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نقش تبلیغات رسانههای نوین بصری در توسعة گردشگری باغهای قاجاری شیراز

تاریخ دریافت1399/10/20 :
تاریخ پذیرش1400/02/30 :

چکیده

گردشــگری عاملــی مؤثــر در انتقــال فرهنگــی بهشــمار م ـیرود کــه ب ـرای
توســعه آن ،بهکارگیــری شــیوههای تبلیغاتــی در رســانههای نویــن بصــری
ـات
ابـزاری مناســب اســت .در ایــن مقالــه ،محققــان بــا هــدف تبییــن نقــش تبلیغـ ِ
انجامشــده درخصــوص گردشــگری باغهــای قاجــاری شــیراز ،در پــی دســتیابی
بــه ســؤاالت تحقیــق ،مبنــی بــر چیســتی مؤلفههــای مؤثــر در تبلیغــات،
اولویتبنــدی رســانههای نویــن بصــری و ارائ ـه راهکارهــای مناســب تبلیغاتــی
بودهانــد .بهمنظــور انجــام ایــن مقالــه در قســمت مبانــی نظــری براســاس
مطالعــات آثــار مکتــوب و مقــاالت انجــام شــده ،بخــش اعظــم اطالعــات از
طریــق تحقیقــات میدانــی بــا مراجعــه مســتقیم و توزیــع پرس ـشنامه و مصاحبــه
بهدســت آمدهانــد .نمونــه آمــاری ایــن مقالــه را  384نفــر از گردشــگران
داخلــی باغهــا ب ـرای پاســخ بــه پرس ـشنامه 7 ،نفــر کارشــناس ب ـرای مصاحبــه
و 30نفــر از کارشناســان نیــز بــرای پاســخ بــه پرســشنامه تشــکیل میدهنــد.
گفتنــی اســت ایــن تحقیــق در ســال  1398انجــام شــده اســت .یافتههــا نشــان
میدهنــد کــه از جملــه مؤثرتریــن مؤلفههــای اثربخــش تبلیغــات باغهــا ،می ـزان
مقدوربــودن اســتفاده از رســانهها و میــزان فراهمشــدن تعامــل گردشــگران بــا
رســانهها هســتند کــه اهمیــت بیشــتر و نقــش مؤثرتــری دارنــد .رســانههای
نویــن بهترتیــب اولویــت ،عبارتانــد از اینســتاگرام ،تلویزیــون ،وبســایتها،
نمــاد مــکان ،گرافیــک محیطــی ،تلگـرام ،آپــارات ،یوتیــوب ،توئیتــر و فیسبــوک.
از جملــه مهمتریــن و مناســبترین راهکارهــا نیــز قوتبخشــیدن شــناخت
ســایق مــردم ،اســتفاده از گروههــای متخصــص طراحــی گرافیــک ،فراهمکــردن
تبلیغــات تعاملــی ،تشــکیل کمپینهــای تبلیغاتــی ،اجــرای موســیقی زنــده
و اســتفاده از نورپــردازی ســهبعدی اســت کــه بهترتیــب ،اهمیــت و نقــش
مؤثرتــری دارنــد.

مقدمه
توســعه گردشــگری ماننــد دیگــر صنایــع ،نیازمنــد تدابیر
ســازندهای اســت تــا ضمــن معرفــی هرچــه بهتــر بــه مردمــان
دیگــر ســرزمینها و شــهرها در راســتای فرهنــگ ،هویــت و
جاذبههــای مناطــق ،بتــوان بســتری را فراهــم کــرد تــا همــگان
از تمامــی مزایــای آن بــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی باخبــر
شــوند و درصورتیکــه شــناخت آنهــا از محــل مدنظــر
کافــی بــود ،بتــوان برنامــهای بــرای تــداوم ســفر گردشــگران

بــه آن منطقــه تنظیــم کــرد .امــا چنیــن تدابیــر ،بســترها و
برنامههایــی مســتلزم پــل ارتباطــی و اطالعرســانی اســت
تــا بتــوان بــه اهــداف ســازمانی دســت یافــت؛ بدینمنظــور
بهتــر اســت از روشهــا و ابزارهــای هدفمنــد و حرفــهای
ماننــد تبلیغــات و انــواع شــیوههای آن در حــوزه گردشــگری
بهمنزلــه یکــی از ابزارهــای مهــم بــه شــکل حرفـهای اســتفاده
ـگری بســیاری از
شــود .پژوهشــگر ِان دیگــر درخصوص گردشـ ِ
شــهرهای ای ـران ،در حوزههــای مختلــف تحقیقاتــی اجمالــی
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انجــام دادهانــد کــه در ایــن میــان ،شــهر شــیراز نیــز در زمــره
ارزیابــی و مطالعــات قـرار دارد .امــا نکتــه درخــور تأمــل ایــن
تاریخــی
اســت کــه بهرغــم وجــود تعــداد کثیــری از آثــار
ِ
ارزشــمند در ایــن شــهر ،کــه هریــک شــاخصهای ویــژهای
مربــوط بــه دوران مختلــف تاریخــی دارنــد ،بــا بررس ـیهای
نویســندگان ایــن مقالــه ،برخــی از آثــار تاریخــی شــیراز
کمتــر در حــوزه مطالعاتــی نویســندگان و پژوهشــگران ق ـرار
گرفتهانــد .بــا مطالعــه اولیــه در میــان منابــع مطالعاتــی و
ســالنامههای گردشــگری ،میــزان گردشــگران ورودی شــهر
شــیراز ،کنــکاش و درنهایــت تبییــن نقــش تبلیغــات در ایــن
راســتا توجــه محققــان ایــن پژوهــش را بــه خــود جلــب کــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه آمــار ورودی گردشــگران داخلــی شــهر
شــیراز در فصــل بهــار ســال  3 ،1397میلیــون و  ۵۵۲ه ـزار
و  ۲۹۸نفــر اســت (مرکــز آمــار ایـران )20 :1397 ،میتــوان
ایــن شــهر را یکــی از مهمتریــن نقــاط گردشــگری ایــران
دانســت .از جملــه جاذبههــای ایــن شــهر ،باغهــای دوران
قاجارنــد کــه یــا در زمــان قاجاریــه ســاخته شــدهاند مثــل
بــاغ نارنجســتان قــوام ،بــاغ ملــی ،بــاغ جنــت یــا باغهایــی
ماننــد بــاغ ارم ،جهاننمــا و عفیفآبــاد کــه ساختشــان
مربــوط بــه قبــل از دوران قاجــاری اســت و واجــد ارزشهــای
بــاالی فرهنگــی و تاریخــی شــدهاند.
اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه از بیــن انــواع
تبلیغــات بــرای توســعه گردشــگری ،تبلیغــات رســانههای
نویــن بصــری نقــش عمــدهای دارنــد و امــکان ارتبــاط ســریع
را بــرای مقاصــد گردشــگری فراهــم میکننــد؛ برخــی
از جاذبههــای گردشــگری شــیراز بــه انــدازهای کــه بایــد
مشــهور و شناختهشــده نیســتند و یــا در معرفــی و تبلیــغ
آنهــا کوشــش کافــی نشــده اســت؛ همچنیــن بــرای ارائــه
برنام ـهای منســجم در اســتفاده از روشهــا و اب ـزار تبلیغــات
در صنعــت گردشــگری ،بهتــر اســت کــه تئوریهایــی مبتنــی
بــر الگوهــای ســازمانیافته تبلیغاتــی و ویژگیهــای مؤثــر در
توســعه گردشــگری درخصــوص تبلیغــات رســانههای نویــن
بـهکار گرفتــه شــوند .برایناســاس ،بررســی و شــناخت دقیــق
عناصــر و نقــش تبلیغــات بهویــژه تبلیغــات رســانههای
نویــن بصــری ،کــه در ســطح گســتردهای در سراســر جامعــه
فعالیــت دارنــد ،امــری ضــروری اســت .چهبســا شــاید
بتــوان در راهبــرد مســئله توســعه هرچــه بیشــتر گردشــگری در
ســطح کشــور از آن کمــک گرفــت و یــا آن را مبنــا و الگویــی
منســجم بــرای انجــام تحقیقــات ســایر محققــان قــرار داد.
ایــن پژوهــش ،از جملــه تحقیقــات میانرشــتهای اســت؛
چراکــه ماننــد بســیاری از تحقیقــات میانرشــتهای دیگــر بــه
حوزههــای نویــن در دانــش اشــاره دارد و حــول محــور بیــش
از یــک زمینــه مطالعاتــی گــردآوری شــده اســت کــه بــا هدف

تبییــن نقــش تبلیغــات رســانههای نویــن بصــری در توســعه
گردشــگری شــیراز ،در پــی پاســخ بــه ایــن پرسـشهای کلــی
و جزئــی اســت:
ســؤال کلــی :نقــش تبلیغــات رســانههای نویــن
بصــری در توســعه گردشــگری شــیراز چیســت؟
ســؤاالت جزئــی :چــه مؤلفههایــی در تبلیغــات
رســانههای نویــن بصــری بــرای توســعه گردشــگری
باغهــای قاجــاری شــیراز مؤثرنــد؟
رسانههای نوین بصری کاربردی در توسعه گردشگری
باغهای قاجاری شیراز چگونه اولویتبندی میشوند؟
چــه راهکارهایــی در تبلیغــات رســانههای نویــن
بصــری ب ـرای توســعه گردشــگری باغهــای قاجــاری شــیراز
میتــوان ارائــه کــرد؟
پیشینه پژوهش
بــا توجــه بــه چارچــوب نظــری پژوهــش حاضــر ـ کــه
بــر عناویــن باغهــای قاجــاری ،تبلیغــات ،رســانههای نویــن
بصــری و گردشــگری اســتوار اســت ـ پژوهشهایــی انجــام
شــده اســت ،بــه تعــدادی از آنهــا کــه از لحــاظ محتوایــی بــه
موضــوع ایــن پژوهــش نزدیکترنــد اشــاره شــده اســت .در
بیــن مقــاالت ،نتایــج پژوهــش مظلومــی و جاللــی ( )1391با
عنــوان «شــبکههای اجتماعــی و موفقیــت سیاســتگذاری
گردشــگری ایــران» حاکــی از آن اســت کــه مؤلفههــای
اعتمــاد و ریســک تحــت تأثیــر شــبکههای اجتماعــی
هســتند .همچنیــن ایــن متغیرهــا در اقــدام به ســفر گردشــگران
خارجــی و جــذب آنهــا بــه یــک مقصــد گردشــگری و نیــز
در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت سیاســتگذاران در حــوزه
گردشــگری ایــران مؤثرنــد .براســاس یافتههــای محمــدی
بارزیلــی و پیشــگر ( )1397در مقالــه «ارزیابــی تأثیــرات
تبلیغــات بــر توســعه گردشــگری ،مطالعــه مــوردی شــهر
ســرعین» در جــذب گردشــگران بــه یــک منطقــه ،متغیرهــای
رســانههای جمعــی ،اینترنــت و تبلیغــات دهانبهدهــان
مؤثرنــد؛ امــا درصــد تأثیرگــذاری آنهــا بهنســبت رســانههای
جمعــی کمتــر اســت و رســانههای جمعــی بیشــترین تأثیــر
را در جــذب گردشــگران دارنــد .براســاس نتایــج مشــکینی
و همــکاران ( )1397در مقالــه «ارزیابــی تأثیــر رســانههای
مجــازی در توســعه صنعــت گردشــگری از دیــدگاه کارب ـران
شــبکههای مجــازی» یــک خــأ بیــن توســعه و گســترش
گردشــگری ،رســانهها و شــبکههای مجــازی وجــود دارد.
امــا براســاس دیــدگاه کاربــران درصــورت توســعه تبلیغــات
و خدمــات در گردشــگری ،امیــد اســت تــا کارب ـران بــه ایــن
رســانهها گرایــش بیشــتری داشــته باشــند و توســعه نوآورانــه
در گردشــگری مشــاهده شــود.

نقش تبلیغات رسانههای نوین بصری در توسعه گردشگری
باغهای قاجاری شیراز

3. Visual Communication Management Technologies in
Promoting Tourism Destinations.
4. Scharl
5. Tourism Intelligence and Visual Media Analytics for
Destination Management Organizations
6. Jing Ge & Ulrike
7. Social Media-Based Visual Strategies in Tourism Marketing
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1. Promoting Tourism Industry as a Suitable Way for
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جبــارزاده و همــکاران ( )1398در مقالــه «تأثیــر
خوگرفتــن بــه رســانههای اجتماعــی در تعامــل اعتمــاد بــه
رســانه و قصــد بازدیــد گردشــگران و بررســی شــدت رابطــه
آن در صنعــت گردشــگری تبریــز» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
اعتمــاد و آشــنایی افــراد بــه رســانه موجــب افزایــش بازدیــد
گردشــگران از محــل مدنظــر خواهــد شــد .نتایــج خدامــی
و همــکاران ( )1399در مقالــه «طراحــی مــدل وفــاداری بــه
برنــد مقصــد گردشــگری بــر اســاس نقــش ترکیبــی تجربــه
برنــد مقصــد ،شــخصیت برنــد مقصــد و ارزش ویــژه برنــد
مقصــد از دیــدگاه گردشــگران خارجــی» نشــان میدهــد کــه
تجربــه برنــد مقصــد و ارزش ویــژه برنــد مؤثرتریــن متغیرهــا
در وفــاداری برنــد و مقصدنــد و شــخصیت برنــد مقصــد از
طریــق تجانــس عملکــردی در وفــاداری بــه برنــد مقصــد تأثیــر
مثبــت و معنــاداری دارد .همچنیــن نتایــج رضایــی و همــکاران
( )1399در مقالــه «بررســی و تحلیــل وضعیــت وفــاداری
گردشــگران بــه مقصدهــای گردشــگری (مطالعــه مــوردی:
شــهر شــیراز)» نشــان میدهــد کــه ســطح وفــاداری رفتــاری،
نگرشــی ،ترکیبــی و رضایتمنــدی گردشــگران شــهر شــیراز
باالتــر از حــد متوســط قـرار دارد .همچنیــن بیــن رضایتمنــدی
و وفــاداری گردشــگران شــهر شــیراز همبســتگی معنــاداری
وجــود دارد.
در میــان پایاننامههــا ،یافتههــای حاصــل از
پایاننامــه کشــفی ( )1389بــا عنــوان «جدیدتریــن روشهــای
تبلیغــات در رســانههای دیــداری» نشــان میدهــد کــه بیشــتر
از رســانههایی در ســطح عمــوم و گســترده اســتفاده شــده و
بــرای بهکارگیــری تکنیکهــای تبلیغاتــی ،عناصــر و اشــیای
آشــنا و ملمــوس اســتفاده شــده اســت .همچنیــن خســروی
جلــودار ( )1396در پایاننامــه «بررســی رویکردهــای نویــن
در تبلیغــات دنیــای مجــازی» بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه
تطبیــق طــرح و محتــوا در رســانهها و شــبکههای اجتماعــی
در نشــاندادن ارزشهــای مثبــت و تثبیــت آن در ناخــودآگاه
کاربــران مؤثــر اســت و بیــن خالقیــت و میــزان اثرگــذاری
در کاربــر در راســتای کیفیــت یــک ایــده رابطــه مســتقیم
وجــود دارد .در بیــن طرحهــای پژوهشــی ،حســینی در مقــام
مســئول طــرح بــه همــراه جمعــی از پژوهشــگران ()1381
ـی ســه جلــدی تحــت عنــوان «طــرح جامــع
در طــرح پژوهشـ ِ
گردشــگری اســتان فــارس» بــه مقولــه زیرســاختهای
گردشــگری ،پتانســیلها ،امکانــات و جاذبههــای گردشــگری
پرداختهانــد و همچنیــن فصــل چهــارم از جلــد ســوم را بــه
جاذبههــای گردشــگری اســتان اختصــاص دادهانــد .در بیــن
کتــب نیــز ،حاصــل پژوهــش آریانپــور ( )1365در کتــاب
پژوهشــی در شــناخت باغهــای ایــران و باغهــای تاریخــی
شــیراز تصویــری از گذشــته و حــال باغهــا و بوســتانهای

شــیراز بــه طــور اجمالــی و چگونگــی ســاختمانها،
خیابانکشــی ،باغچهبنــدی ،گونههــای درختــان ،ریاحیــن
و ســایر ویژگیهــای آنهاســت .بــا بررســی اجمالــی
مطالعــات پیشــین میتــوان بیــان کــرد کــه زمینههــای
مطالعاتــی در حــوزه گردشــگری و تبلیغــات بــاز اســت و
بــا وجــود زمــان فــراوان دیگــر پژوهشــگران ،هنــوز آنطــور
کــه بایــد و شــاید ویژگیهــای مؤثــر در تبلیغــات براســاس
الگویــی ســازمانیافته تنظیــم نشــده؛ امیــد بــه آن اســت تــا
ایــن پژوهــش بتوانــد در زمینــه صنعــت گردشــگری و علــم
ارتباطــات و تبلیغــات در راســتای کمــک گام بــردارد.
امــا در ایــن زمینههــا منابــع مطالعاتــی غیرفارســی نیــز
یافــت شــد و تعــدادی از آنهــا ،کــه بــه موضــوع ایــن پژوهــش
نزدیکتــر بودنــد ،ذکــر شــدند .نتایــج حاصــل از پژوهــش
موحــد ( )2005در مقالــه «ترویــج صنعــت گردشــگری بــه
عنــوان راهــی مناســب بــرای توســعه شــهر شــیراز» 1نشــان
میدهــد کــه میتــوان بــه وجــود فرصتهــای ویــژه
بــرای بهکارگیــری فعالیتهــای مختلــف گردشــگری،
مشخصشــدن سمتوســوی راهبــرد بــرای توســعه
گردشــگری و افزایــش خصوصیســازی فعالیتهــا در
توســعه گردشــگری شــیراز اشــاره کــرد.
طبــق نتایــج دیونیســوپاولو 2و همــکاران ( )2013در
مقالــه «فناوریهــای مدیریــت ارتبــاط بصــری در ارتقــای
مقصــد گردشــگری» 3ســهم ارتبــاط تصویــری در تــورم و نیــاز
بــه تعریــف مجــدد راههــای ارتباطــی بیــن صنعــت گردشــگری
و گردشــگران بــا توجــه بــه نیازهــای جدیــد در رونــد تکامــل
اســت .مطالعــه ارائهشــده شــارل 4و همــکاران ( )2017در
مقالــه «هــوش گردشــگری و تجزیهوتحلیــل رســانههای
5
تصویــری بــرای ســازمانهای مدیریــت مقصــد»
تحلیلــی بههنــگام بــرای بازاریابــان در زمــان
راهحلهــای
ِ
پاســخگویی بهموقــع و انطبــاق بــا راهبردهــای موقعیــت
خــود را نمایــان میکنــد.
6
نتایــج جینــگ گ و اولریــک ( )2018در مقالــه
«اســتراتژیهای بصــری مبتنــی بــر رســانههای اجتماعــی
ی گردشــگری »7نشــان میدهــد کــه بیــن تصاویــر
و بازاریاب ـ 
متــون همــراه آنهــا شــیوههای متنــوع بصــری متشــکل
و
ِ
از انــواع محتواهــای بصــری ،اهــداف بازاریابــی و روابــط
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بالغــی متفاوتــی وجــود دارنــد .همچنیــن ه ـراس پدروســا
و همــکاران ( )2020در مقالــه «اهمیــت رســانههای
اجتماعــی در شــکلگیری مقاصــد گردشــگری از دیــدگاه
ســهامداران» 2بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رســانههای
اجتماعــی بســتر راهبــردی مناســب بــرای افزایــش تصویــر
ذهنــی گردشــگران از برنــد گردشــگری و دســتیابی بــه تعامــل
گردشــگران هســتند و نقــش ذینفعــان در حمایــت و تســهیل
ایــن راهبــرد برجســته اســت .بــا توجــه بــه مطالعــات پیشــین،
نگارنــدگان در تالشانــد تــا بتواننــد در ایــن پژوهــش
مســائل مبهــم در زمینــه تبلیغــات گردشــگری را برطــرف یــا
دســتکم بتواننــد یکســری راهــکار پیشــنهاد کننــد.
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مبانی نظری
اطالعرســانی و آگاهســازی مــردم درخصــوص
جاذبههــای (بالقــوه و بالفعــل) موجــود در کشــور بــه هم ـراه
تمامــی مزیتهــا و تشــکیل نهادهــای الزم بــرای اســتفاده
از ظرفیتهــای موجــود در بخشهــای مختلــف ،دو کار
اساســی بــرای دســتیابی بــه توســعه گردشــگری در اکثــر
کشــورهای درحــال توســعه اســت (رحیمپــور .)7 :1392 ،از
جملــه عناصــر مؤثــر در توســعه گردشــگری زیرســاختهایی
مثــل وســایل ارتباطــی و تبلیغــات هســتند کــه میتواننــد در
ایــن امــر کارآمــد باشــند .منظــور از تبلیغــات متقاعدســازی،
تشــویق و ارائــه آگاهیهــای الزم بــه گردشــگران بــرای
ســفر بــه منطقــه مدنظــر اســت (یــاوری و همــکاران:1391 ،
ـی
 .)94توســعه گردشــگری و تبلیغــات در یــک رونــد تکاملـ ِ
مشــخص پیونــد و رابطــه تنگاتنگــی بــا یکدیگــر دارنــد.
در واقــع تبلیغــات از تمامــی شــرکتهای تبلیغکننــده،
رســانهها ،مدیــران و طراحــان خــاق تشــکیل شــدهاند کــه
میتــوان آن را در تعریفــی اســتاندارد شــامل شــش عنصــر
اصلــی دانســت .1 :شــکل ارتباطــی؛  .2حضــور حامــی؛ .3
توزیــع از طریــق رســانه؛  .4حضــور مخاطــب؛  .5فقــدان
شخصیســازی اطالعــات؛  .6عمـ�ل هدفمنـ�د (Frolova,
ـات خــوب بــه ایجــاد تصویــری پایــدار و
 .)2014: 5تبلیغـ ِ
بلندمــدت از محصــول یــا مــکان مدنظــر در اذهــان مــردم
و همچنیــن بــه تحریــک مخاطــب در ســوقدهی وی بــه
ســمت موضــوع تبلیغشــده کمــک شــایان توجهــی میکنــد
( .)Kotler & Amstrong, 2010: 18حــال اینکــه
تبلیغــات بــا چــه نــوع رســانهای بــه نمایــش درمیآینــد امــر
مهمــی اســت.
منظــور از رســانه ابزارهایــی ب ـرای انتقــال پیــام مدنظــر
بــه جمعــی از مخاطبــان بــه طــور مســتمر اســت .در ایــن
1. Heras-Pedrosa
2. Importance of Social Media in the Image formation of Tourist
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راســتا ،مارشــل مکلوهــان 3بیشــترین قــدرت اثرگــذار 
ی
رســانهها را بــر فکــر و عــادات انســانها میدانــد کــه ایــن
اثرگــذاری نشــأتگرفته از محتــوای درونــی رســانه نیســت؛
بلکــه ناشــی از شــکل آنهاســت (دوران .)96 :1388 ،از
نظــر وی ،رســانه بااهمیتتریــن قســمت و اصلیتریــن
نمــود ارتباطــات اســت (ذوالقــدر و همــکاران.)3 :1391 ،
دربــاره وســایل ارتباطــی جدیــد ،مارشــل مکلوهــان
«دهکــده جهانــی» ،4مانوئــل کاســتلز« 5جامعــه شــبکهای»
و آلویــن تافلــر« 6نظریــه مــوج ســوم» را مطــرح کردنــد.
تفکــر مکلوهــان دربــاره دهکــده جهانــی ایــن اســت کــه
رســانهها توانســتهاند جهــان را ماننــد دهکــدهای کوچــک
و بــا اجــزای بــههــم فشــرده تبدیــل کننــد کــه برقــراری
ارتباطــات در آن آســوده اســت .مانوئــل کاســتلز دهکــده
جهانــی را کــه مکلوهــان بیــان کــرده بــود شــبکه جهانــی
نــام نهــاد .بــه بــاور او ،بــا اســتفاده از اینترنــت جوامــع محلــی
از طریــق اطالعــات فرامتنــی بــه جوامــع جهانــی تبدیــل
میشــوند .آلویــن تافلــر نیــز در کتــاب مــوج ســوم ماننــد
مکلوهــان دورانــی بــا ّفناوریهــای ارتباطــی نویــن را
بــا اســامی گوناگونــی مثــل عصــر ارتباطــات و شــبکههای
مجــازی پیشبینــی کــرده و نــام چنیــن انقــاب ارتباطــی را
ً
مــوج ســوم گذاشــته بــود؛ ایــن نــام دقیقــا بیانگــر رســانههای
دیجیتالــی اســت کــه معرفیکننــده نســل ســوم رســانهها
هســتند (ذوالقــدر و همــکاران .)5 :1391 ،همچنیــن از نظــر
ژان بودریــار« :7آنچــه اکنــون تغییــر کــرده ،اب ـزار ارتباطــات
اســت؛ رســانه درحــال بدلشــدن بــه عنصــری تعیینکننــده
در مبادلــه اســت» (بودریــار .)187 :1393 ،مبنــای اصلــی
رســانهای کــه ایــن دانشــمندان بیــان داشــتند ســرعت در
ارتباطــات و تعامــل اف ـراد بــا هــم اســت.
درحقیقــت ب ـرای تبلیغــات میتــوان ســه نــوع ارتبــاط
رســانهای را بــا توجــه بــه نــوع تعامــات رســانه از دیــدگاه
ویــن کرازبــی 8بیــان کــرد :الــف) تعامــات بیــن فــردی یــا
یــک ســویه؛ ب) تعامــات بیــن فــرد یــا گــروه بــا جمــع
کثیــری از مــردم یــا دوســویه؛ ج) تعامــات چندســویه کــه
بــا عنــوان رســانههای تعاملــی نویــن نیــز شــناخته میشــوند
( .)Crosbie, 2002: 17یکــی از انــواع رســانههای
ـرد مبتنــی بــر تعامــات چندســویه ،در حــوزه تبلیغــات
پرکاربـ ِ
رســانههای نویــن هســتند.
از جملــه شــاخصهای کــه در تعریــف رســانههای نویــن
ب ـهکار بــرده میشــوند میتــوان بــه واژههایــی ماننــد تعاملــی
3. Marshal McLuhan
4. Global Village
5. Manuel Castells
6. Alvin Toffler
7. Jean Baudrillard
8. Vin Crosbie
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1. New Visual Media
2. Platform
 .3اولین نرمافزار کاربردی نصبشده بر روی کامپیوتر یا گوشیهای همراه است که
وظیفه ارتباط بین کاربر رایانه و سختافزار را برعهده دارد.

4. Tweet
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و فرامتنیبــودن ،مجــازی و شبکهایشــده اشــاره کــرد (بابایــی
و همــکاران .)178 :1391 ،رســانههای نویــن بصــری 1دارای
پلتفــورم 2تعاملــی هســتند کــه موجــب میشــوند تــا کارب ـران
تجربــه اســتفاده از رســانه جمعــی در مقیاســی کوچکتــر و
شخصیش��ده داش��ته باش��ند (Baehr & Schaller, 2010:
مقیــاس کوچکتــر بــه نوبــه خــود
)15؛ هرچنــد کــه ایــن
ِ
حجــم وســیعی از کاربــران را دربــر میگیــرد .همچنــان
کــه بــه گفتــه مکلوهــان« :دلیــل بــه وجــود آمــدن دهکــده
جهانــی ّفناوریهایــی اســت کــه فاصلــه بیــن مــردم را از بیــن
میبــرد و مــا را بهســوی آگاهــی جهــان ســوق میدهــد»
(.)McLuhan & Powers, 1989: 90
در حــوزه مطالعاتــی ایــن پژوهــش رســانهها را
میتــوان از ُبعــد گردشــگری بــه دو گونــه تقســیمبندی
ً
کــرد :رســانههای گردشــگری کــه مســتقیما در گردشــگری
تأثیرگذارنــد و رســانههای غیرگردشــگری کــه بهصــورت
غیرمســتقیم در اطالعرســانی گردشــگری تأثیــر میگذارنــد
(مشــکینی و همــکاران .)59 :1397 ،همچنیــن رســانههای
نویــن بصــری شــامل وبســایتها ،تلویزیــون و شــبکههای
مجــازی (یوتیــوب ،آپــارات ،فیسبــوک ،توئیتــر ،اینســتاگرام
و تلگـ�رام) هسـ�تند ( )Orasmae, 2017: 28و همچنیــن
میتــوان نمــاد مــکان بهمثابــه رســانه و گرافیــک محیطــی
(شــهری) را از دیگــر رســانههای نویــن بصــری دانســت کــه
مدنظــر محققــان ایــن پژوهشانــد.
در تعریفــی مختصــر درخصــوص نــوع تعامــل
بصــری ذکرشــده میتــوان گفــت کــه
رســانههای نویــن
ِ
بــرای تبلیغــات در وبســایتها ،فضاهــای شــخصیای
طرحریــزی میشــوند و یــا محتواهــا بــر روی
سیســتمعاملهای 3آن��ی ب��ه نمای��ش درمیآین��دPessala,(.
 )2016: 16در تلویزیــون مخاطبــان میتواننــد از طریــق
ً
تمــاس تلفنــی ،پیامــک یــا اینترنــت مســتقیما ارتبــاط برق ـرار
کننــد .از جملــه محاســن شــبکههای مجــازی ســرعت بــاال،
دریافــت بازخــورد ،افزایــش خالقیــت و صرفهجویــی در
زمــان اســت (محمــدی بارزیلــی و همــکاران.)183 :1397 ،
در واقــع شــبکههای مجــازی پلتفورمهایــی هســتند کــه بایــد
بتواننــد امــکان ارســال محتواهــای متنــی ،صوتــی و تصویــری
ب ـرای اف ـراد دنیــا را فراهــم کننــد و در اکثــر آنهــا ،اگــر تبلیــغ
در همــان لحظــه اول بتوانــد مخاطبــان را بــه محتــوای تبلیغــی
جــذب کنــد ،میتــوان بــه نتایــج آن امیــدوار بــود .در ایــن
میــان ،یوتیــوب و آپــارات بهمنزلــه شــبکههای مجــازی
ابزارهــای مناســبی بــرای اشــتراکگذاری فیلمهــا هســتند

( .)Cheng et al, 2008: 230در فیسبــوک و اینســتاگرام
کاربــران میتواننــد ضمــن اشــتراکگذاری محتواهــا،
دربــاره وضعیــت شــخصی خــود ُپســتهایی را ارســال
کننــد (خســروی جلــودار .)22 :1396 ،در توئیتــر ،کــه
ویژگ ـیاش توئیت4کــردن اســت ،تبلیغــات و تعامــات فقــط
بــه اشــتراکگذاری متــن در تعــداد کــم کلمــات محــدود
میشــود (حس ـنزاده دســتفروش .)7 :1396 ،در تلگ ـرام نیــز
کاربــران میتواننــد عــاوه بــر تماسهــای صوتــی و بــرای
داشــتن ارتبــاط و ارســال محتواهــا در ســطح گســتردهتر،
گروههــا و کانالهایــی را بســازند (ولیــزاده.)27 :1395 ،
در گرافیــک محیطــی ،بــرای انتقــال مفاهیــم در ســریعترین
زمــان و صریحتریــن بیــان ،میتــوان موجــب تجســم آن
مفاهیــم بــه شــکل بصــری و تقویــت تصویــر ذهنــی مــردم از
شــهر شــد .درخصــوص نمــاد مــکان نیــز میتــوان گفــت «از
نمــاد ،هــرگاه معنایــی بــه هــر شــکل در پــس حجــاب یــا مورد
محســوس پنهــان شــود ،شــکلی از نمــاد ایجــاد میشــود
و هــرگاه مــورد محســوس دربردارنــده الیههــای تودرتــوی
معنایــی شــود ،نمــاد خواهــد بــود» (احمــدی.)268 :1394 ،
بنابرایــن گفتنــی اســت نمــاد ،معنایــی اســت در پــس یــک
نشــانه کــه در فرهنــگ جامعــه نهادینــه شــده اســت.
امــا اینکــه تبلیغــات در رســانههای نویــن بصــری
براســاس چــه ســاختاری صــورت میپذیرنــد تــا تأثیــر
بلندمدتــی در ذهــن مخاطبــان داشــته باشــد نیازمنــد الگویــی
اســت تــا بتــوان بــه نتیجــه مدنظــر خوشبیــن بــود .از جملــه
الگوهــای اثربخــش ،کــه در زمینههــای مختلــف تبلیغاتــی
راهگشاســت ،الگــوی اثربخشــی تبلیغاتــی  AIDAR5اســت
کــه مــدل بســیار مناســبی بـرای برقـراری ارتبــاط بــا مخاطبــان
اســت .در ایــن مــدل تبلیغاتــی ،بهمنظــور ارزیابــی فراینــد
6
ای ایجــاد
تبلیغــات الیــس المــو لویــس روش چندمرحلــه ِ
توجــه ،عالقــه ،تمایــل ،اقــدام و همچنیــن نگـهداری را مطــرح
کـ�رد ( .)Heath, 2007: 19بدینصــورت کــه مخاطــب
بهترتیــب در مرحلــه توجــه ،از وجــود هــدف مدنظــر
مطلــع میشــود .در مرحلــه عالقــه از مزایــای آنهــا مطلــع
و عالقهمنــد بــه دریافــت اطالعــات بیشــتر میشــود .در
مرحلــه تمایــل از لحــاظ احساســی بــا آنهــا ارتبــاط برق ـرار
میکنــد و تمایــل زیــادی بــه دســتیابی آن دارد؛ در مرحلــه
اقــدام نیــز اقــدام بــه عمــل مدنظــر ُمبلــغ میکنــد و در مرحلــه
نگ ـهداری نیــز مبلغــان بــه دنبــال رابطــه بلندمــدت و تبدیــل
مخاطــب ،بــه مخاطــب وفادارنــد.
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در ایــن پژوهــش ،از ایــن الگــو ـ کــه مبتنــی بــر
شــاخصهای تعیینکننــدهای مثــل بــهروز بــودن ،قابلیــت
تعام��ل و ت��داوم ارتب��اط ب��ا مخاط��ب اس�تـ ـ (Ghirvu,
 )2013: 96در راســتای توســعه گردشــگری باغهــای
قاجــاری شــیراز اســتفاده شــده اســت .در همــه باغهــای
ایرانــی ،بهویــژه باغهــای ساختهشــده در دوران قاجــار
در شــیراز ،از بیهودگــی پرهیــز شــده و نیــز همگــی آنهــا
ً
درونگــرا هســتند (ســاریخانی .)191 :1382 ،عمومــا در
َ
بیشــتر باغهــای ایرانــیَ ،مدخلهــای اصلــی بــا ورودی
شــکوهمند ،خیابان ِکشــیها ،جویهــای باریــک و پهــن
آب بــا ســاختاری منظــم و باغچههایــی زیبــا بــا درختــان
و گلهــای خوشــبو وجــود دارنــد .در ایــن پژوهــش ،از
بیــن باغهــای قاجــاری شــیراز ،باغهــای ارم ،جهاننمــا،
عفیفآبــاد (گلشــن) ،نارنجســتان قــوام ،ملــی و جنــت
موضــوع بحثانــد کــه میتــوان از آنهــا بازدیــد کــرد و
ســاالنه گردشــگران زیــادی را از سرتاســر ایــران بــه شــیراز
می ِکشــانند.
روش پژوهش
ایــن پژوهــش براســاس هــدف از نــوع تحقیقــات
کاربــردی و توســعهای بــا رویکــرد عــادی و از نظــر ماهیــت
و روش از نــوع تحقیقــات توصیفــی ـ پیمایشــی بــه روش
مقطعــی اســت .در پیمایشهــای توصیفــی ،محقــق درمــورد
علــت وجــودی پدیــده یــا چرایــی مســئله بحــث نمیکنــد؛
بلکــه فقــط بــه چگونگــی آن مســئله میپــردازد .ایــن پژوهــش
فرضیهمحــور نیســت ،بلکــه محوریــت آن بــر روی اهــداف
و بهتبــع آن بــر ســؤاالت قــرار دارد .بهمنظــور دســتیابی بــه
پاســخهای مبتنــی بــر اهــداف و ســؤالهای تحقیــق ،ســه
دســته جامعــه آمــاری در نظــر گرفتــه شــد .بـرای پرسـشنامه
ً
گردشــگران جامع ـه آمــاری نســبتا گســتردهای از گردشــگران
ـی بازدیدکننــده از باغهــای قاجــاری شــیراز در فصــول
داخلـ ِ
بهــار و تابســتان  98در نظــر گرفتــه شــد .همچنیــن مصاحبـه
و پرســشنامهای مختــص کارشناســان و متخصصــان در
حوزههــای تبلیغــات ،رســانهها و گردشــگری تنظیــم و
1
انجــام شــد .بـرای محاســبه حجــم نمونــه از فرمــول کوکـران
اســتفاده شــد .جامعــه آمــاری را  ۷۶میلیــون و  ۴۹۱ه ـزار و
 ۶۹۷نفــر ،حجــم نمونــه در پرســشنامه گردشــگران 384
نفــر ،حجــم نمونــه مصاحبــه کارشناســان  7نفــر و همچنیــن
حجــم نمونــه پرســشنامه کارشناســان  30نفــر محاســبه
شــد .ب ـرای جم ـعآوری اطالعــات بــا مطالعاتــی در بخــش
ادبیــات تحقیــق ،بهصــورت متنخوانــی و فیشبــرداری
صــورت گرفــت و در بخــش پیمایــش نیــز ،بهصــورت
1. Cochran

مشــاهده ،مصاحبــه ،پرســشنامه و آزمــون بــا اســتفاده از
نرمافزارهــای اسپ ـیاساس ،ورد و اکســل در قالــب جــداول
و نمودارهــای ســتونی انجــام شــد.
همچنیــن متغیرهــای کیفــی ابزارهــای ایــن پژوهــش،
اطالعــات پایــهای مثــل جنســیت ،ســن ،تحصیــات،
تخصــص ،شــغل و شــهر محــل ســکونت بودنــد .بــرای
تعییــن متغیرهــای وابســته و طراحــی پرس ـشنامه گردشــگران
از الگــوی  AIDARاســتفاده شــد .ایــن الگــو یکســری
شــاخصها و ویژگیهایــی دارد 2.متغیرهــای ّ
کمــی و
متغیرهــای وابســته براســاس ایــن الگــو شــامل توجــه،
عالقــه ،تمایــل ،اقــدام و نگــهداری هســتند و متغیرهــای
مســتقل نیــز عبارتانــد از :رســانههای نویــن بصــری یعنــی
وبســایتها ،تلویزیــون ،یوتیــوب ،آپــارات ،فیسبــوک،
توئیتــر ،اینســتاگرام ،تلگــرام ،نمــاد مــکان و گرافیــک
محیطــی .بــرای آزمــون روایــی ابزارهــای ســنجش از روش
صــوری و محتوایــی اســتفاده شــد؛ بدینصــورت کــه
اســاتید حوزههــای ارتبــاط تصویــری و گردشــگری ابزارهــا را
ارزیابــی کردنــد و پــس از اصــاح ایرادهــا و اســتفاده از برخی
پیشــنهادها ،ایــن ابزارهــا را تأییــد کردنــد .بـرای تعییــن اعتبــار
و محاســبه پایایــی ابزارهــا ،از روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ
اســتفاده شــد .ب ـرای پایایــی پرس ـشنامه گردشــگران ،ابتــدا
 30پرســشنامه بهصــورت تصادفــی ســاده توزیــع شــد.
بدینگونــه کــه ضرایــب آلفــای کرونبــاخ در همــه گویههــای
توجــه ،عالقــه ،تمایــل ،اقــدام ،رســانههای نویــن بصــری و
همچنیــن کل گویههــا باالتــر از  70درصــد بــود .در بخــش
3
ـاز مصاحبــه براســاس الگــوی لینکلــنو گوبــا
ســؤالهای بـ ِ
طــی چهــار مرحلــه ،قابلیتهــای اعتبــار ،انتقــال ،اطمینــان
و تصدیــق ســنجش شــد .در بخــش ســؤال بســته نیــز ضریــب
آلفــای کرونبــاخ قابــل قبــول بــود .همچنیــن ســنجش
پرســشنامه کارشناســان در دو بخــش راهکارهــای بنیــادی
و عملیاتــی دارای ضریــب آلفــای باالتــر از  70درصــد بــود
و درنتیجــه همــه ابزارهــا دارای اعتبــار و پایایــی قابــل قبولــی
بودنــد (جــدول .)1
 .2بهترتیــب شــاخصهای تعیینکننــده هریــک از متغیرهــا (توجــه ،عالقــه،
تمایــل ،اقــدام و نگــهداری) و در پرانتــز ویژگیهــای تعیینکننــده هریــک از
شــاخصهای الگــوی  AIDARبیــان شــدهاند:
توجــه :قابلیــت دسترســی (میــزان اســتفاده از رســانه ،تکــرار تبلیغــات،
همهجابــودن رســانه) و جذابیــت ظاهــری (تصاویــر قــوی ،انــدازه بــزرگ تصاویــر،
رنگهــای قــوی ،خــط داســتانی و بالغــت بیــان)؛ عالقــه :دوستداشــتنیبودن
(تناســب بیــن محتــوای تبلیــغ بــا ســلیقه مخاطــب و رمزگشــایی پیــام)؛ تمایــل:
ارائــه اطالعــات (شــخصیت خــاص و ارائــه رابــط ایجــاد تعامــل)؛ اقــدام:
بهروزبــودن (تخفیــف قیمــت و کارت عضویــت) و قابلیــت تعامــل (درگیرکــردن
مخاطــب و رونــد فعــال) و نگ ـهداری :تــداوم ارتبــاط بــا مخاطــب (برنامهریــزی
بلندمـ�دت و خاطرهسـ�ازی نیکـ�و) )Ghirvu, 2013: 96(.
3. Lincoin & Guba

نقش تبلیغات رسانههای نوین بصری در توسعه گردشگری
باغهای قاجاری شیراز

231

جدول :1محاسبه ضرایب پایایی پرسشنامهها و مصاحبه
پرسشنامه

توجه

%81

عالقه

%78

تمایل

%94

اقدام

%70

متغیر مستقل

رسانههای نوین بصری

%87

مصاحبه کارشناسان

نمرهدهی به تبلیغات رسانهها

رسانههای نوین بصری

% 86

پرسشنامه کارشناسان

ارزیابی راهکارهای تبلیغاتی

راهکارهای بنیادی

% 94

راهکارهای عملیاتی

% 91

پرسشنامه گردشگران

نوع متغیر

متغیرهای وابسته

نمودار  :1درصد فراوانی دادهها براساس سؤاالت متغیر توجه در پرسشنامه گردشگران

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

تجزیهوتحلیل دادهها
طبــق دادههــای پرس ـشنامه گردشــگران ،بیشــتر آنهــا
بــا جنســیت مــرد بیــن  21تــا  30ســال ،بــا تحصیــات
لیســانس و بــا شــغلهای دولتــی ،محصــل ،خانــهدار و
آزاد بودنــد .شــغل پــدر اغلــب آنهــا آزاد و دولتــی و شــغل
مادرشــان خانــهدار و بیشــتر آنهــا فارســیزبان و ســاکن
شــهرهای فیروزآبــاد ،ممســنی و نیریــز در اســتان فــارس

(اکثریتشــان) و شــهرهای تهــران ،اصفهــان ،آبــادان ،رشــت
و بندرعبــاس در دیگــر اســتانها بودنــد .براســاس نتایــج
فــوق ،گردشــگران بســیاری از رســانههای مدنظــر اســتفاده
میکننــد .شــاید امــروزه در ایــران شــرایط بهتــری بــرای
ً
تعامــل اف ـراد بــا رســانههای نویــن و احتمــاال اف ـراد بیشــتری
بــا تبلیغــات مواجــه شــدهاند (نمــودار .)1
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اغلــب گردشــگران قــادر بــه اســتفاده از رســانهها
ً
بودنــد .احتمــاال ایــن افــراد از اینترنــت بهرهمنــد بودنــد و
زمــان بیشــتری را بــرای ایــن موضــوع صــرف میکردنــد و
شــاید تبلیغاتــی از باغهــای قاجــاری شــیراز را نیــز مشــاهده
کــرده بودنــد .از دیــدگاه آنهــا ،تصاویــر تبلیغشــده مربــوط
بــه باغهــای شــیراز ،بــا درصــد متوســط رو بــه بــاال باکیفیــت
بودنــد .گفتنــی اســت کــه براســاس پیشــرفت ّفنــاوری بــا
رویکارآمــدن تصاویــر  HDو همچنیــن پانورامــای 360
درجــه ،امــکان اشــتراکگذاری تصاویــری بــا کیفیــت بیشــتر
فراهــم شــده اســت .همچنیــن امــروزه تصاویــر باغهــا در
قالبهــای نقاشــی ،نورپــردازی و نقشبرجســته و صــورت
گرافیــک محیطــی کیفیــت بیشــتری بهنســبت گذشــته دارنــد.
تکنیکهــای استفادهشــده در ارتبــاط بصــری بیانگــر
ُبعــد مهمــی از زبان گردشــگری و بازاریابی گردشــگری اســت
( .)Jing Ge et al., 2018: 3بــرای مثــال رنــگ بهمنزلــه
عنصــری بصــری میتوانــد تداعیکننــده موضوعــی باشــد.
تبلیغاتــی کــه بــر چنیــن عنصــری تکیــه میکننــد میتواننــد
در تحریــک احساســات مخاطــب موفقتــر عمــل کننــد
(کشــفی .)38 :1389 ،آنهــا میــزان جذبکنندگــی رنــگ
محتواهــای تبلیغشــده مربــوط بــه باغهــا را زیــاد توصیــف
کردنــد کــه دلیــل آن را میتــوان بــه کیفیــت تصاویــر نســبت
ً
داد .احتمــاال رنگهــای استفادهشــده در ایــن تبلیغــات ،از
تــوازن خوبــی بیــن ســلیقه مبلــغ و گردشــگران برخــوردار
بودهانــد .گردشــگران بــا درصــد متوســط رو بــه بــاال،
جمــات استفادهشــده در تبلیغــات باغهــای قاجــاری را
تأثیرگــذار دانســتهاند .منظــور جمالتــی اســت کــه بهوضــوح
بیــان نمیشــوند ،امــا بهگونــهای دارای بالغــت بیــان
عملکــردی بیــن گفتــاری
هســتند .در واقــع بالغــت رابطــه
ِ ِ
اســت کــه بهمنزلــه رمزگــذاری و رمزگشــایی پیــام توصیــف
میشــود و کل فراینــد آن ،از ارســال پیــام تصویــری تــا درک
و دریافــت آن از گیرنــده ،بــا اســتفاده از بالغــت تصویــر یــا
متـ�ن حاصـ�ل میشـ�ود (:Dinoyssopoulou et al., 2013

 .)2ایــن درصــد از پاســخگویی آنهــا میتوانــد بــه ایــن
دلیــل باشــد کــه بــه مــوازات گرایــش بــه اســتفاده روزافــزون از
ّفنــاوری و رســانهها ،شــاید مــردم بــه واژههــا توجــهبیشــتری
دارنــد و یــا درک بیشــتری از آنهــا دارنــد .همچنیــن اســتفاده
از تصاویــر چندرســانهای بــه مبلغــان کمــک میکنــد تــا بــر
محدودیتهــای تعــداد کلمــات اعمالشــده در رســانههای
اجتماعــی غلبــه کــرده و محتواهــای واضحتــری را ارائــه
دهن��د ( )Jing Ge et al., 2018: 12و احتمــال دارد کــه
مبلغــان از تصاویــر چندرســانهای بهــره بیشــتری بــرده
باشــند.
در نمــودار  ،۲گردشــگران تــا حــدی زیــادی محتواهــای
تبلیغشــده مربــوط بــه باغهــای شــیراز را متناســب بــا
ســلیقه خــود دانســتهاند کــه میتوانــد نشــاندهنده
موفقیــت نســبی تبلیغــات در معرفــی باغهــای قاجــاری
ً
شــیراز باشــد .احتمــاال مبلغــان در هنــگام طراحــی تبلیــغ،
نــوع انتخابشــان از ســایتها ،رنگبندیهــا ،کیفیتهــا،
متــون و مــواردی از ایــن دســت را لحــاظ کردهانــد .خاصیــت
رمزگشــایی پیــام یعنــی مخاطــب را وادار کنــد تــا بــه رمــز و
مفهــوم مدنظــر تبلیغکننــده دســت یابــد .ایــن بدانمعنــی
اســت کــه مخاطــب از بخشهــای کالمــی و تصویــری،
اطالعــات مربــوط بــه محیــط ،تجربیــات و دانــش خــود را
رمزگشـ�ایی میکنـ�د Dinoyssopoulou et al., 2013:(.
ً
 )2درصــد نســبتا زیــادی از گردشــگران میــزان درگیرشــدن
ذهنشــان و تــاش بــه رمزگشــایی محتــوای تبلیغشــده را
زیــاد دانســتهاند .ایــن امــر میتوانــد نشــاندهنده توجــه
ً
نســبتا زیــاد افــراد بــه موضوعــات پیــش رویشــان باشــد.
ِ
ً
لزومــا نیــازی بــه کار خارقالعــاده بــرای درگیرکــردن ذهــن
مخاطــب نبــوده اســت؛ همینکــه مبلغــان بــا یــک کلمــه و
یــا تصویــری متفــاوت توانســته باشــند ذهــن گردشــگران را بــه
موضــوع مدنظــر معطــوف ســازند بــه نتیجــه دلخــواه نزدیــک
شــدهاند (نمــودار .)۲

نمودار  :2درصد فراوانی دادهها براساس سؤاالت متغیر عالقه در پرسشنامه گردشگران

نقش تبلیغات رسانههای نوین بصری در توسعه گردشگری
باغهای قاجاری شیراز

ً
اغلــب آنهــا بــا درصــد نســبتا متوســط اذعــان داشــتند
کــه بــا مشــاهده تبلیغــات تاحــدودی بــه محتواهــای تبلیغــی
درخصــوص باغهــای قاجــاری شــیراز فکــر میکننــد.
ً
احتمــاال اف ـراد از زمــان شــروع تبلیــغ درخصــوص موضــوع

مدنظــر ،از مرحلــه ایجــاد توجــه ،عالقــه و تــا مرحلــه
تمایلشــان ،وقتــی بــه مرحلــه اقــدام رســیدند تاحــدی
حسابشــدهتر و ریزبینانهتــر بــه موضــوع فکــر کردنــد
(نمــودار .)4

نمودار  :4درصد فراوانی دادهها براساس سؤاالت متغیر اقدام در پرسشنامه گردشگران

ً
بیشــتر گردشــگران بــا درصــد نســبتا زیــادی تلویزیــون را
در آشناییشــان بــا باغهــا مؤثــر دانســتند .شــاید بدیندلیــل
اســت کــه بیشــتر مــردم زمانهایــی از اوقــات خــود را بــه
تماشــای تلویزیــون میپردازنــد .برخــی از آنــان بــا درصــد
بســیار زیــادی اینســتاگرام را در آشناییشــان بــا باغهــای
قاجــاری شــیراز مؤثــر دانســتند .یکــی از آدرسهــای مجــازی

پرکاربــرد کــه بیشــتر شــرکتها و اف ـراد بهمنزلــه پــل ارتباطــی
معرفــی میکننــد آدرس صفحــه آنهــا در اینســتاگرام اســت.
همچنیــن گردشــگران تلگــرام را بــا درصــدی متوســط،
رســانهای تأثیرگــذار دانســتند .ایــن نیــز میتوانــد بــه دلیــل
اســتفاده افــراد از تلگــرام بهمنزلــه پــل ارتباطــی فــردی یــا
گروهــی باشــد (نمــودار .)5

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

نمودار  :3درصد فراوانی دادهها براساس سؤاالت متغیر تمایل در پرسشنامه گردشگران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

همانطــور کــه در نمــودار  ۳مشــاهده میشــود ،بیشــتر
گردشــگران می ـزان تعاملشــان بــا رســانههای نویــن بصــری را
زیــاد دانســتهاند .در تبلیغــات تعاملــی ،هــر نــوع ارتباطــی
کــه موجــب درگیــری کامــل مخاطــب شــود تعامــل شــکل
گرفتــه اســت و دو اصــل مهــم در اینگونــه تبلیغــات ،حضــور

مخاطــب در نقــش مشــارکتکننده و همــکاری مخاطــب در
نقــش آفریننــده تبلیــغ اســت (کشــفی )67 :1389 ،و بازخورد
از ســمت مخاطبــان فقــط بــا اســتفاده از گزینــه الیککــردن
یــا نظــردادن میتوانــد تعامــات را فراهــم کنــد.

233

234

رحمانی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

نمودار  :5درصد فراوانی دادهها بر اساس سؤاالت متغیر رسانهها در پرسشنامه گردشگران

همچنیــن در قســمت ســؤاالت بــاز پایانــی
پرســشنامه ،بالــغ بــر  95درصــد گردشــگران از اینترنــت
اســتفاده میکردنــد .بیشــترین میــزان اســتفاده آنهــا از
اینســتاگرام و بیشــترین بازدیدشــان از بــاغ ارم بــوده کــه
اطرافیــان و فضاهــای مجــازی در نحــوه آشناییشــان
بیشــترین نقــش را داشــتند .دلیــل ســفر اکثریــت آنهــا
گــردش و تفریــح بــوده اســت .اغلبشــان کیفیــت تبلیغــات را
متوســط و خــوب دانســتند و زیبایــی باغهــا ،تخفیــف ورودی
و امکانــات رفاهــی را از جملــه ویژگیهــای مؤثــر در بازدیــد
دوبارهشــان ذکــر کردنــد.
بهمنظــور دســتیابی بــه پاســخهای مدنظــر در
مصاحبــه کارشناســان ،هفــت نفــر از صاحبنظــران در

زمینههــای گردشــگری ،بازاریابــی و تبلیغــات ،ارتبــاط
تصویــری و مطالعــات رســانه انتخــاب شــدند .ســن همگــی
ایــن کارشناســان بیــن  40تــا  50ســال ،جنســیت شــش نفــر
از آنهــا مــرد و یــک نفرشــان زن و ســطح تحصیــات هفــت
نفــر از آنهــا دکتــری تخصصــی و شــش نفرشــان هیئــت
علمــی دانشــگاه و یــک نفــر نیــز کارشــناس مســئول اداره کل
میـراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی فــارس بودنــد
کــه در ارزیابــی کلــی تبلیغــات رســانهها ،اذعــان داشــتند
میــزان اهمیــت جاذبههــای تاریخــی شــیراز در ســطح
باالیــی اســت؛ امــا میـزان تبلیغــات صورتگرفتــه ،بــا توجــه
بــه اهمیــت ایــن جاذبههــا ،در ســطح پایینــی قــرار دارنــد.
برخــی نیــز بــه نویننبــودن تبلیغــات رســانهها در مقایســه

نقش تبلیغات رسانههای نوین بصری در توسعه گردشگری
باغهای قاجاری شیراز

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نمودار  :6درصد فراوانی دادهها براساس راهکارهای بنیادی در پرسشنامه کارشناسان

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

بــا بعضــی از کشــورها ،نــگاه اجمالــی داشــتن بــه محتواهــای
تبلیغشــده و جامعــه تبلیغکننــده اشــاره کردنــد کــه شــاید
برخــی از ضعفهــای موجــود در رســانهها را بتــوان در
همیــن مــوارد جســتوجو کــرد .آنهــا همچنیــن در بیــان
ویژگیهــای قابــل تأمــل و چشــمگیر در تبلیغــات رســانههای
نویــن بصــری ،تصاویــر ارســالی در شــبکههای مجــازی
مثــل تلگــرام و اینســتاگرام؛ قابلیتهایــی ماننــد تصاویــر
 360درجــه؛ راهنمایــی گوگلمــپ ،برخــی از برنامههــای
تلویزیونــی و تورهــای مجــازی را بیــان کردنــد .میتــوان
چنیــن برداشــت کــرد کــه ویژگیهــای موجــود در تبلیغــات
رســانهها ،شــامل دو دســته بنیــادی و عملیاتــی اســت .دســته
بنیــادی مربــوط بــه طرحریــزی اولیــه طــرح تبلیغاتــی اســت
و دســته عملیاتــی آن چیــزی اســت کــه بــه مرحلــه ظهــور و
بهدســت همــگان میرســد.
طبــق نظــر کارشناســان در نمرهدهــی عملکــرد
رســانهها ،تبلیغــات وبســایتها ،اینســتاگرام و تلویزیــون
باالتریــن نمــرات را داشــتهاند .پــس از آنهــا ،تبلیغــات
نمــاد مــکان نیــز نمــره باالیــی گرفتــه اســت .ایــن موضــوع
ً
احتمــاال بــه دلیــل طرفــداران و مخاطبــان بیشــتر آنهاســت
و شــاید تبلیغــات درون آنهــا هــم بــه لحــاظ ّ
کمــی و کیفــی
درجــه باالتــری داشــته باشــند .آنهــا در بیــان تأثیرگذارتریــن

رســانهها ،وبســایتها ،تلویزیــون و اینســتاگرام را ذکــر
کردنــد .دالیلــی کــه آنهــا بیــان کردهانــد عبارتانــد از:
پرمخاطببــودن ایــن رســانهها ،تنــوع در محتواهــای
ارســالی ،قشــر مخاطبــان و ارســالکنندگان و امــکان
اطالعرســانی در ســطح گســترده .آنهــا همچنیــن مــکان
باغهــا را نیــز مؤثــر دانســتند؛ زیــرا هــر مــکان ،بهطــور
بالقــوه و بالفعــل ویژگیهایــی دارد کــه بــرای محبوبیتــش در
بیــن مــردم ،نیــاز بــه بارزترکــردن آنهــا بــه همــگان اســت.
کارشناســان در بیــان ویژگیهــای تبلیغاتــی ب ـرای میــل
دوبــاره گردشــگران بــه بازدیــد ،مــواردی را پیشــنهاد کردنــد؛
از جملــه قوتبخشــیدن ویژگیهــای خــوب و اثباتشــده،
طراحــی تبلیغاتــی همخــوان بــا ســلیقه مــردم ،اســتفاده از
گــروه متخصــص در طراحــی گرافیــک ،دعــوت بــه همــکاری
از افــراد مشــهور ،و تــدارک برنامههــای ســرگرمکننده .آنهــا
همچنیــن در بیــان پیشــنهاد راهکارهــای تبلیغاتــی در رســانهها
بــا هــدف توســعه گردشــگری شــیراز ،مــواردی ماننــد برپایــی
کمپینهــای تبلیغاتــی ،فراهمکــردن تبلیغــات تعاملــی،
بهکارگیــری خالقیــت و اســتفاده از امکانــات ســمعی و
بصــری ،نمایــش ویدئــو مپینــگ (نورپــردازی ســهبعدی) و
ســاخت مســتندهای بیشــتر در مــورد باغهــا را بیــان داشــتند.
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سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

در بخــش پرسـشنامه کارشناســان ،عمــده مــوارد بــه دو
دســته کلــی راهکارهــای بنیــادی و راهکارهــای عملیاتــی (بــا
بهرهگیــری از پاســخهای تشــریحی پرســشنامه گردشــگران
و مصاحبــه کارشناســان) تقســیم و در قالــب دو نمــودار مجـزا
بیــان و تحلیــل شــدهاند .پاســخدهندگان ایــن پرســشنامه،
جمعــی از کارشناســان مرتبــط بــا حــوزه پژوهشــی تحقیــق
حاضرنــد .همانطــور کــه در نمــودار  ۶مشــاهده شــد ،در
بخــش راهکارهــای بنیــادی اســتفاده از گــروه متخصــص در
طراحــی گرافیــک و وبســایتها بــا درصــد باالیــی از نظــر
کارشناســان مناس ـب دانســته شــد .بعــد از آن قوتبخشــیدن
بــه شــناخت ســایق مــردم درصــد باالیــی دارد .ایــن درصــد
میتوانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه از زمــان شــروع تبلیــغ،
هرآنچــه در ذهــن مبلــغ وجــود دارد بــه کمــک طراحــی
خــوب و جــذاب اجراشــدنی اســت و در عصــر ارتباطاتــی که
ـتر حوزههــا مردمانــد ســلیقه آنهــا در
مخاطــب اصلـ ِ
ـی بیشـ ِ
اولویتهــای اولیــه طراحــی تبلیــغ اســت .البتــه کارشناســان
بعــد از ایــن مــوارد ،بهترتیــب تشــکیل کمپینهــای تبلیغاتــی
مختــص آثــار تاریخــی شــیراز ،بهکارگیــری خالقیــت و
امکانــات بیشــتر ،قوتبخشــیدن دانــش بصــری و همچنیــن
مطالعــه بیشــتر دربــاره شــیوههای تبلیغاتــی را راهکارهــای
مناســبی دانســتند.

در بخــش دوم پرســشنامه ،کارشناســان بیشــترین
درصــد را بــه اســتفاده از ویدئــو مپینــگ (نورپــردازی
ســهبعدی) دادهانــد .ایــن نــوع نورپردازیهــا بســیار
جلوهگــر و نوینانــد و ممکــن اســت مــورد مناســبی بــرای
جــذب گردشــگران بــه باغهــای قاجــاری شــیراز باشــند.
کارشناســان همچنیــن اجــرای موســیقی زنــده در باغهــا
و انتشــار ویدئــوی آنهــا در رســانهها را مــورد مناســب
دیگــر دانســتند؛ چراکــه بــا توجــه بــه باغهــا بــه عنــوان نمــاد
مــکان و میــزان عالقــه مــردم بهویــژه جوانــان بــه موســیقی
میتوانــد گزینــه مناســبی باشــد .همچنیــن کارشناســان
بهترتیــب مــواردی از قبیــل اســتفاده از تصاویــر پانورامــا،
ســاخت و اج ـرای موســیقی بــا لهجــه شــیرازی در باغهــا و
انتشــار ویدئــوی آنهــا در رســانهها ،دعــوت از بازیگــران
و خواننــدگان مشــهور بــرای ســاخت برنامههــا و ســاخت
موشــنگرافی (طراحــی گرافیــک متحــرک) مربــوط بــه
باغهــا را بــا درصدهــای درخــور مالحظــهای بااهمیــت و
مناســب دانســتند .گفتنــی اســت کــه برخــی از ایــن مــوارد ،بــا
ســلیقه مــردم و شورونشــاط ســروکار دارنــد؛ پــس میتواننــد
در میــزان جــذب بیشــتر گردشــگران مؤثــر باشــند
(نمــودار .)7

نمودار  :7درصد فراوانی دادهها براساس راهکارهای عملیاتی در پرسشنامه کارشناسان

نقش تبلیغات رسانههای نوین بصری در توسعه گردشگری
باغهای قاجاری شیراز

متغیرها

سؤاالت متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

توجه

میزان مقدوربودن استفاده از رسانهها

59/.2

00/.2

011/.1

میزان جذبشدن افراد به رنگ تبلیغات

60/.2

00/.2

151/.1

عالقه

میزان تناسب بین مطالب تبلیغات با سلیقه گردشگران

05/.3

00/.3

045/.1

تمایل

میزان فراهمشدن تعامل گردشگران با رسانهها

88/.2

00/.3

148/.1

اقدام

میزان فکرکردن به محتوای تبلیغشده

25/.3

00/.3

144/.1

مدت زمان به نمایش درآمدن تبلیغات باغها

69/.3

00/.4

081/.1

اینستاگرام

86/.2

00/.3

457/.1

تلویزیون

95/.2

00/.3

228/.1

وبسایت

22/.3

00/.3

367/.1

نماد مکان

53/.3

00/.4

207/.1

تلگرام

55/.3

00/.4

246/.1

گرافیک محیطی

57/.3

00/.4

174/.1

رسانهها

مطابــق میانگیــن رتبههــای بهدســتآمده از آزمــون تلویزیــون ،وبســایتها ،نمــاد مــکان ،گرافیــک محیطــی،
فریدمــن ،رســانهها براســاس میــزان نقشهــا اولویتبنــدی تلگــرام ،آپــارات ،یوتیــوب ،توئیتــر و در آخــر فیسبــوک
ـب اولویــت و میـزان تأثیرگــذاری ،اینســتاگرام ،تعییــن شــدند (جــدول 3و.)4
شــدند .بهترتیـ ِ
1. Kolmogorov-Smirniv
2. Friedman
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جدول  :2تخمین و میانگین نتایج آماری سؤاالت پرسشنامه گردشگران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

براســاس آزمــون آمــاری کولموگــروف ـ اســمیرنوف،
توزیــع دادههــای پرســشنامهها غیرنرمــال و مقیاسهــای
اندازهگیــری متغیرهــا از نــوع اســمی و رتبــهای اســت.
برایناســاس ،محققــان ملــزم بــه اســتفاده از آزمونهــای
غیرپارامتریــک بودنــد« .اگــر تحقیــق از نــوع ســؤالی و
ً
صرفــا حــاوی پرســش دربــاره موضوعــی باشــد بــرای
پاســخ بــه ســؤاالت از تخمیــن آمــاری اســتفاده میشــود»
(پیدایــی .)5 :1398 ،پــس فقــط بــه تخمیــن آمــاری ،بیــان
و تحلیــل میانگیــن ،میانــه و انح ـراف معیــار پرداختــه و ب ـرای
اولویتبنــدی ابزارهــای ســنجش و ارائــه راهکارهــا ،از آزمــون
فریدمن2اســتفاده شــد.
در بیــن تمامــی شــاخصهای تعیینشــده در
گویههــای توجــه ،عالقــه ،تمایــل ،اقــدام و رســانهها،
تعــدادی از آنهــا دارای کمتریــن می ـزان پراکندگــی و انح ـراف

1

از میانگیــن بودنــد .میـزان مقدوربــودن اســتفاده از رســانهها و
میـزان جذبشــدن افـراد بــه رنــگ تبلیغــات در متغیــر توجــه،
می ـزان تناســب بیــن مطالــب تبلیغــات بــا ســلیقه گردشــگران
در متغیــر عالقــه ،میــزان فراهمشــدن تعامــل گردشــگران بــا
رســانهها در متغیــر تمایــل ،و میــزان فکرکــردن بــه محتــوای
تبلیغشــده و مدتزمــان بــه نمایــش درآمــدن تبلیغــات
باغهــا در متغیــر اقــدام ،بهترتیــب دارای کمتریــن میــزان
انحـراف و پراکندگــی از میانگیــن هســتند .همچنیــن در متغیــر
رســانهها ،بهترتیــب اینســتاگرام ،تلویزیــون ،وبســایتها،
نمــاد مــکان ،تلگـرام و گرافیــک محیطــی دارای کمتریــن میزان
انح ـراف و پراکندگــی از میانگیــن هســتند و ایــن شــاخصها
بهمنزلــه مؤلفههــای مؤثــر در تبلیغــات ،اهمیــت و نقــش
مؤثرتــری دارنــد (جــدول .)2
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جدول  :3اولویتبندی رسانهها برحسب میزان نقش آنها
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ردیف

اولویتبندی رسانههای نوین
بصری

میانگین رتبهها

اولویتبندی

1

وبسایتها

64/.5

4

2

تلویزیون

98/.4

3

3

یوتیوب

49/.7

10

4

آپارات

09/.7

9

5

فیسبوک

58/.8

12

6

توئیتر

30/.8

11

7

اینستاگرام

53/.4

2

8

تلگرام

78/.6

7

9

نماد مکان

52/.6

5

10

گرافیک محیطی

76/.6

6
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جدول  :4نتایج آزمون فریدمن اولویتهای شناساییشده
مربع کای

درجه آزادی

سطح خطا

تعداد

660/.1876

11

000/.0

844

گفتنــی اســت در بخــش مصاحبــه کارشناســان بــه
دلیــل بازبــودن بیشــتر ســؤاالت و همچنیــن تعــداد کمتــر از
ده نفــر جامعــه آمــاری ،آمــار اســتنباطی برحســب آزمــون،
تخمیــن و میانگیــن انجــام نشــد .در بخــش راهکارهــای
بنیــادی پرســشنامه کارشناســان ،قوتبخشــیدن شــناخت
ســایق مــردم ،اســتفاده از گروههــای متخصــص طراحــی
گرافیــک و وب ،فراهمکــردن تبلیغــات تعاملــی و تشــکیل
کمپینهــای تبلیغاتــی و در بخــش راهکارهــای عملیاتــی و
نیــز ،اجــرای موســیقی زنــده در باغهــا ،اســتفاده از ویدئــو
مپینــگ (نورپــردازی ســهبعدی) ،دعــوت بــه همــکاری از
بازیگــران و خواننــدگان مشــهور و محبــوب بــرای برنامههــا
و تیزرهــا ،ســاخت و اج ـرای موســیقی بــا لهجــه شــیرازی و
ســاخت موش ـنگرافی مربــوط بــه باغهــا بهترتیــب کمتریــن
میـزان انحـراف معیــار و پراکندگــی از میانگیــن را دارنــد؛ پــس
میتــوان گفــت کــه از اهمیــت و نقــش مؤثرتــری برخوردارنــد
(جــدول .)5

جدول  :5تخمین و میانگین نتایج آماری راهکارهای بنیادی و عملیاتی
راهکارها

بنیادی

عملیاتی

میانگین

میانه

انحراف معیار

قوتبخشیدن شناخت سالیق مردم

1/57

1/00

0/739

استفاده از گروه متخصص طراحی گرافیک

1/60

1/00

0/847

فراهمکردن تبلیغات تعاملی

1/66

1/00

0/838

تشکیل کمپینهای تبلیغاتی

1/71

1/00

0/893

اجرای موسیقی زنده در باغها

1/63

1/00

0/731

استفاده از ویدئو مپینگ (نورپردازی سهبعدی)

1/69

1/00

0/900

دعوت به همکاری از بازیگران و خوانندگان

1/83

2/00

0/954

ساخت و اجرای موسیقی با لهجه شیرازی

1/85

2/00

0/985

ساخت موشنگرافی مربوط به باغها

1/89

2/00

0/993

نتیجهگیری
براســاس یافتههــای پژوهــش در راســتای توســعه
گردشــگری باغهــای قاجــاری شــیراز ،بــرای پاســخ بــه
ســؤال اصلــی تحقیــق گفتنــی اســت تبلیغــات انجامشــده
در رســانههای نویــن بصــری ،بــه لحــاظ ّ
کمــی و کیفــی در
ً
ســطح نســبتا متوســطی قــرار دارنــد و بهترتیــب در مراحــل

تاریخــی مدنظــر ،ایجــاد
جلــب توجــه افــراد بــه اماکــن
ِ
عالقــه و تمایــل آنهــا بــه بازدیــد نقــش مؤثــری دارنــد؛
امــا بهتدریــج در مرحلــه اقــدام ،ایــن نقــش کمرنگتــر
شــده اســت .درصورتــی کــه بهتــر اســت در اینخصــوص
ِّ
بهگون ـهای تبلیــغ شــود تــا در کل رونــد ،بتواننــد اف ـراد را بــا
خــود همـراه داشــته باشــند .شــاید بتــوان بــا تخفیفــات ویــژه و

نقش تبلیغات رسانههای نوین بصری در توسعه گردشگری
باغهای قاجاری شیراز
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افزایــش زمــان نمایــش تبلیغــات ایــن رونــد را بهبــود بخشــید.
همچنیــن بــا اینکــه ســطح کیفــی تبلیغــات رســانههای
نویــن بصــری بــه ســمت بهترشــدن در حرکــت اســت ،امــا
آنچنانکــه بایــد از همــه امکانــات و شــیوههای نویــن
اســتفاده نمیشــود .ایــن بخــش بــا یافتههــای مشــکینی
و همــکاران ( )1397همســویی دارد؛ تاحــدی مــواردی
مثــل بهروزبــودن ،تکرارینبــودن ،میــزان خالقیــت ،میــزان
اهمیــت آثــار تاریخــی و اســتفاده از تمامــی قابلیتهــای
تبلیغاتــی و جاذبههــای شــیراز مدنظــر مبلغــان نیســتند .ایــن
قســمت بــا نتایــج محمــدی بارزیلــی و پیشــگر ()1397
همسوســت.
ً
بــرای پاســخ بــه اولیــن ســؤال جزئــی ،تقریبــا برخــی
از مؤلفههــای ســنجش متغیرهــای ایــن پژوهــش همچــون
اســتفاده از رســانهها ،جذبشــدن افــراد بــه جذابیــت
رنــگ تبلیغــات ،تناســب میــان مطالــب تبلیغــات بــا ســلیقه
گردشــگران ،تعامــل گردشــگران بــا رســانهها ،فکرکــردن
بــه محتــوای تبلیغشــده و مدتزمــان نمایــش تبلیغــات
باغهــا نقــش مؤثرتــری را در تبلیغــات باغهــای شــیراز ایفــا
کردنــد .ایــن بخــش را میتــوان بــا نتایــج مظلومــی و جاللــی
( ،)1391خســروی جلــودار ( )1396و هــراس پدروســا و
همــکاران ( )2020همســو دانســت .برایناســاس ،میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه مراحــل ایجــاد توجــه ،عالقــه و تمایــل
نقــش مؤثرتــری در تبلیغــات داشــتند .بهتــر اســت کــه ایــن
مؤلفههــا در تبلیغــات بیشــتر مدنظــر ق ـرار گیرنــد .همچنیــن
ویژگیهــای بــارز آنهــا ،تقویــت و کاســتیهای باقــی
مؤلفههــا نیــز ب ـرای بهبــود کیفیــت تبلیغــات برطــرف شــود.
بــرای پاســخ بــه دومیــن ســؤال جزئــی ،میتــوان
گفــت کــه رســانههای دارای مخاطبــان بیشــتر برحســب
میــزان دسترســی افــراد بــه آنهــا و میــزان محبوبیتشــان در
بیــن مــردم اهمیــت و نقــش مؤثرتــری داشــتند .بهترتیــب
اولویــت نیــز اینســتاگرام ،تلویزیــون ،وبســایتها ،نمــاد
مــکان ،گرافیــک محیطــی ،تلگـرام ،آپــارات ،یوتیــوب ،توئیتــر
و فیسبــوک عملکــرد بهتــری داشــتند کــه در ایــن میــان،
تبلیغــات در وبســایتها ،اینســتاگرام ،و نمــاد مــکان بهتــر
از دیگــر رســانهها انجــام شــدهاند .ایــن بخــش از یافتههــا،
بــا نتایــج محمــدی بارزیلــی و پیشــگر ( )1397همسوســت.
بهتــر اســت از چنیــن رســانههایی بــا همــه قابلیتهایشــان
بـرای بهبــود کیفیــت تبلیغــات و پیشــبرد اهــداف ســازمانی در
راســتای توســعه گردشــگری باغهــای قاجــاری شــیراز و ســایر
اماکــن تاریخــی بیشــتر اســتفاده شــود.
همچنیــن بــرای پاســخ بــه ســومین ســؤال جزئــی،
مناســبترین راهکارهــای بنیــادی شــامل قوتبخشــیدن

شــناخت ســایق مــردم ،اســتفاده از گروههــای متخصــص
طراحــی گرافیــک و وب ،فراهمکــردن تبلیغــات تعاملــی
ماننــد بیلبوردهــای تعاملــی و برپایــی کمپینهــای تبلیغاتــی
هســتند کــه بهترتیــب اهمیــت و نقــش مؤثرتــری داشــتند .ایــن
بخــش از نتایــج بــا یافتههــای مشــکینی و همــکاران ()1397
و موحــد ( )2005همســویی دارد .همچنیــن مناســبترین
راهکارهــای عملیاتــی عبارتانــد از :اجــرای موســیقی
زنــده در باغهــا ،اســتفاده از ویدئــو مپینــگ (نورپــردازی
س ـهبعدی) ،دعــوت بــه همــکاری از بازیگ ـران و خواننــدگان
مشــهور و محبــوب بــرای ســاخت برنامههــا و تیزرهــا،
ســاخت و اجــرای موســیقی بــا لهجــه شــیرازی در باغهــا و
انتشــار آنهــا در رســانهها و همچنیــن ســاخت موش ـنگرافی
(طراحــی گرافیــک متحــرک) مربــوط بــه باغهــا کــه بهترتیــب
از اهمیــت و نقــش مؤثرتــری برخوردارنــد .نتایــج ایــن
بخــش ،بــا نتایــج کشــفی ( ،)1389دیونیســوپاولو و همــکاران
( )2013و جینــگ گ و اولریــک ( )2018همسوســت .ایــن
راهکارهــا راهگشــای مســیر توســعه گردشــگری هســتند؛
چهبســا بهتــر اســت بــا برنامههــای تدوینشــده ،شــرایط
ایــن مــوارد را فراهــم کــرد.
بــا توجــه بــه نتایــج فــوق ،بهتــر اســت بــرای بهبــود
تبلیغــات در حــوزه گردشــگری شــیراز کوشــید و مؤثرتریــن
نهایــت بهــره را از آنهــا گرفــت
مؤلفههــا را تقویــت کــرد،
ِ
َ
مؤثــر اولویتبندیشــده در
پرکاربــر و
و از رســانههای
ِ
ایــن پژوهــش اســتفاده بیشــتری کــرد تــا بــه کمــک آنهــا
بتــوان بــه راهکاریهــای مذکــور دســت یافــت و آنهــا را بــه
مرحلــه ظهــور رســاند .امــا عالوهبــر راهکارهــای ارائهشــده
در ایــن پژوهــش ،متغیرهــای بســیاری نیــز در زمینــه تبلیغــات
گردشــگری مؤثرنــد؛ از جملــه راهبــرد تبلیغاتــی ،تبلیغــات
دهانبهدهــان و تبلیغــات تعاملــی در توســعه گردشــگری
شــیراز کــه بـرای مطالعــه تحقیقــات آتــی مناسـباند .محققان
در ایــن پژوهــش ،بــا محدودیتهایــی مواجــه بودنــد کــه
میتــوان بــه کمبــود منبــع موثــق بــرای تعییــن رســانههای
نویــن بصــری ،کمبــود حضــور اشــخاص متخصــص
بــرای دریافــت راهنمایــی در طراحــی پرســشنامهها،
ـی برخــی
تمایلنداشــتن بــه پاس ـخگویی و صــرف دقــت کافـ ِ
از گردشــگران و زمانبربــودن بخــش محاســبات آمــاری بــه
دلیــل پاســخهای کوتــاه گردشــگران در بخــش پرســشهای
بــاز و درنتیجــه کدگــذاری آنهــا بهدســت محققــان اشــاره
کــرد .گفتنــی اســت بهرغــم تمامــی مشــکالت فــوق ،ســعی
بســیار شــد تــا در همــه مراحــل پژوهــش ،تأثیــر ایــن عوامــل
در صحــت و روایــی تحقیــق بــه حداقــل ممکــن برســد.
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آریانپــور ،علیرضــا ( .)1365پژوهشــی در شــناخت باغهــای
ایــران و باغهــای تاریخــی شــیراز .تهــران :نشــر تاریــخ و
فرهنــگ ایرانزمیــن.
احمــدی ،بابــک ( .)1394حقیقــت و زیبایــی ،درسهای فلســفهی
هنــر .ته ـران :نشــر مرکز.
بابایــی ،محمــود و فهیمیفــر ،ســپیده ( .)1391ویژگیهــای
رســانههای نویــن و الگوهــای ارتباطــی .فصلنامــه
مطالعــات ملــی کتابــداری و ســازماندهی اطالعــات،
.193-۱۷۴ ،)۶۹(۲۴
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بودریــار ،ژان ( .)1393اثــر هنــری در عصــر الکترونیــک ،مــوزه
یــک کارخانــه اســت .ترجمــه ایمــان گنجــی و کیــوان
مهتــدی .تهــران :حرفــه هنرمنــد ،ص .197-186
پیدایــی ،مهــرداد ( .)1398جــزوه آموزشــی تحلیــل آمــاری.
دانشــگاه آزاد اســامی تهــران.
حســنزاده دســتفروش ،نریمــان ( .)1396تحلیــل متــون کوتــاه
فارســی بــرای شــبکههای اجتماعــی مــورد کاری :شــبکه
اجتماعــی توئیتــر ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد .پردیــس
دانشــگاهی ،دانشــگاه صنعتــی ارومیــه ،ایــران.
جبــارزاده ،یونــس ،حســینی ،ســید صمــد ،نیکخــواه ،یونــس،
شــکری ،ســوره و صبــری ،پیمــان ( .)1398تأثیــر خوگرفتــن
بــه رســانههای اجتماعــی در تعامــل اعتمــاد بــه رســانه و
قصــد بازدیــد گردشــگران و بررســی شــدت رابطــه آن در
صنعــت گردشــگری تبریــز .فصلنامــه علمی_پژوهشــی
گردشــگری و توســعه.167-۱۵۳ ،)۴(۹ .
حســینی ،علیرضــا ( .)1381طــرح جامــع گردشــگری اســتان
فــارس .طــرح پژوهشــی دروندانشــگاهی ،دانشــگاه
پیامنــور شــیراز.

دوران ،بهــزاد ( .)1388هویــت اجتماعــی و فضــای ســایبرنتیک.
پایاننامــه دکتــری پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات تهـران.
ذوالقــدر ،حســین و قاس ـمزاده عراقــی ،مرتضــی ( .)1391بررســی
نقــش شــبکههای اجتماعــی در بازنمایــی دهکــده جهانــی
مکلوهــان .نشــریه فرهنــگ ارتباطــات.171-193 ،)۸(۲ .
رحیمپــور ،علــی ( .)1392گردشــگری در کشــورهای توســعهیافته
و درحــال توســعه .تهـران :ســازمان فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری ،پژوهشــگاه میـراث فرهنگــی و گردشــگری.
رضایــی ،محمدرضــا ،م ـرادی رمقانــی ،رضــا ،لشــگری تفرشــی،
احســان و اکبریــان رونیــزی ،ســعیدرضا ( .)1399بررســی و
تحلیل وضعیــت وفــاداری گردشــگران به مقصدهای گردشــگری
(مطالعــه مــوردی :شــهر شــیراز) .فصلنامــه علمی_پژوهشــی
برنامهریــزی و توســعه گردشــگری.143-۱۲۱ ،)۳(۹ .
ســاریخانی ،مجیــد ( .)1382بررســی باستانشناســی ،معمــاری و
شهرســازی مالیــر در دوره قاجــار .مالیــر :نشــر علــم گســتر.
کشــفی ،بینــام ( .)1389جدیدتریــن روشهــای تبلیغــات در
رســانههای دیــداری؛ طراحــی رســانههای جدیــد در
تبلیغــات خــاق .پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــکده
هنرهــای تجســمی ،دانشــگاه هنــر تهــران ،ایــران.
محمــدی بارزیلــی ،خدیجــه و پیشــگر ،حســین ( .)1397ارزیابــی
تأثیـرات تبلیغــات بــر توســعه گردشــگری ،مطالعــه مــوردی
شــهر ســرعین .مجلــه علمــی تخصصــی رویکردهــای
پژوهشــی نویــن در مدیریــت و حســابداری185- ،)۷(۲ ،
ensani.ir/fa/article/385070 .175
مرکــز آمــار ای ـران ( .)1397نتایــج آمارگیــری از گردشــگران ملــی
ســال  .1397ته ـران.
مشــکینی ،ابوالفضــل ،علیپــور ،ســمیه ،و حاجــیزاده ،مریــم
( .)1397ارزیابــی تأثیــر رســانههای مجــازی در توســعه
صنعــت گردشــگری از دیــدگاه کاربــران شــبکههای
مجــازی .نشــریه گردشــگری شــهری.۶۹-۵۳ ،)۲(۵ ،

خدامــی ،ســهیال ،اصالنلــو ،بهــاره و محمــدی ،مهســا (.)1399
طراحــی مــدل وفــاداری بــه برنــد مقصــد گردشــگری
براســاس نقــش ترکیبــی تجربــه برنــد مقصــد ،شــخصیت
برنــد مقصــد و ارزش ویــژه برنــد مقصــد از دیــدگاه
گردشــگران خارجــی .فصلنامــه علمی_پژوهشــی
گردشــگری و توســعه.110-۹۷ ،)۴(۹ ،

مظلومــی ،نــادر ،و جاللــی ،سیدحســین ( .)1391شــبکههای
اجتماعــی و موفقیــت سیاســتگذاری گردشــگری ایــران.
فصلنامــه مطالعــات مدیریــت گردشــگری۲۵- ،)۱۸(۷ ،
ensani.ir/fa/article/316522. 48

خســروی جلــودار ،فاطمــه ( .)1396بررســی رویکردهــای نویــن
در تبلیغــات دنیــای مجــازی (مطالعــه مــوردی 2 :آژانــس
تبلیغاتــی  ،)2015پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــکده
الزه ـرا ،دانشــگاه ته ـران ،ای ـران.

ولی ـزاده ،بهنــاز ( .)1395نقــش شــبکههای اجتماعــی موبایلــی در
توســعه خدمــات کتابخانههــای دانشــگاهی بــا تأکیــد بر شــبکه
اجتماعــی تلگــرام .پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــکده
روانشناســی و علــوم تربیتــی ،دانشــگاه الزهـرا ارومیــه ،ایـران.
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