــگران از ارزش هــای غذایــی مقصــد، آشــنایی 
بــا غذاهــای مقصــد، درگیــری رفتــاری بــا غذاهــای مقصــد 
و بازدیــد از مقصــد در جایــگاه گردشــگر تأثیرگــذار اســت 

ــان(. )هم
در ســال 2015، 47 عضــو جدیــد در هفــت زمینــۀ خــاق 
ــن  ــه شــبکۀ شــهرهای خــاق یونســکو پیوســتند. در ای ب
میــان رشــت یکــی از ده شــهر خــاق گســترونومی معرفــی 
ــه  ــق ب ــه موف ــهرهایی ک ــد )UNESCO, 2015(. ش ش
ــوند  ــکو می ش ــاق یونس ــهرهای خ ــبکۀ ش ــت در ش عضوی
ذهنــی  تصویــر  باالبــردن  بــرای  اســتثنایی  موقعیتــی 
برندشــان و کســب منافــع اقتصــادی و اجتماعــی می یابنــد 
ــکار اســت  ــه آش )Pearson & Pearson, 2017(. اگرچ
کــه ارائــۀ نمادیــن برنــد در رســانه ها بــا تحریــك قــوۀ تصــور 
 ،)Mei & Ying, 2017( و تخیــل در ارتبــاط اســت
و  نمادیــن  بررســی چشــم انداز  پژوهشــی درخصــوص 
دســتاوردهای بدیــع در برند گــذاری شــهر رشــت در حــوزۀ 
ــن پژوهــش تــاش  ــن رو در ای ــه دســت نیامــد. ازای غــذا ب
شــده اســت، پــس از شناســایی ابعــاد غذایــی نمادیــن در 
ــر  ــانه ها، تأثی ــوای انتشــاریافته از شــهر رشــت در رس محت
ایــن ابعــاد در توانمندســازی گردشــگران در انتخــاب مقصد 

ــود. ــگری رشــت بررســی ش گردش
اســت: احســاس  ایــن  پژوهــش  اصلــی  پرســش 
توانمنــدی گردشــگرانی کــه در معــرض ابعــاد غذایــی 
نمادیــن شــهر رشــت قــرار می گیرنــد در مقایســه بــا 
ــوند  ــه نمی ش ــات مواج ــن اطاع ــا ای ــه ب ــگرانی ک گردش

ــه اســت. چگون

مبانی نظری
بازاریابی محتوا و توانمندسازی گردشگران

بازاریابــی محتــوا فراینــد ایجــاد و انتشــار محتــوای پرارزش 
و متقاعدکننــده به منظــور جــذب، به دســت آوردن و حفــظ 

ــوا  ــی محت ــرد بازاریاب ــدِف خــاص اســت. راهب مخاطــب ه
قــدرت نفــوذ در تمــام کانال هــا )چاپــی، آنایــن، حضــوری، 
ــر  ــوان آن را در ه ــی و...( را دارد و می ت ــی، اجتماع موبایل
یــك از مراحــل فراینــد خریــد، از راهبردهــای جلب توجــه 
گرفتــه تــا راهبردهــای حفــظ )مشــتری( و وفــاداری بــه کار 
بــرد. بازاریابــی محتــوا بــر ایجــاد تجربــۀ ارزشــمند تمرکــز 
ــق  ــد از طری ــراد می توانن ــتفاده از آن اف ــا اس ــد و ب می کن
تســهیم بخش هــای ارزشــمند محتــوا بــه یکدیگــر کمــك 
ــان  ــد. بازاریاب ــدا کن ــای بیشــتری پی ــا جامعــه غن ــد ت کنن
ــان  ــا خدماتش ــوالت ی ــه محص ــد ک ــر می کنن ــب فک اغل
خــاص و شــگفت انگیز اســت و اگــر افــراد بیشــتری دربــارۀ 
آن هــا بداننــد، مشــکات فروششــان حــل خواهــد شــد. امــا 
مشــتریان بــه شــرکت، محصــوالت یــا خدماتــش اهمیتــی 
ــان  ــته ها و نیازش ــان، خواس ــه خودش ــا ب ــد. آن ه نمی دهن
ــی  ــا ایجــاد اطاعات ــوا ب ــی محت ــد. بازاریاب اهمیــت می دهن
ــب  ــان را جل ــت توجهش ــب اس ــتریان جال ــرای مش ــه ب ک
ــا  ــاط ب ــر ارتب ــوا هن ــی محت ــل، بازاریاب ــد. در اص می کن
مشــتریان و مشــتریان احتمالــی بــدون فــروش اســت. بــه 
ــاب  ــی7 اســت. به جــای پرت ــی غیرمزاحمت ــی، بازاریاب عبارت
ــه  ــد ک ــال می یاب ــی انتق ــات، اطاعات ــا خدم ــوالت ی محص
ــا را  ــاالً آن ه ــا احتم ــد ی ــمندتر می کن ــداران را هوش خری
ــد.  ــرار کنن ــی برق ــه ای هیجان ــا رابط ــد ت ــرگرم می کن س
اســاس ایــن راهبــرد ایــن بــاور اســت کــه اگــر کســب وکارها 
ــه  ــداران ارائ ــه خری ــط ب ــمند مرتب ــات ارزش ــته اطاع پیوس
دهنــد، مشــتریان نیــز بــا خریــد و وفاداری شــان به کســب وکار 
ــاط  ــاداش می دهنــد )Pulizzi, 2013:18-19(. فهــم ارتب پ
بیــن کانال هــای گوناگــون حــوزۀ جدیــدی اســت کــه توجــه 
ــی  ــرد بازاریاب ــد. راهب ــب می کن ــان را جل ــیاری از بازاریاب بس
محتــوای بهینــه برنامــه ای اســت کــه محتوایــی متفکرانــه را 
ــا هــدف ایجــاد پیامدهایــی در  ــی خــاص و ب ــرای مخاطبان ب

.)Odden, 2012( ــد ــال می ده ــن انتق ذه

7. Non-interruption
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در گردشــگری، اهمیــت توانایــی کاربــر نهایــی در قضــاوت 
دربــارۀ اطاعــات بســیار مهــم اســت. چراکــه بــه علــت طبیعــت 
ناملمــوس محصــوالت کــه نشــانه های فیزیکــی چندانــی بــرای 
ارزیابــی پیــش از خریــد آن هــا وجــود نــدارد، گردشــگران به منظور 
اجتنــاب از ریســك بایــد درگیــری ذهنــی8 زیــادی دربــارۀ اعتبــار 
 .)Sotiriadis & Van Zyl, 2013( ــند ــته باش ــات داش اطاع
گردشــگر توانمنــد فردی اســت کــه بــدون زحمت و تــاش فکری 
زیــاد قــادر باشــد تصمیــم خردمندانــه ای مطابــق بــا ترجیحــات 
شــخصی اش اتخــاذ کنــد. توانمندســازی مفهومی عمومی اســت و 
بــه فراینــدی گفتــه می شــود کــه به وســیلۀ آن افــراد، ســازمان ها 
و جوامــع روی مســائلی کــه نگرانشــان می کنــد تســلط به دســت 
می آورنــد )Mendes-Filho et al., 2018(. منظــور از 
ــری  ــای تصمیم گی ــردن قابلیت ه ــردی باالب ــازی ف توانمندس
ــی انجــام  ــارۀ چگونگ ــم درب ــرای تصمی ــان ب ــراد و اختیارش اف
.)Wright et al., 2006( اســت  خــاص  رفتــاری 
ــه در  ــت از اینک ــی اوس ــۀ ذهن ــگر تجرب ــازی گردش توانمندس
کســب پیامدهای مطلــوب و پیشــگیری از پیامدهــای نامطلوب 
توانایــی بیشــتری به دســت آورده و از ایــن قابلیــت و توانایــی 
 .)Hunter & Garnefeld, 2008 بیشــتر ســود می بــرد
ــش  ــا ادراک افزای ــط ب ــت فق ــن اس ــازی ممک توانمندس
ــا  ــه آی ــارغ از اینک ــود، ف ــه ش ــور تجرب ــر ام ــرل ب کنت
 Alshibly &( ــر ــا خی ــده ی ــتر ش ــرل بیش ــاً کنت واقع
Chiong, 2015؛  .)Fatout, 1995در ایــن زمینــه، 
ــان  ــه از می ــك گزین ــاب ی ــای آزادی انتخ ــرل به معن کنت
ــف و  ــازی در تعری ــت. توانمندس ــه ای از گزینه هاس مجموع
ــك  ــگران کم ــه گردش ــز ب ــود نی ــای موج ــن گزینه ه تعیی

.)Alshibly & Chiong, 2015( می کنــد 
مفهومــی  گردشــگری  ادبیــات  در  توانمندســازی 
جدیــد نیســت)Hjalager, 2001( و عاقــۀ زیــادی 
ــود  ــاکنان وج ــازی س ــوزۀ توانمندس ــش در ح ــه پژوه ب
دارد )Boley et al., 2014(.   بــا وجــود اهمیــت 
ــگران،  ــار گردش ــك رفت ــازی در تحری ــراوان توانمندس ف
به چشــم  زمینــه  ایــن  در  چندانــی  پژوهش هــای 

8. Involvement

نمی خــورد )Mendes-Filho et al., 2018(. کیــم 
ــه شناســایی تأثیــرات  و همــکاران )2018( در پژوهشــی ب
کلیپ هــای ویدیویــی گردشــگری غــذا، کــه یــك ســازمان 
بازاریابــی مقصــد تهیــه کــرده بــود، در ادراکات گردشــگران 
بالقــوه از ارزش هــای غذایــی مقصــد، آشــنایی بــا غذاهــای 
ــد  ــد و قص ــای مقص ــا غذاه ــاری ب ــری رفت ــد، درگی مقص
ــد.  ــذا پرداختن ــات از مقصــد به منظــور گردشــگری غ ماق
ــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه کلیپ هــای  یافته هــای ای
ــد از  ــه بازدی ــوه ب ــگران بالق ــب گردش ــی در ترغی ویدیوی
ــر  ــف کانگ ــاس تعری ــت. براس ــوده اس ــذار ب ــد تأثیرگ مقص
و کانانگــو )1988( و همچنیــن تومــاس و ولت هــاوس 
ــه  ــد ک ــدا می کن ــا پی ــی معن ــازی وقت )1990(، توانمندس
تغییراتــی در چهــار بعــد هدفمندی،9 شایســتگی )احســاس 
کفایــت(،10 خودتعیینــی )اســتقال(11 و اثرگــذاری12 ایجاد 
ــه ای13  ــدف وظیف ــدۀ ارزش ه ــدی بیان کنن ــود. هدفمن ش
ــخصی  ــتانداردهای ش ــا و اس ــه ایدئال ه ــه ب ــت ک ــرد اس ف
ــی از مهــارت  ــه میزان ــت ب ــردازد. احســاس کفای ــرد می پ ف
ــد وظیفــه ای را انجــام دهــد.  ــرد می توان اشــاره دارد کــه ف
اســتقال بــه احســاس فــرد درمــورد داشــتن حــق انتخــاب 
نشــان دهندۀ  اثرگــذاری  باالخــره  و  می شــود؛  مربــوط 
ــاد  ــدف و ایج ــق ه ــر تحق ــار ب ــك رفت ــر ی ــزان تأثی می
پیامدهــای مطلــوب اســت. بــر همیــن اســاس اثــر بازاریابی 
محتــوا بــر هــر یــك از ایــن ابعــاد نیــز در قالــب فرضیــات 

ــت: ــرار خواهــد گرف ــر موردبررســی ق زی
• گردشــگرانی کــه در معــرض ابعــاد غذایــی نمادین 	

ــا  ــه ب ــد، در مقایس ــرار می گیرن ــت ق ــهر رش ش
گردشــگرانی کــه بــا ایــن اطاعــات مواجــه 
نمی شــوند، احســاس هدفمنــدی بیشــتری در 

ــرد. ــد ک ــان خواهن ــۀ سفرش ــم برنام تنظی
• گردشــگرانی کــه در معــرض ابعــاد غذایــی نمادین 	

ــا  ــه ب ــد، در مقایس ــرار می گیرن ــت ق ــهر رش ش

9. Meaning or meaningfulness
10. Competence
11. Self-determination )choice)
12. Impact
13. Task goal
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گردشــگرانی کــه بــا ایــن اطاعــات مواجــه 
نمی شــوند، احســاس کفایــت بیشــتری در تنظیــم 

ــرد. ــد ک ــان خواهن ــۀ سفرش برنام
• غذایــی 	 ابعــاد  معــرض  در  کــه  گردشــگرانی 

در  می گیرنــد،  قــرار  رشــت  شــهر  نمادیــن 
ــن اطاعــات  ــا ای ــا گردشــگرانی کــه ب مقایســه ب
مواجــه نمی شــوند، احســاس اســتقال بیشــتری 

ــرد. ــد ک ــان خواهن ــۀ سفرش ــم برنام در تنظی
• غذایــی 	 ابعــاد  معــرض  در  کــه  گردشــگرانی 

در  می گیرنــد،  قــرار  رشــت  شــهر  نمادیــن 
ــن اطاعــات  ــا ای ــا گردشــگرانی کــه ب مقایســه ب
مواجــه نمی شــوند، احســاس اثرگــذاری بیشــتری 

ــرد. ــد ک ــان خواهن ــۀ سفرش ــم برنام در تنظی

روش شناسی
در ایــن پژوهــش از روش پژوهــش ترکیبــی14 متوالــی 
لحــاظ  بــه  حاضــر  پژوهــش  اســت.  اســتفاده  شــده 
ــوع طرح هــای  ــوکارک،15 از ن نوع شناســی کراســول و پان
ــه  ــی( ب ــه در آن روش نخســت )کیف اکتشــافی16 اســت ک
ــد  ــك می کن ــی( کم ــای روش دوم )کّم ــج و تحلیل ه نتای

)محمدپــور، 1389: 89(.

مطالعۀ مقدماتی ـ مطالعۀ کیفی
در ایــن پژوهــش، بــا اســتفاده از روش کیفــی تحلیــل 
مضمــون فانتــزی )FTA(،17 بررســی می شــود کــه شــهر 
رشــت از منظــر مرکزیــت غــذا چطــور در رســانه های 
ــر کشــیده شــده اســت. ایــن روش  ــه تصوی موردبررســی ب
ــا سیســتم  ــه بررســی هم گرایــی در متن هــا می پــردازد ت ب
معنایــی عمیق تــر را از طریــق تجربــۀ جدیــدی کــه تخیــل 
ــدد  ــع FTA گران ــد. درواق ــف کن ــود کش ــیر می ش و تفس
ــدل  ــه متضــاد م ــادی(18 اســت ک ــوری بنی ــوری ای )تئ تئ
ــه بررســی  فرضی ـ قیاســی19 پژوهــش عمــل می کنــد و ب
14. Mixed method
15. Creswell and Plano Clark
16. Exploratory
17. Fantasy Theme Analysis
18. Grounded theory
19. Hypothetico-deductive model

اســتقرایی داده هــای متنــی، صوتــی و تصویــری می پــردازد 
ــن  ــی نمادی ــواهدی از هم گرای ــف ش ــی آن کش و کار اصل

.)Mei & Ying, 2017( ــت اس
ــی  ــای غذای ــش محتواه ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم جامع
ــخصی20 و  ــانه های ش ــت در رس ــهر رش ــاریافته از ش انتش
ــانه های  ــت. رس ــوده اس ــتراک گذاری22 ب ــابی21 و اش اکتس
ــه درگاه هــای رســانه ای اشــاره دارد کــه تحــت  شــخصی ب
مالکیــت و کنتــرل یــك برنــد اســت، نظیــر وب ســایت های 
شــرکت، باگ هــای شــرکت، پاتفرم هــای ارتباطاتــی 
ــی  ــانه های اجتماع ــای رس ــی و پاتفرم ه ــان داخل کارکن
شــرکت مثــل فیــس بــوک، توئیتــر و لینکداین. رســانه های 
اکتســابی بــه روابــط عمومــی رایــگان برنــد در رســانه های 
ــفاهی  ــات ش ــر تبلیغ ــی نظی ــط اجتماع ــی و محی عموم
می تــوان  را  اشــتراک گذاری  رســانه های  دارد.  اشــاره 
اجتماعــی  رســانه های  در  اکتســابی  رســانۀ  به منزلــۀ 
ــانه های  ــل در رس ــوای آن از تعام ــه محت ــرد ک ــف ک توصی
ــد  ــی برن ــانۀ اجتماع ــا درگاه رس ــارکت ب ــی و مش اجتماع

.)ibid( ایجــاد می شــود
رســانه های  دســتۀ  در  بررسی شــده  نمونه هــای 
ــازمان  ــهرداری و س ــه ش ــود ک ــورهایی ب ــخصی بورش ش
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری شــهر رشــت 
تهیــه کــرده بودنــد )راهنمــای ســفر و معرفــی جاذبه هــای 
شــهر( و در دســتۀ رســانه های اکتســابی، گزارش هــای 
ــال 94  ــدای س ــب از ابت ــای منتخ ــده در روزنامه ه چاپ ش
ــهر  ــت ش ــهر رش ــه ش ــی ک ــرداد 97 )از زمان ــان م ــا پای ت
خــاق گســترونومی از طــرف یونســکو معرفــی شــد( قــرار 
ــانه های  ــروه رس ــده در گ ــای بررسی ش ــت. روزنامه ه داش
ــدی ادارۀ کل  ــزارش رتبه بن ــن گ ــاس آخری ــابی براس اکتس
مطبوعــات و خبرگزاری هــای داخلــی انتخــاب شــدند 
)وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 1396(. از ایــن میــان 
ــای دارای  ــامل روزنامه ه ــه ش ــف، ک ــروه ال ــای گ روزنامه ه
امتیــاز باالتــر از 75.1 بودنــد، مدنظــر قــرار گرفتنــد. ایــن 

20. Owned media
21. Earned media
22. Shared media
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ــران،  ــاد، ای ــای اقتص ــه )دنی ــت روزنام ــامل هش ــروه ش گ
ــی،  ــر ورزش ــان، خب ــات، کیه ــان، اطاع ــم، خراس ــام ج ج
همشــهری( بــوده اســت، کــه بــا توجــه بــه موضــوع و هدف 
ایــن مطالعــه، روزنامــۀ خبــر ورزشــی از فهرســت بررســی 
حــذف شــد. روزنامــۀ همشــهری نیــز، بــه علــت ارائۀ نکــردن 
خدمــات دسترســی بــه آرشــیو اخبــار، حــذف شــد. 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــاالت روزنامه ه ــیو مق ــت وجو در آرش جس
ــب  ــاالت و مطال ــد. از مق ــام ش ــت« انج ــدواژۀ »رش از کلی
ــی بررســی و تحلیــل شــدند کــه  یافت شــده، فقــط آن های
ــی اســت  ــد. گفتن ــوط بودن ــه مرب ــی مطالع ــدف اصل ــا ه ب
به اشــتراک گذاری،  شــبکه های  گســتردگی  وجــود  بــا 
ــرای اســتفاده از ایــن شــرایط اقدامــی  شــهرداری رشــت ب
ــبکه ها  ــن ش ــت در ای ــهر رش ــه از ش ــت و آنچ ــرده اس نک
ــده  ــر نش ــهرداری معتب ــازمان ش ــق س ــود دارد از طری وج
اســت. درنتیجــه، نمونــه ای معتبــر بــرای انتخــاب و تحلیــل 

ــن دســته وجــود نداشــته اســت. در ای
ــاس  ــه، براس ــن مطالع ــا، در ای ــل داده ه تجزیه وتحلی
ــتفاده از روش  ــا اس ــن23 و ب ــی نمادی ــنت باغ ــرد س رویک
تحلیــل مضمــون فانتــزی صــورت پذیرفــت. بدیــن منظــور، 
ــی بــا باغــت نمادیــن،  ــایی کلیدواژه های پــس از شناس
اجــزای اصلــی داســتان به منظــور شناســایی تکرارهــا 
جســت وجو شــدند تــا حقیقــت اطاعــات نمایشــی تفســیر 
محتواهــای  از  فانتــزی  )مضمون هــا(  تم هــای  شــود. 
ــس  ــته های متجان ــدند و در دس ــایی ش ــاریافته شناس انتش
قــرار گرفتنــد تــا ماکــی بــرای نقشــۀ غذایــی نمادیــن از 

شــهر رشــت باشــند.
از روش  ایــن مطالعــه  اعتبــار  ارزیابــی  به منظــور 
از  یکــی  روش  ایــن  شــد.  اســتفاده  زاویه بنــدی24 
پژوهــش  در  اعتبارســنجی  راهبردهــای  محبوب تریــن 
ــی  ــی مبتن ــت از هم گرای ــارت اس ــه عب ــت ک ــی اس کیف
ــا،  ــواع روش ه ــتفاده از ان ــا اس ــاص ب ــۀ خ ــك یافت ــر ی ب
نظریه هــا/ رویکردهــا، پژوهشــگران و منابــع اطاعاتــی 
)محمدپــور،1392،191(. بــا توجــه بــه اصــول زاویه بنــدی 
23 Symbolic rhetoric tradition
24. Triangulation

ــگر  ــك پژوهش ــش از ی ــه از بی ــن مطالع ــگر، در ای پژوهش
ــج  ــا اســتفاده شــد و ســازگاری نتای ــرای بررســی یافته ه ب
حاصــل از بررســی هایی کــه پژوهشــگران انجــام  داده بودنــد 

تأییــد مضاعفــی بــر اعتبــار ایــن مطالعــه بــوده اســت.

تحلیل داده های مطالعۀ مقدماتی
تم اول: رقص طبیعت در سفرۀ بهشتی رشت

ــورها  ــم در بورش ــا و ه ــم در روزنامه ه ــه ه ــم ک ــن ت  ای
ــۀ طبیعــت  ــه حضــور و رقــص هنرمندان به چشــم می خــورد ب
گیــان در ســفره های بــه نمایش گذاشــته  شــده از شــهر رشــت 
در رســانه های مختلــف اشــاره دارد. ارتبــاط طبیعــت و ســنت 
آشــپزی، از ابــزار استفاده شــده بــرای تهیــۀ غــذا تــا ســفره ای که 
غــذا روی آن چیــده می شــود، بــه تصویــر کشــیده شــده بــود. 
شــادی و نشــاط طبیعــت در هــر ســخن یــا تصویر منتشرشــده 

ــورد. ــم می خ ــت به چش ــی رش ــای غذای از جاذبه ه
ــع و  ــالیزار ومرت ــور ش ــا حض ــت ب ــی رش ــفرۀ محل س
دریــا، ســفرۀ ســبز رشــت بــا محتویــات گیاهــی اش و ســفرۀ 
ــده  ــی بیان ش ــای غذای ــر جاذبه ه ــت از دیگ ــی رش دریای
از شــهر رشــت در رســانه ها بــود. هــم در رســانه های 
ــت  ــت بهش ــابی، رش ــانه های اکتس ــم در رس ــخصی و ه ش

ــود. ــده ب ــی  ش ــوراک معرف ــگری خ گردش
تم دوم: شکم گردی ماجراجویانه به سبك رشت

ــت  ــهر رش ــگری ش ــای گردش ــکم گردی از جاذبه ه ش
ــرای  ــی معرفی شــده ب ــوع غذای ــا تن ــه ب ــود ک ــان  شــده ب بی
ایــن شــهر موجــه می نمایــد. تنــوع و فراوانــی رســتوران های 
موجــود در ایــن شــهر رســتوران گردی را نیــز بخــش 
مهمــی از برنامــۀ گشــت وگذار در شــهر رشــت کــرده اســت. 
شــب گردی، شــکم گردی و رســتوران گردی، در شــهری کــه 
ــا هــم تلفیــق  شــده اند، رشــت را  ــه ب در آن ســنت و مدرنیت
بــه شــهری بیــدار بــرای تمــام ســلیقه ها تبدیــل کــرده اســت.

تم سوم: موزۀ فرهنگی خوراک
ایــن تــم هــم در رســانه های شــخصی و هــم در 
ــذا  ــود. گردشــگری غ ــر شــده ب رســانه های اکتســابی ظاه
ــته  ــه توانس ــت ک ــی اس ــگری فرهنگ ــاخه ای از گردش ش
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ــی  ــای فرهنگ ــوم و المان ه ــا آداب ورس ــنایی ب ــت آش فرص
رشــت را بــرای گردشــگران فراهــم کنــد. هویدابــودن رنــگ 
گیــان در رســتوران های شــهر رشــت، به طــور ضمنــی، از 
ــر  ــود. در ه ــف قابل برداشــت ب ــاالت مختل ــا و مق گزارش ه
ــز  ــت مرک ــابی، رش ــخصی و اکتس ــانه های ش ــوع رس دو ن
ــی  ــی معرف ــای طوالن ــرای دوره ه ــران ب ــارت ای ــزرگ تج ب
ــای  ــای ورود فرهنگ ه ــوع گوی ــن موض ــه ای ــود ک ــده ب  ش
ــی،  ــوع فرهنگ ــت. تن ــهر اس ــن ش ــه ای ــرب ب ــرق و غ ش
ــوار در  ــتان های هم ج ــتا، یاری اس ــهر و روس ــاط ش ارتب
تأمیــن بهتریــن مــواد اولیــه، ورود فرهنگ هــای خارجــی، 
ــی  ــوع و غن ــای متن ــار جغرافی ــی، در کن ــاً اروپای خصوص
گیــان مکتــب آشــپزی منحصربه فــرد ایــن شــهر را 
چنــان رقــم زدنــد کــه آن را شایســتۀ نــام  مــوزۀ خــوراک 
ــی در شــبکه شــهرهای خــاق گســترونومی  و ثبــت جهان

ــد. یونســکو کردن
تــم چهــارم: طعــم و رنــگ فرهنــگ  عــامۀ گیــان در 

ــزرگ رشــت( ــازار ب ــا )ب ــازار روز دنی ــن ب بزرگ تری
بــازار بــزرگ رشــت، در هــر دو نــوع رســانه های 
ــهر  ــی ش ــای اصل ــی از جاذبه ه ــابی، یک ــخصی و اکتس ش
ــازار  ــود. در رســانه های شــخصی، ب رشــت معرفــی  شــده ب
ــان  ــامۀ گی ــوری فرهنــگ  ع ــزرگ رشــت نســخۀ مینیات ب
ــازار در  ــن ب ــود. ای ــده ب ــی  ش ــت معرف ــوص رش و به خص
ــازار روز جهــان، هــم از  ــن ب ــوع رســانه بزرگ تری هــر دو ن
منظــر وســعت و هــم از منظــر تنــوع محصــوالت، معرفــی 

ــود.  شــده ب

مطالعۀ اصلی- مطالعۀ تجربی
در ایــن پژوهــش از روش تجربــی 25اســتفاده  شــده اســت. 
ــی بــه  ــوم طبیع ــی از عل ــوم اجتماع ــی عل ــیوۀ تجرب ش
عاریــت گرفتــه  شــده اســت و هرچنــد کاربــرد گســترده ای 
در روان شناســی دارد، امــا در علــوم دیگــر، همچــون 
ــوع  ــش ن ــن،1390(. آزمای ــرد دارد )نیوم ــی، کارب بازاریاب
خاصــی از روش علمــی اســت کــه معمــوالً بــرای مطالعــۀ 
ــون  ــاً آزم ــش غالب ــدف از آزمای ــی رود. ه ــه کار م ــت ب علی
25. Experimental

ــن  ــك تبیی ــت آوردن ی ــی به دس ــت، یعن ــه اس ــك فرضی ی
تجربــی از یــك پدیــده یــا ســازوکار علّــی )هومــن، 
1383(. بــر همیــن اســاس، در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده 
ــط  ــوای مرتب ــۀ محت ــر ارائ ــناریومحور، تأثی ــرد س از رویک
بــا غــذا بــر توانمندســازی گردشــگران بررســی شــد. 
ــرض  ــی از مشــارکت کنندگان در مع ــن منظــور، گروه بدی
ــح  ــۀ توضی ــۀ اول به اضاف ــده در مطالع ــای شناسایی  ش تم ه
ــرار  ــت ق ــهر رش ــی ش ــات جغرافیای ــری از اطاع مختص
ــات  ــط اطاع ــر فق ــروه دیگ ــرای گ ــه ب ــد، درحالی ک گرفتن

ــد. ــه ش ــروه اول( ارائ ــابه گ ــی )مش جغرافیای
شــهر  بالقــوۀ  گردشــگران  بررسی شــده  جامعــۀ 
رشــت بودنــد و حجــم نمونــه درمجمــوع 200 نفــر و 
ــد  ــه ش ــر گرفت ــر درنظ ــی 100 نف ــروه فرع ــر گ ــرای ه ب
ــتیابی بــه ایــن  )میرزایــی، 1394: 192(. به منظــور دس
حجــم،  15 درصــد بــه حجــم نمونــه اضافــه شــد و 
ــی  ــارکت کننده بررس ــی 115 مش ــروه فرع ــر گ ــرای ه ب
ــران انتخــاب  ــا، شــهر ته ــرای جمــع آوری داده ه شــدند. ب
ــام  ــداری در ای ــازمان راه ــای س ــاس گزارش ه ــد. براس ش
ــه  ــوط ب ــی مرب ــرخ خروج ــترین ن ــف، بیش ــل مختل تعطی
تهــران بــوده اســت )انتخــاب، 1397(. بــر همیــن اســاس 
ــگران  ــداد گردش ــترین تع ــه بیش ــود ک ــی می ش پیش بین
بالقــوه از ایــن شــهر باشــند. بــرای انتخــاب اعضــای 
نمونــه نیــز از روش نمونه گیــری گلوله برفــی اســتفاده 
ــش  ــۀ پژوه ــش نمون ــرای افزای ــی ب ــن روش فن ــد. ای ش
در زمان هایــی اســت کــه بــه آزمودنی هایــی فراتــر از 
ــی، 1394: 180(.  ــاز اســت )میرزای آزمودنی هــای آشــنا نی
بــر همیــن اســاس، به منظــور دســتیابی بــه نتایــج نزدیــك 
ــایی  ــا شناس ــد ت ــتفاده ش ــن روش اس ــت، از ای ــه واقعی ب
دقیق تــر پاســخ دهندگانی میســر گــردد کــه احتمــال 
ســفر آن هــا، بــا توجــه بــه ویژگی هــای شــخصیتی و 
ــع آوری  ــس از جم ــت پ ــد. درنهای ــر باش ــادی، باالت اقتص
بــرای  قابل اســتفاده  پرســش نامه های  تعــداد  داده هــا، 
ــدد )63  ــی( 104 ع ــای غذای ــۀ تم ه ــی 1 )ارائ ــروه فرع گ
درصــد زن؛ بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه گــروه ســنی 20 
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ــوط  ــی مرب ــن فراوان ــد و کمتری ــال: 5/38 درص ــا 30 س ت
ــداد  ــد( و تع ــال: 4 درص ــاالی 50 س ــنی ب ــروه س ــه گ ب
 2 فرعــی  گــروه  بــرای  قابل اســتفاده  پرســش نامه های 
)ارائه نکــردن تم هــای غذایــی( 102 عــدد )56 درصــد زن؛ 
ــا 30  ــروه ســنی 20 ت ــه گ ــوط ب ــی مرب بیشــترین فراوان
ــه گــروه  ــوط ب ــی مرب ــن فراوان ســال، 47 درصــد، و کمتری
ــر  ــت. ازنظ ــوده اس ــد( ب ــال، 2 درص ــاالی 50 س ــنی ب س
ــروه  ــر دو گ ــی در ه ــات، بیشــترین فراوان ــر تحصی متغی
مربــوط بــه مقطــع کارشناســی بــود کــه بــه ترتیــب 5/61 
ــی 1  ــای فرع ــارکت کنندگان گروه ه ــد از مش و 5/51 درص

و 2 را شــامل می شــد.
بخشــی از پرســش نامه، یعنــی ســناریوی استفاده شــده 
ــده  ــای شناسایی ش ــه تم ه ــه ب ــا توج ــه، ب ــن مطالع در ای
ــر  ــری متغی ــرای اندازه گی ــد. ب ــی ش ــۀ اول طراح در مطالع
توانمندســازی گردشــگران نیــز از ابــزار منــدس فیلــو 
ــس از  ــت( و پ ــد )پیوس ــتفاده ش ــکاران )2018( اس و هم
ــی  ــای آزمایش ــه گروه ه ــا ب ــی آزمودنی ه ــاب تصادف انتس
ــر متغیــر وابســته )توانمندســازی  تأثیــر متغیــر مســتقل ب

گردشــگر( بررســی شــد.
بازآزمــون  روش  از  پایایــی  اندازه گیــری  به منظــور 
ــد.  ــرا ش ــی اج ــد و پرســش نامه روی 10 آزمودن ــتفاده ش اس
بدیــن منظــور یکــی از تدابیــر بررسی شــده در پژوهــش 
ــۀ تم هــای غذایــی( انتخــاب شــد و آزمودنی هــا پــس از  )ارائ
مواجهــه بــا وضعیــت آزمایشــی انتخاب  شــده بــه پرســش نامه 
پاســخ دادنــد. مرحلــۀ دوم اجــرای ابــزار بــا فاصلــۀ دو هفتــه از 
اجــرای اول انجــام شــد. بــرای تعییــن پایایــی نیــز از آزمــون 
اســپیرمن ـ براونGuttman, 1945( 26( اســتفاده شــد و 
ــرای آزمــون  ــه ضریــب پایایــی به دســت آمده ب ــا توجــه ب ب
)0/886(، پایایــی آزمــون مناســب تشــخیص داده شــد. در 
زمینــۀ روایــی، بــه علــت اســتفاده از ابــزار اســتاندارد بــرای 
ــی  ــه بررس ــگران، ب ــازی گردش ــر توانمندس ــی متغی بررس
مجــدد روایــی محتــوا نیــاز نبــود. ازآنجا کــه روایــی درونــی 
از معیارهــای روایــی در مطالعــات تجربــی  و بیرونــی 

26 Spearman - Brown

ــی از  ــرای تأمیــن روایــی درون هســتند، در ایــن مطالعــه ب
ــارکت کنندگان  ــردن مش ــرای گمراه ک ــفر، ب ــناریوی س س
از قصــد پژوهشــگر و ممانعــت از تأثیرگــذاری متغیرهایــی 
ــش نامه  ــدای پرس ــن،1390(، در ابت ــار )نیوم ــر از تیم غی
اســتفاده شــد. روایــی بیرونــی نیــز از طریــق اندازه گیــری 
واقع گرایــی قابل بررســی اســت )همــان( و در مطالعــۀ 
حاضــر، به این علــت کــه شــرایط آزمایشــی از طریــق 
ــف  ــای مختل ــه گروه ه ــا ب ــی آزمودنی ه ــص تصادف تخصی
تحقــق  یافتــه  آزمایشــی  واقع گرایــی  شــد،  اعمــال 
ــك  ــز ی ــادی نی ــی م ــنجش واقع گرای ــور س ــت. به منظ اس
ــری:  ــه:10؛ باورپذی ــداد نمون ــد )تع ــام ش ــون انج پیش آزم
ــی: 4/6 )1:  ــم کل ــر( و فه ــاور؛ 5: باورپذی 4/8 )1: غیرقابل ب

فهــم مشــکل؛ 5: فهــم آســان((.
ــا توجــه بــه هــدف ایــن  به منظــور تحلیــل داده هــا، ب
ــی  ــروه و بررس ــای دو گ ــۀ میانگین ه ــه مقایس ــش ک پژوه
ــراری  ــه برق ــه ب ــا توج ــت و ب ــاوت آن هاس ــاداری تف معن
شــرط نرمال بــودن توزیــع هــر یــك از جمعیت هــا، از 

ــی مســتقل اســتفاده شــد. ــون ت آزم

تحلیل داده های مطالعۀ تجربی
ــه  ــت ک ــخص اس ــون مش ــون ل ــج آزم ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــی  ــت ،یعن ــدار 05/0 اس ــر از مق ــاداری باالت ــطح معن س
ــردن  ــردن و ارائه نک ــتقل )ارائه ک ــای مس ــس گروه ه واریان
ــا  ــگران ب ــازی گردش ــازۀ توانمندس ــی( در س ــای غذای تم ه
هــم برابرنــد. بنابرایــن ســطر اول بــرای آزمــون تــی کــه بــا 
پیش شــرط برابــری واریانس هاســت بررســی می شــود. 
ــی  ــای غذای ــۀ تم ه ــه ارائ ــت ک ــای آن اس ــدول 1 گوی ج
تأثیــر معنــاداری در توانمندســازی گردشــگران داشــت. بــه 
ــر  ــاداری کمت ــطح معن ــدار س ــه مق ــر، ازآنجا ک ــی دیگ بیان
از 0/05 اســت فــرض صفــر مبنــی بــر یکســان بودن 
ــردن و  ــت )ارائه ک ــر دو حال ــرای ه ــه ب ــای جامع میانگین ه
ارائه نکــردن تم هــای غذایــی( رد و فــرض مقابــل پذیرفتــه 

می شــود.
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جدول 1: آزمون لون و تی مستقل برای بررسی توانمندسازی 

گردشگران در دو گروه

ــا  ــۀ میانگین ه ــدول 2، مقایس ــه ج ــه ب ــا توج ــی، ب از طرف
)192/3 بــرای حالــت ارائــۀ تم هــای غذایــی؛ و 2/439 
نشــان  غذایــی(  تم هــای  ارائه نکــردن  حالــت  بــرای 
ــدی  ــث توانمن ــی باع ــای غذای ــۀ تم ه ــه ارائ ــد ک می ده

مشــارکت کنندگان شــد. بیشــتر 

جدول 2: مقایسۀ میانگین های دو گروه برای متغیر 

توانمندسازی گردشگران

ــر ابعــاد  ــۀ تم هــا ب ــر ارائ در ادامــه، به منظــور بررســی تأثی
توانمندســازی گردشــگران، آزمــون بــرای هــر یــك از چهار 
بعــد متغیــر توانمندســازی گردشــگران شــامل هدفمنــدی، 
شایســتگی )احســاس کفایــت(، خودتعیینــی )اســتقال( و 

اثرگــذاری مجــدداً تکــرار شــد.
هدفمنــدی  بعــد  درمــورد   ،3 جــدول  براســاس 
ــری  ــه نابراب ــا توجــه ب متغیــر توانمندســازی گردشــگران ب
ــوط بــه  ــطر مرب ــه نتایــج س واریانس هــای دو گــروه، ب
واریانس هــا  نابرابــری  پیش فــرض  بــا  تــی  آزمــون 
می شــود  مشــاهده  کــه  همان طــور  می شــود.  توجــه 
ــای  ــه معن ــه ب ــوده ک ــر از 0/05 ب ــاداری کمت ــطح معن س
وجــود تفــاوت معنــادار بیــن دو حالــت ارائه کــردن و 
ارائه نکــردن تم هــای غذایــی بــرای متغیــر هدفمنــدی 
ــروه در  ــای دو گ ــۀ میانگین ه ــا مقایس ــن ب ــت. همچنی اس
ــی  ــای غذای ــۀ تم ه ــه ارائ ــود ک ــاهده می ش ــدول 4 مش ج
در احســاس هدفمنــدی مشــارکت کنندگان در تنظیــم 

ــت دارد. ــر مثب ــان تأثی ــۀ سفرش برنام

ــاداری  ــت، ســطح معن ــد احســاس کفای ــورد بع درم
کمتــر از 05/0 معناداربــودن تفــاوت بیــن دو گــروه 
را نشــان می دهنــد. همچنیــن بــا مقایســۀ میانگیــن 
ــۀ  ــه ارائ ــود ک ــاهده می ش ــدول 4 مش ــروه در ج دو گ
و  شایســتگی  احســاس  ایجــاد  در  غذایــی  تم هــای 
کفایــت جهــت تنظیــم برنامــۀ ســفر تأثیــر مثبــت 
ــت  ــر در حال ــن متغی ــن ای ــه میانگی ــت. به طوری ک داش
از حالــت  بیشــتر  ارائــۀ تم هــای غذایــی )3/076( و 

اســت. بــوده   )281/2( تم هــا  ارائه نکــردن 
همچنیــن بــا بررســی جــدول 3 مشــاهده می شــود 
کــه بــرای بعــد اســتقال از متغیــر توانمندســازی 
 0/05 گردشــگران نیــز ســطح معنــاداری کمتــر از 
ــود دارد.  ــروه وج ــن دو گ ــادار بی ــاوت معن ــوده و تف ب
ــی  ــای غذای ــرض تم ه ــه در مع ــارکت کنندگانی ک مش
اســتقال  احســاس  گرفتنــد  قــرار  رشــت  برنــد  از 
دیگــر  گــروه  بــا  مقایســه  در   )3/141( بیشــتری 

داشــتند.  )2/326(
گــروه  دو  بیــن  معنــادار  تفــاوت  درنهایــت، 
ــت.  ــاهده اس ــذاری قابل مش ــاس اثرگ ــد احس ــرای بع ب
معــرض  در  کــه  مشــارکت کنندگانی  به طوری کــه 
ــد، ســطح  ــرار گرفتن ــد رشــت ق ــی از برن تم هــای غذای
ســفر  برنامــۀ  بــر  اثرگــذاری  احســاس  از  باالتــری 
 )2/411( دیگــر  گــروه  بــا  مقایســه  در  را   )3/25(

ــد. ــزارش دادن گ

جدول 3: آزمون لون و تی مستقل برای بررسی ابعاد توانمندی 

گردشگران در دو گروه

توانمندسازی
آزمون تی برای برابری میانگین هاآزمون لون برای برابری واریانس ها

Fسطح معناداریtdf سطح معناداری
)2-tailed(

تفاضل 
میانگین

فرض برابری واریانس ها

فرض نابرابری واریانس ها

1 /9470/ 1647/ 280

7/ 271

204

199/ 806

0/ 00

0/ 00

0/ 75277

0/ 75277

میانگین خطای معیارانحراف معیارمیانگینحجم نمونهسناریو

06808/ 694320/ 19230/ 1043ارائۀ تم هاتوانمندسازی

07799/ 787710 /43950/ 1022ارائه نکردن تم ها

آزمون لون برای برابری 

واریانس ها
آزمون تی برای برابری میانگین ها

F سطح
معناداری

tdf سطح معناداری
)2-tailed(

تفاضل میانگین

هدفمندی
فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

7 /5550 /007
5/ 121

5 /108

204

189 /549

0/ 00

0/ 00

0 /60118

0 /60118

کفایت
فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

0 /3490 /556
7 /233

7/ 233

204

203 /906

0/ 00

0/ 00

0 /79588

0 /79588

استقالل
فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

1/ 6700 /198
7/ 066

7 /058

204

200 /022

0/ 00

0/ 00

0 /81423

0 /81423

اثرگذاری
فرض برابری واریانس ها
فرض نابرابری واریانس ها

0 /7060 /384
7 /199

7 /191

204

200 /022

0/ 00

0/ 00

0 /83824

0 /83824
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جدول 4: مقایسۀ میانگین های دو گروه برای متغیر 

توانمندسازی گردشگران

بحث و نتیجه گیری
امــروزه اینترنــت منبــع اطاعاتِی کلیــدی برای گردشــگران 
محســوب می شــود کــه براســاس آن تصمیمــات مربــوط بــه 
سفرشــان را اتخــاذ می کننــد. محتــوا یکــی از محرک هــای 
ــی  ــت. محتوای ــت اس ــدگان از اینترن ــتفادۀ مصرف کنن اس
ــد  ــق بتوان ــی و عمی ــات تفصیل ــۀ اطاع ــا ارائ ــه ب ــی ک غن
مخاطــب را در تصمیم گیــری و انتخــاب یــاری کنــد. 
ــرای کســانی کــه قصــد  ــت، ب یکــی از اســتفاده های اینترن
ســفر دارنــد، توانمنــدی ادراک شــدۀ آن هــا براســاس 
ــگران  ــه گردش ــور ک ــت. همان ط ــی اس ــات دریافت اطاع
ــد  ــد، بای ــی بیشــتر اســتفاده می کنن از رســانه های اجتماع
احســاس توانمنــدی بیشــتری در فراینــد برنامه ریــزی ســفر 
داشــته باشــند. در پاســخ بــه ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر 
ــز  ــوای متمرک ــۀ محت ــه ارائ ــت ک ــان داش ــوان اذع می ت
بــر جذابیــت غذایــی شــهر رشــت، بــر توانمندســازی 
گردشــگران بالقــوه، در برنامه ریــزی ســفر بــه مقصــد رشــت 
تأثیرگــذار اســت، به طوری کــه ارائــۀ تم هــای غذایــی 
باعــث توانمنــدی بیشــتر مشــارکت کنندگان می شــود. 
ــورد  ــی، درم ــازی به طورکل ــر توانمندس ــر عاوه ب ــن تأثی ای
ــاس  ــازی براس ــدۀ توانمندس ــی ش ــد بررس ــار بع ــر چه ه
فرضیــات مطرح  شــده در ایــن پژوهــش، یعنــی هدفمنــدی، 

ــز  ــذاری، نی ــتقال و اثرگ ــاس اس ــت، احس ــاس کفای احس
ــی  ــای غذای ــۀ تم ه ــه ارائ ــت. به طوری ک ــوده اس ــادق ب ص
در احســاس هدفمنــدی مشــارکت کنندگان در تنظیــم 
برنامــۀ سفرشــان تأثیــر مثبــت داشــته اســت. ایــن گــروه از 
مشــارکت کنندگان احســاس کفایــت و اســتقال بیشــتری 
ــر  ــروه دیگ ــا گ ــۀ سفرشــان در مقایســه ب ــم برنام در تنظی
ــه  ــارکت کنندگان، ک ــی از مش ــن، گروه ــتند. همچنی داش
در معــرض تم هــای غذایــی قــرار گرفتنــد، ســطح باالتــری 
ــزارش  ــان را گ ــۀ سفرش ــر برنام ــذاری ب ــاس اثرگ از احس
دادنــد. ایــن یافته هــا به طــور ضمنــی تأییدکننــدۀ نتایــج 
ــت )Mendes-Filho et al., 2018؛  ــی اس پژوهش های
Xiang et al., 2015؛ Kim et al., 2018( که اهمیت 
ــگران را  ــری گردش ــازی و تصمیم گی ــر توانمندس ــوا ب محت
ــه یافته هــای ایــن پژوهــش  ــا توجــه ب ــد. ب بررســی کرده ان
ــازی  ــی پیاده س ــل دارد، چگونگ ــای تأم ــه ج ــی ک موضوع
ــا حداکثــر اثربخشــی  یافته هــای ایــن پژوهــش در عمــل ب
ــاش  ــارۀ آن بحــث می شــود و ت ــه درب ــه در ادام اســت ک
می کنیــم کــه بــرای توانمندســازی گردشــگران بالقــوه بــه 
ــه و از چــه  ــی، چگون ــی »چــه محتوای پرســش های عملیات

ــم. ــخ دهی ــد؟« پاس ــار یاب ــی انتش کانال های
کنتــرل  قابلیــت  براســاس  اینترنــت  فضــای  در 
ســه  غیرقابل کنتــرل(،  و  قابل کنتــرل  )رســانه های 
دســته رســانه معرفــی  شــده اســت کــه عبارت انــد از 
ــارغ  ــتراک گذاری. ف ــابی و اش ــخصی، اکتس ــانه های ش رس
از اســتفاده از یــك یــا تمامــی ایــن رســانه ها، اولیــن 
موضــوع بازاریابــی محتــوا خواهــد بــود، یعنــی تولیــد و بــه 
اشــتراک گذاری محتوایــی کــه بــه حفــظ مشــتریان فعلــی 
ــری  ــد. به کارگی ــد بینجام و به دســت آوردن مشــتریان جدی
ــه از  ــن مرحل ــا مشــتری در ای رویکــرد مدیریــت ارتبــاط ب
ــا  ــاط ب ــت ارتب ــت. مدیری ــوردار اس ــیاری برخ ــت بس اهمی
ــی  مشــتری )ســی.آر.ام( در ســه ســطح راهبــردی، عملیات
و تحلیلــی قابل بررســی و پیاده ســازی اســت )باتــل و 
ــت  ــطح از اهمی ــه س ــر س ــه ه ــول، 1390(. گرچ ــرن ب ت
ــش از  ــوا، بی ــد محت ــۀ تولی ــد، در مرحل ــی برخوردارن باالی

انحراف میانگینحجم نمونهسناریو
معیار

میانگین خطای 
معیار

هدفمندی
1043397/372701/007129/0ارائۀ تم ها

1027386/294587/009366/0ارائه نکردن تم ها

کفایت
1040769/378995/007746/0ارائۀ تم ها

1022810/279152/007837/0ارائه نکردن تم ها

استقالل
1041410/377542/007604/0ارائۀ تم ها

1023268/287626/008676/0ارائه نکردن تم ها

اثرگذاری
1042500/378518/007699/0ارائۀ تم ها

1024118/288401/008753/0ارائه نکردن تم ها
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پژوهش ترکیبی اسماعیلپور، شعبانی نشتایی

همــه ســطح تحلیلــی راه گشــا خواهــد بــود. ســی.آر.
ــتری  ــات مش ــاس اطاع ــت و اس ــه ای اس ــی پای ام تحلیل
ــر و  ــای بهت ــۀ راهکاره ــب ارائ ــد و موج ــکیل می ده را تش
ــا نیازهــای مشــتریان  ــق ب به موقــع می شــود و حتــی مطاب
ــن رو  ــد. از همی مشــکات و مسائلشــان را برطــرف می کن
پیشــنهاد می شــود تــا جایــی کــه ممکــن اســت اطاعــات 
مشــتریان بخــش بررسی شــده در پژوهــش حاضــر، یعنــی 
گردشــگران بالقــوه، جمــع آوری شــود و ســامان  یابــد. 
ــازمان ها و ادارات  ــه در س ــن زمین ــادی در ای ــات زی اطاع
ــدون  دولتــی و غیردولتــی گوناگــون موجــود اســت کــه ب
ــع آوری  ــه قابل جم ــل هزین ــا حداق ــا ب ــه ی ــرف هزین ص
اســت. داشــتن ایــن اطاعــات بــه تعییــن داســتان 
ــونا، ــا پرس ــش ی ــوم نق ــاس مفه ــت، براس ــهر رش ــد ش  برن
ــرای  ــش ب ــوم نق ــد. مفه ــد انجامی ــای، 1396( خواه  )زاه
شــناخت عــادات ســفر گردشــگران بالقــوه و عــادات 
ــه کار مــی رود. هــر نقــش  آن هــا در اســتفاده از رســانه ها ب
ــه  ــت ک ــی اس ــتری احتمال ــتان گونه از مش ــی داس توصیف
شــامل توصیــف کاملــی از رفتارهــا و ترجیحــات اوســت و 
ــات  ــر تجربی ــتری، ب ــای مش ــر ویژگی ه ــز ب ــای تمرک به ج
وی متمرکــز خواهــد بــود. شــایان  ذکــر اســت کــه اگرچــه 
از  استخراج شــده  تم هــای  براســاس  حاضــر،  پژوهــش 
ــی شــهر رشــت  ــای غذای ــوای انتشــاریافته از جاذبه ه محت
ــد  ــوا و تعییــن داســتان برن صــورت پذیرفــت، تولیــد محت
براســاس داده هــای مرتبــط بــا خــود گردشــگران بالقــوه از 

ــود. ــد ب ــری برخــوردار خواه ــار باالت اعتب
ــدف  ــه ه ــه ب ــا توج ــانه های شــخصی، ب ــورد رس درم
پژوهــش حاضــر و فضــای درنظرگرفته شــده جهت بررســی، 
مهم تریــن  و  اصلی تریــن  وب ســایت  اینترنــت،  یعنــی 
 .)Chaffey, 2009( ــود ــداد می ش ــخصی قلم ــانۀ ش رس
ــهر  ــگری در ش ــی گردش ــان اصل ــد متولی ــرار باش ــر ق اگ
رشــت )ازجملــه ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری و ســازمان شــهرداری( از این رســانۀ شــخصی 
ــی  ــج جاذبه هــای غذای ــزاری جهــت تروی ــۀ اب مهــم به منزل
برنــد رشــت اســتفاده کننــد، بایــد فراینــد دســتیابی 

مخاطــب بــه محتــوای مربوطــه ســاده گــردد. بدیــن منظور 
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه مغــز انســان چگونــه 
اطاعــات خــاص را پــردازش می کنــد، چراکــه نــوع پاســخ 
ــور  ــد به ط ــایت می دهن ــه وب س ــراد ب ــه اف ــی ک و واکنش
عمیقــی ریشــه در مغــز آن هــا دارد )زاهــای،1396(. از دیگر 
نــکات مهــم اســتفاده از کلیدواژه هــای مناســب بــرای 
ــوان  ــور می ت ــر، »چط ــی  دیگ ــه  عبارت ــت. ب جست وجوس
ــایت  ــد )وب س ــایت مقص ــه س ــران ب ــت کارب ــانس هدای ش
شــهرداری( و دیــدن داســتان برنــد رشــت را بــه حداکثــر 
ــدز   ــا اســتفاده از ابزارهایــی نظیــر گــوگل ترن رســانید؟« ب
ــول  ــت وجو ح ــی جس ــای واقع ــوان رفتاره ــا  می ت و الکس
محــور کلیدواژه هــای مرتبــط را شناســایی کــرد و بــا 
دیده شــدن  احتمــال  مقصــد  وب ســایت  بهینه ســازی 
پیشــبرد  و  معرفــی  بــرای  را  طراحی شــده  محتــوای 
جاذبه هــای غذایــی شــهر رشــت افزایــش داد. اگرچــه 
صدهــا  بــا  الگوریتمــی  دارای  جســت وجو  موتورهــای 
ــوان آن هــا را موتورهــای  فاکتــور وزن دهــی هســتند، می ت
ــرض کــرد. تعــداد تکــرار کلمــۀ  ــه ف جســت وجوی صادقان
ــی  ــای دریافت ــداد لینك ه ــایت و تع ــۀ س ــدی در بدن کلی
مشــترک  فاکتورهــای  ازجملــه  معتبــر  ســایت های  از 
ــر رتبه بنــدی موتورهــای جســت وجو هســتند  تأثیرگــذار ب

.)Chaffey, 2009(
یعنــی  اکتســابی،  رســانه های  اکتســاب  راه 
ــی دریافــت  ــدون این کــه پول رســانه هایی کــه مطالــب را ب
ــا  ــازمان ی ــارۀ س ــد و درب ــتراک می گذارن ــه اش ــد ب کنن
برنــد اطاع رســانی می کننــد، »ارزش خبــری« اســت، 
یعنــی محتوایــی جــذاب و حرفــه ای کــه از دیــد ســردبیر 
ــه  ــد مخاطــب ارزش ب ــا از دی آن رســانه ارزش انتشــار و ی
ــراد  ــق اف ــی از طری ــد. بازاریاب ــته باش ــتراک گذاری داش اش
یــا ســازمان هایی کــه بــه مخاطبــان هــدف ایــن پژوهــش، 
بالقــوه، دسترســی دارنــد )نظیــر  یعنــی گردشــگران 
خبرگزاری هــای پرمخاطــب( و مشــارکت در رویدادهــا، 
نظیــر نمایشــگاه های تجــاری مجــازی، ازجملــه روش هــای 
کــه   )Kolb, 2016( اکتســابی اند رســانه های  ایجــاد 
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ــای  ــار و جاذبه ه ــار اخب ــور انتش ــا به منظ ــوان از آن ه می ت
غذایــی شــهر رشــت و درنتیجــه توانمندســازی گردشــگران 
بالقــوه بــرای انتخــاب شــهر رشــت به عنــوان مقصــد 

ــرد. ــتفاده ک ــفر اس ــزی س ــگری و برنامه ری گردش
و  گســترش  حاصــل  کــه  اجتماعــی  رســانه های 
توســعۀ اینترنت انــد، امــکان ایــن تعامــل و ارتباطــات 
ایــن  از  اســتفاده  کرده انــد.  فراهــم  را  دوســویه 
مشــارکتی فرهنــگ  مفهــوم  بــه  رســانه ها  از   طبقــه 
 اشــاره می کنــد کــه در آن مخاطبــان محتــوا تولیــد 
ــی  ــد درجای ــه »بای ــت ک ــن اس ــی ای ــدۀ کل ــد. قاع می کنن
ــای، 1396(.  ــت« )زاه ــی هس ــه ماه ــرد ک ــری ک ماهیگی
میــان مخاطبــان  به ســرعت در  اجتماعــی  رســانه های 
خــود فراگیــر شــده اند و بــه بخــش جدایی ناپذیــر زندگــی 
اکثــر کاربــران خــود تبدیــل  شــده اند )فیــض و همــکاران، 
استتیســتا از  نقــل  بــه  ایســنا،  گــزارش  بــه   .)1397 
ــران در لیســت  ــۀ 2018، ای ــار منتشرشــده در ژانوی  در آم
ده کشــور جهــان قــرار گرفــت کــه دارای بیشــترین 
ــتند  ــتاگرام هس ــی اینس ــبکۀ اجتماع ــران ش ــداد کارب تع
توانایــی  بــا  اینســتاگرام  طرفــی  از   .)1396 )ایســنا، 
ــل  ــان نس ــا می ــا نه تنه ــریع عکس ه ــتراک گذاری س به اش
ــری را  ــوالت بص ــه محص ــرادی ک ــن اف ــه بی ــد، بلک جدی
بازاریابــی می کننــد نیــز محبوبیــت بســیاری دارد. ازایــن رو 
ــرای تحقــق هــدف  ــاال ب ــی ب ــا کارای ــزاری ب اینســتاگرام اب
ایــن پژوهــش، یعنــی انتشــار داســتان برند رشــت براســاس 
جاذبه هــای غذایــی ایــن شــهر، اســت کــه ســازمان 
شــهرداری و ســایر ســازمان ها و گروه هــای ذی صــاح 

می تواننــد از آن اســتفاده کننــد.
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن پژوهــش محدودیت هایی 
ــۀ اول  ــده در مطالع ــۀ استفاده ش ــت. نمون ــته اس ــز داش نی
)کیفــی( فقــط منابــع دســت دوم متنــی بوده انــد. ویدیوهــا 
ــع  ــده منب ــانه های معرفی ش ــده در رس ــر منتشرش و تصاوی
اطاعاتــی ارزشــمندی بــرای پژوهشــگران خواهــد بــود. در 
مطالــعۀ دوم فقــط ســاکنان شــهر تهــران بررســی شــدند. 
ــات، ازجملــه  ــاال و تنــوع امکان بدیهــی اســت کــه ســطح ب

امکانــات رفاهــی )در شــهری نظیــر تهــران(، در انتظــارات 
ــد  ــر خواه ــدۀ گردشــگری تأثی ــن شــهر از پدی ســاکنان ای
داشــت. ازایــن رو پیشــنهاد می شــود ایــن متغیــر در 
مطالعــات آتــی در جــای متغیــر تعدیل گــر بررســی شــود. 
از طــرفی اســتفاده از روش هــای کیفــی دیــد عمیق  تــری 

از روابــط بررسی شــده به دســت می دهــد.
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