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ســازمان  رســانه،  نقــش 
ــگری،  ــعۀ گردش ــیما، توس صداوس
مطالعــۀ   ،STAR چارچــوب 

مــوردی

چکیده
کشــور ایــران می توانــد  بــا بهره گیــری از جریــان رســانه ای خــود و تمرکــز بــر 
ــم  ــع عظی ــود مناب ــتانی و وج ــی، باس ــر دیدن ــی، مناظ ــی، تاریخ ــای طبیع جاذبه ه
گردشــگری – بــه  جایــگاه شایســتۀ خــود در صنعــت گردشــگری دســت یابــد. 
ــر  ــگری کمت ــعۀ گردش ــانه  ها در توس ــش رس ــین نق ــات پیش ــه در تحقیق ازآن جایی ک
ــی  ــی نقش آفرین ــش چگونگ ــده اســت، مســئلۀ اصلــی در ایــن پژوه ــی ش معرف
ــه  ــن مقال ــدف از ای ــت. ه ــی اس ــگری داخل ــعۀ گردش ــیما در توس ــازمان صداوس س
شناســایی و ارائــۀ مدلــی مناســب بــرای نقش آفرینــی ســازمان صداوســیما در 
ــردی و،  توســعۀ گردشــگری داخلــی اســت. پژوهــش حاضــر، از نظــر هــدف، کارب
از نظــر نــوع روش کیفــی، از نــوع مطالعــۀ مــوردی اســت. بعــد از انتخــاب ســازمان 
ــراد متخصــص در ســازمان  ــر از اف ــا 13 نف ــی، ب ــۀ مــورد مطالعات صداوســیما به منزل
 5 STARصداوســیما در حــوزۀ رســانه و گردشــگری مصاحبــه ای براســاس چارچــوب
ــل  ــتفاده از تحلی ــا اس ــدند و ب ــی ش ــده ترانویس ــای جمع آوری ش ــد. داده ه ــام ش انج
تفســیری و کدگــذاری بــاز در قالــب ابعــاد و مفاهیــم زیرمجموعــه دســته بندی 
ــگری  ــعۀ گردش ــیما در توس ــی صداوس ــع نقش آفرین ــوی جام ــت، الگ ــدند. درنهای ش
داخلــی در قالــب چهــار ُبعــد اصلــی 1( چالش هــای محیطــی بــا پنــج مفهوم رســانه، 
ــای  ــگری؛ 2( نقش ه ــات گردش ــهیالت و خدم ــگران، تس ــان، گردش ــۀ میزب جامع
رســانه بــا شــش مفهــوم اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی، زیســت محیطی، مدیریتــی 
ــون و  ــو، تلویزی ــوم رادی ــه مفه ــا س ــانه ای ب ــات رس ــی گذاری؛ 3( اقدام و خطی مش
ــا شــش مفهــوم  رســانه های اجتماعــی و 4( دولــت و پیامدهــای اثرگــذاری رســانه ب
ــی  ــع جغرافیای ــی و توزی ــت محیطی، مدیریت ــی، زیس ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ اقتص

به همــراه کدهــای زیرمجموعــه شناســایی شده اســت.6

مقدمه
گردشــگری، به منزلــۀ یــک صنعــت پیشــروی جهانــی، 
 Mason,( تولیــد  مقاصــد  بــرای  را  چشــمگیری  ثــروت 
 Fang et al.,(. اشــتغال کمــک می کنــد   بــه  و   )2015
2016(در کشــورهایی ماننــد ایــران، عــالوه بــر مزایایــی 
ماننــد ســهم گردشــگری در تولیــد ناخالــص داخلــی و ایجــاد 

ــای  ــال تحریم ه ــد ِاعم ــز مانن ــری نی ــل دیگ ــتغال، دالی اش
ــود دارد. ــگری وج ــت گردش ــه اهمی ــه ب ــرای توج ــد ب جدی
اجتماعــی  رســانه های   )Pratt & Alizadeh, 2018(
تمایــل گردشــگران ایرانــی و خارجــی را بــرای ســفر بــه داخــل 
ــد  ــش می دهن ــون افزای ــای گوناگ ــد از مکان ه ــور و بازدی کش

.  )Ghaderi et al., 2018(
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ــه ای  ــاب مقدم ــل )2003(، در کت ــک کوئی ــس م دنی
ــدی  ــی را فراین ــاط جمع ــی، ارتب ــانه های جمع ــۀ رس ــر نظری ب
اجتماعــی  روابــط  میانجــی  را  رســانه ها  و  جامعه گســتر 
می دانــد. در قــرن حاضــر، ظهــور رســانه های مــدرن و 
رایانــه،  هواپیمایــی،  خطــوط  نظیــر  نویــن  فّناوری هــای 
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــواره ای باع ــات ماه ــت و ارتباط اینترن
ــود.  ــون ش ــراد دگرگ ــح اف ــازی و تفری ــی، کار، ب ــوۀ زندگ نح
ــی  ــق ابزارهای ــی، از طری ــاط جمع ــایل ارتب ــو، وس ــک س از ی
ــنایی  ــرای آش ــبی را ب ــتر مناس ــت، بس ــواره و اینترن ــد ماه مانن
ــد و، از ســوی  ــا یکدیگــر فراهــم آورده ان جوامــع و ملت هــا ب
افزایــش ســرعت  و  وســایل حمل ونقــل  توســعۀ  دیگــر، 
ــافرت  ــکان مس ــان ام ــف جه ــق مختل ــی در مناط جابه جای
بــه مناطــق گوناگــون را در زمانــی کوتــاه ایجــاد کــرده اســت 

.)MacKueil, 2003(
تعامــل بیــن رســانه و گردشــگری فرصت هایــی را بــرای 
ــرف  ــای مص ــوص الگوه ــق درخص ــای عمی گاهی ه ــب آ کس
به نحــوی  امــر،  ایــن  کــه  می کنــد  فراهــم  گردشــگران 
اجتناب  ناپذیــر، بــه شــیوه و ســازوکار تولیــد انــواع کاال و 
ــان شــکل می دهــد.  ــرای جلــب هرچــه  بیشــتر آن خدمــات ب
ــگری  ــارب گردش ــون تج ــه در کان ــدی ک ــت، مقاص درنهای
ــن  ــور برانگیخت ــوند و، به منظ ــکل دهی می ش ــد ش ــرار دارن ق
تمایــالت مصرف گرایانــه و رشــد تقاضــای بازارهــای عظیــم، 
رســانه های  درنتیجــه،  می شــوند.  بازنگــری  دیگــر  بــار 
گردشــگری حــوزه ای مطالعاتــی بــه شــمار می آینــد کــه 
ــا  ــا را از فراینده ــی م گاه ــته آ ــوی برجس ــت به  نح ــن اس ممک
و کارکردهــای گردشــگری افزایــش دهنــد )رضاقلــی زاده، 
ــگری، در  ــت گردش ــی، صنع ــای کنون 1389: 161(. در دنی
دو ُبعــد داخلــی و بین المللــی، صنعتــی پویــا، متنــوع و 
به منزلــۀ بزرگ تریــن و  درآمــدزا محســوب می شــود کــه 
متنوع تریــن صنعــت در دنیــا در کنــار صنعــت خودروســازی 
مطــرح اســت. براســاس اعــالم نظــر یونســکو، امــروزه درآمــد 
ــارد  ــدود 5٠٠میلی ــگری ح ــت گردش ــورها از صنع ارزی کش
دالر اســت و ایــران یکــی از 10 کشــور برتــر جهــان بــا داشــتن 
ــیل  ــوان و پتانس ــه ت ــت ک ــوع اس ــگری متن ــای گردش جاذبه ه
ــن  ــد ارزی از ای ــذب درآم ــی و ج ــرای نقش آفرین ــوه را ب بالق
ــردش  ــد گ ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــود ای ــا وج ــت دارد. ب صنع
مالــی ایــن صنعــت در کشــور هیــچ ســنخیتی بــا رتبــۀ 
ــدارد،  ــگری ن ــر گردش ــور برت ــی از 1٠ کش ــۀ یک ــران به منزل ای
درحالی کــه کارشناســان معتقــد هســتند ایــران می توانــد، 
ــد  ــگر درآم ــذب گردش ــل ج ــت، از مح ــروش نف ــش از ف بی
ــعۀ  ــد و توس ــا رش ــر، ب ــر حاض ــد. در عص ــته باش ارزی داش
ــا  ــتفاده از آن ه ــدون اس ــی ب ــچ فعالیت  هی

ً
ــا ــانه ها، تقریب رس

رســانه هایی  تأثیرگــذاری  دربــارۀ  نیســت.  تصورکردنــی 

ــت.  ــکی نیس ــگری ش ــعۀ گردش ــون در توس ــون تلویزی همچ
بســیاری از کارشناســان ایــن صنعــت اعتقــاد دارنــد کــه 
پایــدار  توســعۀ  و  رشــد  زمینه ســاز  می توانــد  تلویزیــون 
ــد بپذیریــم کــه ایــن رســانه  گردشــگری باشــد. ازایــن رو، بای
رســانه هایی  نادرتریــن  از  تصویــری اش  ویژگــی  به دلیــل 
ــا  ــر ب ــا دورت ــش را از کیلومتره ــد مخاطبان ــه می توان ــت ک اس
مناطــق گوناگــون آشــنا کنــد. بایــد اذعــان کنیــم کــه رســانه ای 
ــت  ــی صنع ــردی در جایگزین ــی راهب ــون نقش ــون تلویزی چ
توریســم  توســعۀ  و  نفــت  صنعــت  به جــای  گردشــگری 
ــن  ــش تبیی ــد نق ــورها دارد و می توان ــی کش ــی و خارج داخل
اهمیــت ایــن صنعــت و فرهنگ ســازی آن را بــر عهــده گیــرد 
ــم  ــائل مه ــی از مس ــگری یک ــد، 1397: 39(. گردش )میناون
ــیاری  ــل بس ــت و عوام ــان اس ــون جه ــورهای گوناگ در کش
ــم، کــه کمتــر  در آن تأثیــر دارد. یکــی از ایــن عوامــل مه
بــه آن توجــه شــده، رســانه ها هســتند. علی رغــم وجــود 
ظرفیت هــا و جاذبه هــای گردشــگری در نقــاط گوناگــون 
ــود  ــخصی وج ــدل مش ــو و م ــران، الگ  ای

ً
ــا ــان، خصوص جه

ــه  ــا توج ــانه  ب ــف رس ــا و وظای ــیلۀ آن نقش ه ــا به وس ــدارد ت ن
ــفاف  ــور ش ــگری به ط ــج گردش ــعه و تروی ــگاه توس ــه جای ب
شناســایی شــود. لــذا، در پژوهــش حاضــر، تــالش می شــود، 
بــا ارائــه، الگویــی جامــع، نقش آفرینــی ســازمان صداوســیما 
ــک ســازمان مهــم  ــۀ ی ــی به منزل در توســعۀ گردشــگری داخل
ــی از  ــدف اصل ــور، ه ــود. بدین منظ ــایی ش ــانه ای شناس رس
ــی  ــرای نقش آفرین ــع ب ــی جام ــایی مدل ــش شناس ــن پژوه ای
ســازمان صداوســیما در توســعۀ گردشــگری داخلــی براســاس 
چارچــوب اســتار )STAR( اســت. درنتیجــه، ســؤال اصلــی 
ایــن پژوهــش ایــن اســت: مــدل مناســب بــرای نقش آفرینــی 
ــدام  ــی ک ــگری داخل ــعۀ گردش ــیما در توس ــازمان صداوس س

ــت؟ اس

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
گردشــگری یکــی از بخش هــای مهــم اقتصــادی اســت 
ــش  ــن افزای ــده و، ضم ــرح ش ــاک مط ــی پ ــۀ صنعت ــه به منزل ک
درآمدهــای ارزی بــرای اقتصــاد ملــی، کمــک شایســته ای بــه 
ــت  ــن صنع ــت. ای ــرده اس ــد ک ــاد درآم ــتغال و ایج ــق اش رون
به منزلــۀ صنعتــی جلوبرنــده در توســعۀ صنایــع دیگــر به ویــژه 
هتلــداری، رســتوران داری، حمل ونقــل داخلــی و بین المللــی 
ــرای بیشــتر  ــن رو ب ــی دارد و ازای ــتی نقــش مهم ــع دس و صنای
کشــورهای جهــان، کــه بــا معضــل بیــکاری مواجــه هســتند، 
حائــز اهمیــت اســت )جاویــد و اســدی، 1396: 30(. 
گردشــگری یکــی از وقایــع مهــم قــرن اســت؛ زیــرا در 
 کوتاهــی رشــد کــرده اســت. از نظــر سیاســی، 

ً
زمــان نســبتا

ــه می شــود؛  ــح در نظــر گرفت ــۀ عامــل صل گردشــگری به منزل
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ــط و درگیری هــای بســیار  ــق گردشــگری، رواب ــه، از طری چراک
ــیار  ــردم بس ــای م ــوند و آرزوه ــل می ش ــر ح ــدید راحت ت ش
ــگری  ــش گردش ــی، نق ــر اجتماع ــوند. از منظ ــر درک می ش بهت
پاســخ گویی در برابــر میــل بــه شــناخت انســان مــدرن اســت. 
بنابرایــن، بــا توجــه بــه تنش هایــی کــه تمــدن ایجــاد می کنــد، 
ــد.  ــه او می ده ــناختی ب ــی روان ش ــرای تنش زدای ــیله ای ب وس
ــاد  ــرفت در اقتص ــی پیش ــگری نوع ــادی، گردش ــر اقتص از نظ
ــردی دارد. توســعۀ  ــاه ف ــرای رف ــی ب اســت کــه پیامدهــای مثبت
ــۀ  ــر، به منزل ــای اخی ــژه در دهه ه ــا، به وی ــگری در اروپ گردش
بــازار گردشــگری لوکــس کــه مبتنــی بــر ســفرهای کوتاه مــدت 
اســت، بســیار مهــم شــده اســت. گردشــگران عالقه منــد 
ــد و خیلــی  ــی دارن ــن شــکل از گردشــگری درآمــد باالی ــه ای ب
ــلیقۀ  ــتند و س ــرده هس ــد، تحصیل ک ــتراحت می کنن ــوب اس خ
توســعۀ   .)Nistor & Nedelea, 2018( دارنــد  متفاوتــی 
فعالیت هایــی  معنــی  بــه  از طریــق رســانه ها  گردشــگری 
نظیــر  ارتقــا و توســعۀ حرفــه ای و مهارت هــا، مشــاغل و تولیــد 
ــت  ــتفاده در صنع ــورد اس ــوالت م ــی محص ــروت و بازاریاب ث
ــن  ــا از ای ــت ت ــانه ای اس ــای رس ــق کانال ه ــگری از طری گردش
قابلیت هــای مقاصــد  بتواننــد دربــارۀ  طریــق گردشــگران 
 Enemuo &( گوناگــون گردشــگری اطالعــات کســب کننــد

 .)Amaechi, 2015

نقش رسانه در گردشگری
ــک  ــگری ی ــعۀ گردش ــد در توس ــیاری می توان ــل بس عوام
کشــور نقــش ایفــا کنــد و رســانه ها ازجملــه عواملــی هســتند 
کــه نقــش چشــمگیری در ایــن زمینــه دارنــد. رســانه ها 
آمــوزش،  فرهنگ ســازی،  چــون  نقش هایــی  داشــتن  بــا 
توســعۀ  در  اجتماعــی  مشــارکت  ایجــاد  و  اطالع رســانی 
ــدی،  ــد )حمی ــده ای دارن ــش تعیین کنن ــگری نق ــت گردش صنع
ــرار  ــش ق ــت پوش ــا تح ــی، ب ــایل ارتباط جمع 1393: 3(. وس
ــتردۀ  ــای گس ــون در مجموعه ه ــوع و گوناگ ــان متن دادن مخاطب
جغرافیایــی، بــا ســرعت و دقــت و ظرفیــت بســیاری می تواننــد 
ــه  ــانی ب ــا و اطالع رس ــاعۀ نوآوری ه ــرای اش ــی ب ــیلۀ ایدئال وس
مخاطبــان شــوند و همیــن خصایــص باعــث شــده اســت کــه 
ــخت  ــون س ــاد گوناگ ــعه در ابع ــان توس ــان و محقق کارشناس
ــد  ــریع در رون ــرای تس ــایل ب ــه وس ــتفاده از این گون ــی اس در پ
ــایل  ــکاران، 1397: 23(. وس ــی و هم ــند )یزدان ــعه باش توس
شــگردهای  از  بهره گیــری  بــا  می تواننــد،  ارتباط جمعــی 
تبلیغاتــی و آفرینش هــای هنــری، زیبایی هــا و توانایی هــا و 
پتانســیل های یــک منطقــۀ گردشــگری را بــه بهتریــن نحــو بــه 
تصویــر بکشــند یــا موجــب ذهنیــت منفــی و بدبینانــه شــوند. 
ــه  ــوخ ب ــاع و رس ــق اقن ــانه ها، از طری ــر، رس ــارت دیگ ــه عب ب
ــی  ــرورش قلب ــذب و پ ــازی، ج ــه درونی س ــان، ب ــن انس ذه

رســانه ها،  ســاخته اند.  خــود  کــه  می پردازنــد  تصاویــری 
ــی را در  ــش مهم ــد، نق ــه دارن ــی ک ــه توانمندی های ــه ب ــا توج ب
ــوط  ــای مرب ــود فعالیت ه ــا رک ــترش ی ــرای گس ــازی ب زمینه س
بــه ایــن بخــش ایفــا می کننــد. رســانه ها قــادر هســتند، 
اندیشــه های  کنترل شــده،  و  دقیــق  برنامه ریزی هــای  بــا 
ــورت  ــان را به ص ــار آن ــکل داده و رفت ــه را ش ــک جامع ــردم ی م
ــز  ــدگاه مــورد نظــر خــود را نی ــد و دی دلخــواه سمت وســو دهن
ــانه ها  ــدی، 1396: 31(. رس ــد و اس ــد )جاوی ــترش دهن گس
ــد  ــی مانن ــژه در زمینه های ــی و به وی ــای زندگ ــتر جنبه ه در بیش
آمــوزش، تعامــل اجتماعــی، فرهنــگ یــا اقتصــاد نقــش مهمــی 
ــوم  ــتانی، آداب ورس ــی باس ــای تاریخ ــا بناه ــن ی ــد. اماک دارن
ــب،  ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــته می کنن ــته را برجس ــراث گذش و می
ــای  ــا و آیین ه ــرمایه گذاری روی ارزش ه ــی س ــانه ها توانای رس
کشــورهای گوناگــون را دارنــد و هرگونــه اطالعــات غلــط را کــه 
در کل جامعــه گســترش یافتــه اســت تصحیــح و شفاف ســازی 
می کننــد. در بناهــای تاریخــی و باســتانی نیــز، رســانه ها 
رســانه های  بنابرایــن،  دارنــد.  مشــابهی  مأموریت هــای 
شــکل گیری  و  فعال ســازی  بــه  فراوانــی  کمــک  جمعــی 
 Nistor & Nedelea,( می کننــد  گردشــگری  جاذبه هــای 
ــم  ــا ه ــی ب ــاط تنگاتنگ ــانه ها ارتب ــگری و رس 2018(. گردش
ــگری  ــای گردش ــت از ارتق ــه صحب ــژه هنگامی ک ــد، به وی دارن
ــد  ــرا رســانه ها از نظــر سیاســت گردشــگری مانن می شــود؛ زی
واســطه عمــل می کننــد. بنابرایــن، جامعــه و گردشــگری 
در  رســانه ها،  نقــش  می شــوند.  مشــترک  نقشــی  دارای 
ــه  ــدگان ب ــگری از تولیدکنن ــوالت گردش ــال محص ــد انتق رون
مصرف کننــدگان، واســطه گری اســت. هــر نــوع رســانه ای 
ــژه  ــت، به وی ــروری اس ــگری ض ــدار گردش ــعۀ پای ــرای توس ب
در  هوشــمندانه  ســرمایه گذاری  از  صحبــت  هنگامی کــه 
ســطح جهانــی می شــود. ارتباطــات رســانه ای می تواننــد، 
ــعۀ  ــذاری در توس ــی و تأثیرگ ــی امنیت ــای نقش ــا ایف ــژه ب به وی
پایــدار، تأثیــرات مهمــی در تغییــر رفتــار و نگــرش کســانی کــه 
ــد،  ــج می دهن ــی را تروی ــا جهان ــی ی ــی، مل ــگری محل گردش
رســانه ها   .)Nistor & Nedelea, 2018( باشــند  داشــته 
تولیدکننــدۀ منافــع فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
گردشــگری در هــر کشــوری هســتند. بنابرایــن، همه چیــز 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــانه ای اس ــای رس ــر ابزاره ــت تأثی تح
تغییــرات، مســئولیت اجتماعــی رســانه ها گســترش و تقویــت 
ارزش هــای فرهنگــی بین المللــی، ملــی و محلــی اســت. 
درنتیجــه، آن هــا تولیدکننــدۀ یــک جامعــه، سیاســت و اقتصــاد 
ــر اطالعــات  ــی ب هســتند. اســتراتژی ارتباطــات عمومــی مبتن
ــد  ــارکتی مانن ــکارات مش ــق ابت ــه از طری ــت ک ــی اس باکیفیت
ــاوری،  ــال فّن ــعه یافته، انتق ــگری توس ــح، گردش ــت، صل امنی
حــل تعارضــات و گردشــگری زیســت محیطی بــه توســعۀ 
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گردشــگری جدیــد جهانــی منجــر می شــود. همچنیــن، 
ــور  ــد نوظه ــن مقاص ــی در تعیی ــیار مهم ــش بس ــانه ها نق رس
ــانه ها و  ــن رس ــۀ بی ــه رابط ــوری ک ــد، به ط ــگری دارن گردش
ــت.  ــده اس ــت و پیچی ــی، بااولوی ــه ای اساس ــگری رابط گردش
ــرا  ــده می شــود، زی ــق رســانه ها دی گردشــگری اغلــب از طری
ــانه ها  ــا رس ــط ب ــفر مرتب ــه س ــوط ب ــات مرب ــتر تصمیم بیش
ــل  ــد، به دلی ــدی را ندیده ان ــز مقص ــه هرگ ــرادی ک ــت. اف اس
ــد از آن بازدیــد کننــد  کانال هــای رســانه ای، تصمیــم می گیرن
)Croy et al., 2010(. اســتفادۀ صنعــت گردشــگری از 
رســانه های جمعــی موجــب می شــود تا مــردم از پیشــنهادهای 
گاه شــوند. بنابرایــن، از طریــق رســانه ها،  گردشــگری آن آ
ــی  ــۀ جغرافیای ــود و منطق ــتر می ش ــان بیش ــا مخاطب ــاط ب ارتب
ــی  ــگری نوع ــود. »گردش ــی می ش ــترده ای پیش بین  گس

ً
ــبتا نس

ابــزار ارتباطــی اســت؛ زیــرا انتقــال اطالعــات را بــا توجــه بــه 
ــه ای  ــا فرهنگ/جامع ــاس ب ــده و تم ــه ای ازپیش تعیین ش دامن
خــاص دارای پتانســیل گردشــگری بــاال را بــرای تأثیرگــذاری 
بــه اهــداف موردنظــر تســهیل می کنــد«  در شــکل دهی 
)Rotariu, 2000(. براســاس ادبیــات و مســئلۀ بیان شــده 
در پژوهــش ســؤاالت زیــر مطــرح می شــوند: 1- مــدل 
ــعۀ  ــیما در توس ــازمان صداوس ــی س ــرای نقش آفرین ــب ب مناس

ــت؟  ــدام اس ــی ک ــگری داخل گردش
2- مــدل نقش آفرینــی ســازمان صداوســیما در توســعۀ 
گردشــگری داخلــی شــامل چــه اجــزا و مؤلفه هایــی اســت؟ 

مهم تریــن  از  برخــی  بــه   ،1 جــدول  در  ادامــه،  در 
تحقیقــات انجام شــدۀ پیشــین در حــوزۀ گردشــگری و رســانه 

می شــود. اشــاره  به اختصــار 

جدول 1: مطالعات پیشین

یافتههاسالعنواننویسندگان

کاظم پوریان و 
همکاران

در  ارتباط جمعــی  وســایل  و  رســانه ها  نقــش 
گردشــگری. صنعــت  گســترش 

1394
مهم تریــن راه تبلیغــات و معرفــی در جــذب گردشــگر 
رســانه ها هســتند کــه بارزتریــن و بزرگ تریــن آن هــا 

ــت. ــیما اس ــت و صداوس اینترن

میناوند
تلویزیــون  تأســیس  راهکارهــای  و  چالش هــا 

ایــران. در  گردشــگری 
1397

شــبکۀ  راه انــدازی  مشــکالت  صاحب نظــران  بیشــتر 
سیاســی،  قانونــی،  مشــکالت  شــامل  را  گردشــگری 
ــبکۀ  ــن ش ــوی ای ــته اند. الگ ــه ای دانس ــادی و حرف اقتص
رســانۀ  الگــوی  کارشناســان،  نــگاه  از  گردشــگری، 

خدمــت عمومــی اســت.

یزدانی و همکاران
بررســی و ارزیابــی نقــش رســانه ها در توســعۀ 
گردشــگری شــهری بــا اســتفاده از تکنیــک تحلیــل 

ــیر. مس
1397

متغیرهــای مســتقل از قبیــل ماهــواره ای شــدن شــبکۀ 
ــد و  ــش مقص ــازی، گزین ــات و فرهنگ س ــتانی، تبلیغ اس
عملکــرد کل در متغیــر وابســتۀ توســعۀ گردشــگری تأثیــر 

ــد. ــی دارن مثبت

خدادادی حدادان و 
جعفری

ــت  ــترش صنع ــری در گس ــانه های تصوی ــش رس نق
ــوردی:  ــۀ م ــران )مطالع ــالمت در ای ــگری س گردش

شــهر رامســر(.
1398

رســانه های تصویــری درخصــوص گســترش صنعــت 
ایجــاد  و  معرفــی  طریــق  از  ســالمت  گردشــگری 
ــر  ــتان رامس ــگران در شهرس ــفر در گردش ــای س انگیزه ه

نقــش اساســی ایفــا می کننــد.

گلی و همکاران
اجتماعــی  رســا نه های  داستان ســرایی  قــدرت 
ــا  ــم ب ــگری قش ــد گردش ــعۀ مقص ــن در توس آنالی

ــت. ــل روای ــرد تحلی رویک
14٠٠

ــگران  ــه گردش ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
قابلیت هــای داستان ســرایی  از  بــا اســتفاده  می تواننــد 
هویت هــا،  اجتماعــی  رســانه های  در  آن  ابعــاد  و 
ــد،  ــف کنن ــان را توصی ــارب و ایده هایش ــا، تج فعالیت ه
نقــش اجتماعــی بســازند، وضعیــت خــود را ارتقــا دهنــد، 
جــذب  بــا  و،  دهنــد  گســترش  را  گفتمان هایشــان 
تأثیــر  تحــت  را  مقاصــد  روایت هــای  مخاطبــان، 

ــد. ــرار دهن ق

در کیرالوا و پاولیسکا اجتماعــی  رســانه های  اســتراتژی   توســعۀ 
گردشــگری. مقصــد 

بــرای 2٠15 را  کم هزینــه  رویکــردی  جدیــد  رســانه های 
را  فرصت هایــی  و  می کننــد  ارائــه  مقاصــد  بازاریابــی 
ــذب  ــور ج ــان به منظ ــرمایه گذاری روی مخاطب ــرای س ب

آن هــا بــه مقاصــد گردشــگری فراهــم می کننــد.

مطالعــه ای درخصــوص فیلم هــای تلویزیونــی، چانگ
نزدیکــی فرهنگــی و انگیــزۀ ســفر: اثــر میانــه ای از 

ــط. ــارکت متوس ــک مش ی

ــی 2٠16 ــه نزدیک ــی، و ن ــای تلویزیون ــه نمایش ه ــط مجموع فق
ــار مثبتــی در انگیــزۀ ســفر دارد.  فرهنگــی، آث
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یافتههاسالعنواننویسندگان

فو و همکاران
ــب و  ــفر مخاط ــای س ــون، نیت ه ــت تلویزی واقعی

ــد. ــور از مقص تص
2٠16

ــاری  ــت  رفت ــون، نی ــا تلویزی ــب ب ــدن مخاط ــر ش درگی
گردشــگر را از طریــق نقــش واســطه ای تصــورات مؤثــر و 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــد تح ــناختی از مقص ش

ترزیدوا و همکاران
نقــش رســانه های تصویــری در تصویــر و انتخــاب 
ــی  ــگران مذهب ــل گردش ــه در مح ــد و تجرب مقص

ــان(. ــس یون )مــورد مطالعــه: تون
2٠18

تکــرار برنامه هــای دیدنــی در تلویزیــون درخصــوص 
ــان  ــت مخاطب ــی و جمعی ــرت عیس ــادر حض ــس م تندی
اخبــار تلویزیونــی آثــار چشــمگیری در تصــور گردشــگران 
ــۀ یــک مــکان  ــان به منزل ــرۀ تونــس در یون مذهبــی از جزی

مقــدس گردشــگری می گــذارد. 

2٠18بازخورد اجتماعی و قصد و نیت از سفر.بولی و همکاران
فرصــت بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات متفاوت از ســفر 
ــرای  ــی ب ــانه های اجتماع ــط رس ــا توس ــور کوب ــه کش ب
ارائــۀ بازخوردهــای متفــاوت اجتماعــی آشــکار می شــود.

امیر و همکاران

توســط  مقصــد  ایمنــی  و  امنیــت  بررســی 
ــوپ  ــه از یوتی ــگری1 ک ــی گردش ــازمان های مل س

می کننــد. اســتفاده  ارتبــاط  برقــراری  2٠18بــرای 

ایــن ســازمان ها می تواننــد از اســتراتژی های مناســب 
ــردن اثربخشــی فیلم هــای  ــاال ب متقاعدســازی به منظــور ب
ــب از  ــی مخاط گاه ــر و آ ــاس خط ــش احس ــن و کاه ایم
ــد  ــاب مقص ــگری و انتخ ــق گردش ــوۀ مناط ــرات بالق خط

مناســب اســتفاده کننــد.

ــته  ــات گذش ــای تحقیق ــا یافته ه ــه ب ــش، در مقایس ــن پژوه ای
شــده اند،  انجــام  گردشــگری  و  رســانه  حــوزۀ  در  کــه 
گســتردگی و جامعیــت بیشــتری دارد و، در قالــب مدلــی 
ــانه در  ــی رس ــای نقش آفرین ــاد و مؤلفه ه ــل، ابع ــع و کام جام
توســعۀ گردشــگری را شناســایی و ارائــه کــرده اســت. محقــق 
ــۀ مــدل خــود اســتفاده کــرده  از چارچــوب STAR بــرای ارائ
ــی  ــد اصل ــار ُبع ــوب، چه ــن چارچ ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب  اس
مــدل یعنــی موقعیــت، وظایــف یــا نقش هــا، اقدامــات و نتایــج 
شناســایی شــده اند. در ایــن پژوهــش، از روش کیفــی اســتفاده 
شــده اســت. در صورتــی کــه در تحقیقــات گذشــته به صــورت 
محــدود و کلــی بــه نقــش رســانه در گردشــگری پرداختــه شــده 
اســت و اکثــر تحقیقــات تعــداد محــدودی متغیــر رســانه ای در 
ــتر از روش  ــن، بیش ــد. همچنی ــی کرده ان ــگری را بررس گردش

ــد. ــتفاده کرده ان ــی اس کّم

روش  شناسی پژوهش
نــوع تحقیــق حاضــر، از نظــر هــدف، کاربــردی و، 
از لحــاظ روش کیفــی، از نــوع مطالعــۀ مــوردی اســت. 
ایــن روش، در موقعیت هایــی کــه ســؤال اصلــی تحقیــق 
ــر  ــای دیگ ــه روش ه ــت، ب ــی اس ــا چگونگ ــی ی ــارۀ چرای درب
ــناخت  ــه ش ــه ب ــا توج ــش، ب ــن پژوه ــت دارد. در ای ارجحی
توســعۀ  در  صداوســیما  ســازمان  نقش آفرینــی  چگونگــی 
گردشــگری داخلــی، مطالعــۀ مــوردی از نــوع اکتشــافی اســت. 
ــن1 )1393(  ــرد ی ــوردی از رویک ــۀ م ــرای مطالع ــور اج به منظ

1. Yin

متشــکل از پنــج گام طرح ریــزی، آماده ســازی، گــردآوری، 
ــه شــده اســت. طراحــی  ــل و گــزارش بهــره گرفت تجزیه وتحلی
مطالعــۀ مــوردی، در گام اول، از ســؤاالت پژوهــش آغــاز 
می شــود. در طــرح پژوهــش، بایــد مشــخص شــود ســؤاالت 
از کجــا و از چــه کســانی و چگونــه جمــع آوری شــده اند. 
ــش  ــن پژوه ــدف از ای ــد، ه ــر ش ــر ذک ــه پیش ت ــور ک همان ط
شناســایی مدلــی بــرای نقش آفرینــی ســازمان صداوســیما 
ــاط  ــه ارتب ــه ب ــا توج ــت. ب ــی اس ــگری داخل ــعۀ گردش در توس
ــوزۀ  ــاالن ح ــیما و فع ــازمان صداوس ــا س ــق ب ــگ محق تنگاتن
رســانه و گردشــگری، واحــد تحلیــل ســازمان صداوســیما در 
ــامل  ــدل ش ــن م ــی ای ــزای اصل ــت. اج ــه شده اس ــر گرفت نظ
ــانه ای،  ــات رس ــگری، اقدام ــعۀ گردش ــانه در توس ــش رس نق
چالش هــای محیطــی و پیامدهــای اثرگــذاری رســانه هســتند. 
نقش هــای رســانه در توســعۀ گردشــگری براســاس چارچــوب 
ــب  ــات و روش فراترکی ــد ادبی ــرور نظام من ــل از م ــۀ حاص اولی
اســتخراج شــدند. ســؤاالت ایــن پژوهــش عبــارت هســتند از:
ــی  ــرای نقش آفرین ــب ب ــدل مناس ــی: م ــؤال اصل 1- س
ــدام  ــی ک ــگری داخل ــعۀ گردش ــیما در توس ــازمان صداوس س

ــت؟ اس
ســازمان  نقش آفرینــی  مــدل  فرعــی:  ســؤال   -2
صداوســیما در توســعۀ گردشــگری داخلــی شــامل چــه ابعــاد و 

می شــود؟ مؤلفه هایــی 
ســؤاالت مطالعــۀ مــوردی بــا توجــه بــه پروتــکل 

از: هســتند  عبــارت  نیــز  مصاحبــه 
ــعۀ  ــی در توس ــع محیط ــا و موان ــای چالش ه 1- مؤلفه ه
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گردشــگری داخلــی کــدام هســتند؟ 
توســعۀ  در  رســانه  نقش هــای  مؤلفه هــای   -2

هســتند؟ کــدام  داخلــی  گردشــگری 
توســعۀ  در  رســانه ای  اقدامــات  مؤلفه هــای   -3

هســتند؟  کــدام  داخلــی  گردشــگری 
4- مؤلفه هــای پیامدهــای اثرگــذاری رســانه در توســعۀ 

گردشــگری داخلــی کدام هســتند؟ 
 STAR ــۀ روش ــر پای ــه ب در گام دوم، پروتــکل مصاحب
بــرای انجــام مطالعــۀ مــوردی تدویــن و به منظــور جمــع آوری 
ــت.  ــتفاده شده اس ــاختاریافته اس ــۀ نیمه س ــا از مصاحب داده ه
ــنهاد  ــتقیم را پیش  مس

ً
ــال ــدی کام ــا فراین ــت ی ــن روش فرم ای

می کنــد کــه به کمــک آن می تــوان بــه ســؤاالت رفتــاری 
پرســیده می شــوند،  ناگهانــی  به طــور  در مصاحبــه،  کــه 
 STAR 1399(1 کلمــۀ  داد)ایران تلــت،  پاســخ  به خوبــی 

ــت: ــه اس ــار کلم ــرناِم چه ــف و س مخف
 ،STAR ــوب ــش چارچ ــن بخ ــت:2 در اولی • موقعی
یعنــی موقعیــت، بــا توجــه بــه ُبعــد اول مــدل، اولیــن ســؤال 

ــت: ــده اس ــی ش ــه طراح ــه این  گون ــکل مصاحب پروت
ــانۀ  ــذاری رس ــود را از اثرگ ــارب خ ــه ای از تج - نمون
برنــد مقصــد،  ملــی در مؤلفه هــای توســعۀ گردشــگری 
بازاریابــی مقصــد، نیت هــای رفتــاری گردشــگران، رفتارهــای 
ــگری،  ــای گردش ــت بحران ه ــگران، مدیری ــی گردش اجتماع
پوشــش رســانه ها از مقصــد گردشــگری، فرهنــگ، آمــوزش، 
مذهــب، زیرســاخت، زبــان و اطالعــات عمومــی بیــان کنید.
 •شــرحوظیفــه:3 براســاس قســمت بعــدی چارچوب، 
ــؤال  ــانه، س ــش رس ــی نق ــدل، یعن ــد دوم م ــه ُبع ــه ب ــا توج ب

ــت:  ــده  اس ــی ش ــور طراح این ط

-رســانۀ ملــی چــه نقشــی در توســعۀ گردشــگری 
مقصــد موردنظــر داشــته اســت؟ 

•اقدامــات:4 ســؤال بعــدی پروتــکل، براســاس بخــش 
بعــدی چارچــوب، یعنــی اقدامــات، عبــارت اســت از:

- اثرگــذاری رســانۀ ملــی در توســعۀ گردشــگری مقصد 
موردنظــر چگونــه بوده اســت؟

•نتیجــه:5 درنهایــت، ســؤال پایانــی پروتــکل براســاس 
آخریــن بخــش چارچــوب یعنــی نتایــج عبــارت اســت از: 

- اثرگــذاری رســانۀ ملــی در توســعۀ گردشــگری مقصد 
موردنظــر بــه چــه چیــزی شــده منجر اســت؟ 

تمــام فراینــد اجرایــی مربــوط بــه جمــع آوری داده هــا در 
ــع آوری  ــور جم ــوم، مح ــد. در گام س ــام ش ــز 1399 انج پایی
داده هــا مصاحبــه  بــود و از ســایر شــیوه های جمــع آوری، 
تعــداد  درکل،  شــد.  اســتفاده  کمتــر  مشــاهده،  قبیــل  از 
مســتندهای  تهیه کننــدگان  از  نفــر   13 مصاحبه شــوندگان 
گردشــگری، کارشناســان و خبــرگان ســازمان صداوســیما 
ــا  ــا ب ــع آوری داده ه ــد جم ــد. فراین ــگری بودن ــوزۀ گردش و ح
اســتفاده از روش نمونه گیــری هدفمنــد به صــورت گلولــۀ 
ــردی متخصــص در حــوزۀ  ــا ف ــه  ب ــا انجــام مصاحب ــی و ب برف
گردشــگری آغــاز شــد و، از طریــق ایــن فــرد، خبــرگان 
ــا  ــع آوری، داده ه ــا جم ــان ب ــدند. هم زم ــایی ش ــر شناس دیگ
نیــز بررســی شــدند. بنابرایــن، در ایــن مطالعــه، جمــع آوری 
داده هــا تــا مرحلــۀ اشــباع نظــری مقوله هــا و، بــه بیــان 
ــای  ــه داده ه ــتیابی ب ــکان دس ــه ام ــی ک ــا جای ــر، ت واضح ت
 )Strauss & Corbin, 1998( نباشــد  فراهــم  جدیدتــر 
ــدول 2  ــوندگان در ج ــخصات مصاحبه ش ــت. مش ــه یاف ادام

ارائــه شده اســت. 

1. https://www.irantalent.com
2. Situation
3. Task

4. Action
5. Result

جدول 2: مشخصات مصاحبه شوندگان

جنسیت سن جایگاهسازمانییاحرفهای مدرک شمارۀمصاحبهشونده

مرد 40 خبرنگار کارشناسی 1

مرد 46 عضو انجمن اکوتوریسم کارشناسی ارشد 2

مرد 56 بنیان گذار سایت باسالم و استارتاپ کارشناسی ارشد 3

مرد 44 مدیر گروه رسانه دکتری 4

مرد 47 مدیر گروه گردشگری دکتری 5

مرد 45 کارشناس گردشگری کارشناسی ارشد 6

مرد 39 تهیه کنندۀ مستند ایرانگردی کارشناسی ارشد 7

مرد 47 منتقد و کارشناس گردشگری کارشناسی ارشد 8
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جنسیت سن جایگاهسازمانییاحرفهای مدرک شمارۀمصاحبهشونده

مرد 62 مشاور طرح و برنامۀ شبکۀ شما کارشناسی ارشد 9

زن 48 تهیه کنندۀ مستند گردشگری کارشناسی 10

مرد 52 مدیر برنامه ریزی شبکۀ شما دکتری 11

مرد 38 تهیه کنندۀ مستند گردشگری کارشناسی ارشد 12

مرد 43 تهیه کنندۀ مستند گردشگری کارشناسی ارشد 13

در گام چهــارم، هم زمــان بــا انجــام مصاحبه هــا، در 
هــر فرصتــی، مصاحبه هــای پیشــین در قالــب متــن نوشــتاری 
نوشــته شــد و، پــس از ترانویســی مصاحبه هــا، فراینــد بررســی 
ــاز  ــده آغ ــای جمع آوری ش ــان داده ه ــکار و پنه ــوای آش محت
شــد. فراینــد تحلیــل داده هــا شــامل شناســایی گفته هــای 
 Gillham,( اصلــی و کلیــدی و دســته بندی آن هــا اســت
داده هــای  تجزیه وتحلیــل  بــرای  پژوهشــگر   .)2000: 59
مصاحبــه، برحســب موضــوع و ســازمان یافتگی مصاحبــه 
را  گوناگونــی  روش هــای  می توانــد  پژوهــش،  رویکــرد  و 
ــاختاری و  ــی، س ــل کّم ــه روش تحلی ــه س ــه ب ــدد ک ــه کار بن ب
در   .)Gillham, 2000: 63( می شــوند  تقســیم  تفســیری 
ــت؛  ــده اس ــتفاده ش ــیری اس ــل تفس ــش، از تحلی ــن پژوه ای
ــن  ــه در مت ــای نهفت ــت پیام ه ــدد اس ــگر در ص ــرا پژوهش زی
ــر  ــرای ه ــر، ب ــد. در گام آخ ــکار کن ــه را آش ــتاری مصاحب نوش
گــزارۀ برگرفتــه از متــن مصاحبــه، یــک عنــوان مرتبــط بــا ابعــاد 

ــه عناویــن،  اصلــی مــدل انتخــاب شــد. پــس از نظــام دادن ب
 ارتبــاط 

ً
از طریــق دســته بندی و کدگــذاری آن هــا، مجــددا

معنایــی هــر گفتــه بــا فهرســت مقوله  هــا مقایســه شــد. 
ــداول  ــا در ج ــا و مؤلفه ه ــا و کده ــن مقوله  ه ــت، عناوی درنهای
ــب  ــز در قال ــش نی ــل از پژوه ــای حاص ــدند. یافته ه درج ش
مدلــی جامــع ارائــه شــده  اســت. براســاس پیشــنهاد لینکلــن و 
گوبــا )1985(، بــرای ارزیابــی پژوهش هــای کیفــی، قابلیــت 
اعتبــار و قابلیــت انتقــال و قابلیــت تأییدپذیــری بررســی 
می شــود. معتبــر بــودن ریشــه در آن دارد کــه آنچــه پژوهشــگر 
در متــن پژوهش هــای خــود بیــان می کنــد و براســاس آن 
ــده  ــن آم ــه در مت ــد ک ــزی باش ــان چی ــد هم ــج می رس ــه نتای ب
 Lincoln & Guba,( یــا مصاحبه شــوندگان بیــان کرده انــد
ــی  ــده یعن ــوارد ذکرش ــۀ م ــش، هم ــن پژوه 3 :1985(. در ای
قابلیــت اعتبــار، انتقــال و تأییدپذیری بررســی و مشــخص شــد 
ــت.  ــی اس ــی و پایای ــده دارای روای ــی استفاده ش ــق کیف روش تحقی

جدول 3: نمونۀ جمالت مصاحبه شوندگان و استخراج یافته ها

مقوله مفهوم کد گزاره مصاحبهشونده

نقش رسانه

اقتصادی برندسازی مقصد
تأثیر رسانه، بحث گزارش های خبری در برندسازی، 

تبلیغات و هدایت جریان های فکری از کسی پوشیده نیست.             
1

فرهنگی
کمک به ایجاد 
زیرساخت ها و 

ظرفیت های گردشگری

عالوه بر خصایص فرهنگی، اجتماعی، مردم شناسی، 
میزبانی، پذیرایی، جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری آن ها را 

هم نشان می داد.
2

خطی مشی گذاری

هدف گذاری و 
برنامه ریزی

کسانی که برای پست ها انتخاب می شوند باید هدف گذاری، 
برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشند.

3

بودجه بندی و 
زمان بندی

چندین بار به ما گفتند که شبکۀ شما شبکۀ گردشگری است، 
ولی متأسفانه محقق نشدن بودجه اش به ما این اجازه را 

نمی دهد.
4

زیست محیطی اکوتوریستی
یک مدل رفتار دیگر هم در حوزۀ اکوتوریسم ارائه شده، 

 پارک ملی گلستان را 
ً
یعنی استفاده از جنگل و تاالب. مثال

داریم که بزرگ ترین ذخیره گاه بیولوژیک کشور است.
5
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مقوله مفهوم کد گزاره مصاحبهشونده

اقدامات 
رسانه ای

تلویزیون برنامه های محتوایی
من به برنامۀ صدبرگ در شبکۀ 4 دعوت شدم و به شبکۀ 

جام جم هم رفتم.
6

چالش ها و موانع 
محیطی

رسانه ها

کمبود تجربه
ما از این ها مستندی کوچک در فضای مجازی پخش 

کردیم، ولی خیلی دیده نشد.
7

خودسانسوری مدیران
بعضی از مدیران سازمان صداوسیما در ارائۀ پاسخ هایشان 

خودسانسوری می کنند.
8

ناهماهنگ رفتار کردن
ما باید مطابق دستورالعمل هایی که به ما داده اند رفتار کنیم 

و، اگر ناهماهنگ رفتار کنیم، چالش پیش می آید.
9

پیامدهای 
اثرگذاری رسانه

اکولوژیکی حفاظت از اکوسیستم کمترین آثار مخرب در طبیعت را داشته باشد. 10

توزیع جغرافیایی مهاجرت معکوس
به وجود آمدن مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها برای 

صنعت گردشگری آن مقصد خاص به وجود می آید.
11

اقتصادی توسعۀ اقتصادی
اگر مدیران رسانۀ ملی اهتمام به توسعۀ گردشگری و تبلیغات 
گسترده داشته باشند، می توانیم دستاوردهای بسیار خوبی در 

این صنعت داشته باشیم.
12

فرهنگی تبادل فرهنگی
تبادل فرهنگی بین افرادی که به آن منطقه می آیند و میزبانان 

اتفاق می افتد.
13

یافته ها
ــار  ــده، چه ــای گفته ش ــه گام ه ــه ب ــا توج ــت، ب درنهای
ــعۀ  ــیما در توس ــازمان صداوس ــی س ــدل نقش آفرین ــۀ م مقول

کدهــای  و  مؤلفه هــا  به همــراه  داخلــی  گردشــگری 
ارائــه   4 جــدول  در  و  شناســایی  زیرمجموعه شــان 

. ند ه ا شــد

جدول 4: مقوله ها، مفاهیم و کدهای مستخرج از پژوهش

منبع کد مفهوم مقوله

1 ،2 ،4 ،5 ،9 ،12 برندسازی مقصد

اقتصادی نقش  رسانه

1 ،3 ،7 ،11 ،12 ،5 ،13
بازاریابی

3 ،4 ،12 ،1٠
کسب وکار

12 کارآفرینی

12 ارزش آفرینی
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منبع کد مفهوم مقوله

1 ،9 ،10
تاریخی

فرهنگی

نقش  رسانه

تفریحی

2 ،4 ،5 ،9 ،13 مذهبی

1 ،2 ،5 ،6 ،7 ،9 ،1٠ ،12 ،13 آموزش

1 ،2 ،5 ،6 ،7 ،8 ،1٠ ،11 ،12
کمک به ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت های 

گردشگری

9 ،4 ،6 ،8 ،11 اطالع رسانی

5 ،11 ،13 ،9 ،1٠ ،12 ،7 ،13 معرفی فرهنگ و قومیت ها

4 ،8 ،1٠ ،11 ،13 ترجمۀ زبان مقصد گردشگری

1 ،12 اکوتوریستی

زیست محیطی
1 ،2 ،4 ،6 ،7 ،12 ،13 مدیریت بحران های گردشگری

4 ،5 باز توزیع گردشگری

11 جاذبه های اقلیمی

2 ،1 ،4 ،5 ،7 ،8 ،11 ،12 ،13 رفتارهای عینی اجتماعی گردشگران

13، 12، 9، 8، 5، 1اجتماعی نیت های ذهنی رفتار گردشگران

1 ،7 ،12 مخاطب شناسی

5 ،1٠ ،12 ،8 استفاده از افراد متخصص

مدیریتی

12 مدیریت گردشگری

12 ،13 ساختار مشخص

12 ،13 متمرکز بودن نظام تصمیم گیری

8 ،1٠ ،12 برنامه های هدفمند و بلند مدت

خطی مشی گذاری

8 ،12 سیاست گذاری

12 استفاده از سیاست گذاری کشورهای دیگر

8 ،9 ،1٠ ،11 ،12 هدف گذاری و برنامه ریزی

8 ،1٠ ضمانت اجرایی

8 ،11 ،12 بودجه بندی و زمان بندی

8 ،1٠ ،11 استراتژی
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منبع کد مفهوم مقوله

1 ،6 ،12 ،13 محدودیت فعالیت های رسانه ای

رسانه ها

چالش ها و موانع محیطی

2 ،1٠ ،12 ،11 محدودیت بودجه ای

10 ناهماهنگ رفتار کردن

3 ،7 کمبود تجربه

5 ،7 ،12 ،13 عملکرد ضعیف رسانه

6 ،1٠ عدم  انجام ارزیابی ها و نیازسنجی های مختلف

8 برنامه های غیرهدفمند و جسته گریخته

8 عدم موفقیت در تعامالت میان سازمانی

8 قهرمان پروری و پارتی بازی

8 نبودن برنامه ریزی

8 نداشتن استراتژی

8 ،12 زمان بندی نادرست

12 ساختار نامشخص

9 خودسانسوری مدیران

1 نوع دیدگاه جامعۀ محلی

جامعۀ میزبان

12 نوع زندگی سنتی

13 محدود بودن ظرفیت جامعۀ میزبان

13 موقعیت نامناسب جامعۀ محلی

8 ،12 نبود فرهنگ میزبان مداری

3 ،7 ،8 نبودن زیرساخت های مناسب

تسهیالت و خدمات 
گردشگری

6 نداشتن سازوکار مناسب برای جذب گردشگر

7 نبود اقامتگاه های گردشگری

4 ،5 ،12 ،7 ،8 ،6 کنشمند عمل نکردن گردشگران

7، 5گردشگران عدم مسئولیت پذیری

7 نوع دیدگاه گردشگران

10 امنیت ملی کشور

دولت
12 نوع دیدگاه دولت
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نوع اثرگذاری منبع کد مفهوم مقوله

مستقیم

1 گزارش مذهبی

تلویزیون

اقدامات رسانه ای

1 گزارش تاریخی

1 گزارش زیست محیطی

1 ،4 ،13 گزارش خبری

3 گزارش تبلیغاتی

1 ،4 ،5 ،9 ،1٠ ،6 برنامه های محتوایی

3 برنامۀ زنده

2 ،4 ،5 مسابقۀ استانی

2 ،3 ،4 ،7 ،12 مستند گزارشی

12 ،13 ،1٠ مستند سینمایی

4 ،5 ،6 ،13 فیلم و سریال تلویزیونی

5 جشن

6 ،1٠ کلیپ

9 جشنوارۀ تولیدات تلویزیون

9 ،13 ،1٠ ایجاد شبکه های استانی

4 برنامۀ نوروزی رادیو
رادیو

4 برنامۀ مذهبی رادیو

غیرمستقیم

3 ،1٠ ،12 ،13 اینستاگرام

رسانه های 
12اجتماعی تلگرام

3 سایت

منبع کد مفهوم مقوله

1 ،8 ،12 ،13 درآمدزایی

اقتصادی
پیامدهای اثرگذاری رسانه

5 اشتغال زایی

2 ،5 ،3 ،13 بازاریابی

10 سرمایه گذاری

1 ،3 ،5 ،7 ،9 ،1٠ ،12 ،13 توسعۀ اقتصادی

2 ،3 ،5 ،7 ،9 ،13 شناخته شدن مقصد

1 ،13 توسعۀ کارآفرینی
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منبع کد مفهوم مقوله

1 ،13 ،5 ،8 ،7 حفظ فرهنگ محلی و ملی

فرهنگی

پیامدهای اثرگذاری رسانه

13 تبادل فرهنگی

1 ،13 گاه سازی آ

2 ،12 گسترش مذهب

5 ،7 شناختن جاذبه های گردشگری

5 وحدت بین قومیت ها

5 ،7 ،9
ایجاد و توسعۀ زیرساخت های 

گردشگری

1 ،11 ایجاد گردشگری سالمت

اجتماعی

8 ،1٠ ،11 ایجاد یک شبکۀ گردشگری

1 ،2 ،7 ،12 ،13
ایجاد انگیزه در گردشگران و 

مستندسازان

3 ،7 ،1٠ اعتمادبه نفس

7 میهن دوستی

5 ،1٠ ،12
کاهش آسیب های 
فرهنگی - اجتماعی

5 ،6 فعال و کنشمند بودن جامعه

1 تحقق اهداف

6، 5مدیریتی مدیریت مقصد

9 توسعۀ زیرساخت سازمانی

4 ،7 حفاظت از اکوسیستم

اکولوژیکی
2 آمادگی در برابر بحران

4 ،5 ،9 ،12 بازدید از مناطق مختلف

توزیع جغرافیایی

5 ،7 ،12 ،13 مهاجرت معکوس
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مقولۀ نقش  رسانه
در ایــن ُبعــد، مفاهیــم اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، 
زیســت محیطی، مدیریتــی و خطی مشــی گذاری شناســایی 
کدهــای  دارای  مفاهیــم  ایــن  از  هرکــدام  اســت.  شــده 
ــد  ــای برن ــادی، کده ــوم اقتص ــتند. در مفه ــه هس زیرمجموع
ــی  ــی و ارزش آفرین ــب وکار، کارآفرین ــی، کس ــد، بازاریاب مقص
ــی،  ــوم اجتماع ــت. در مفه ــده    اس ــدی ش ــایی و طبقه بن شناس
کدهــای نیت هــای ذهنــی رفتــار گردشــگران، رفتارهــای 
ــدی  ــی طبقه بن ــگران و مخاطب شناس ــی گردش ــی اجتماع عین
ــای  ــدۀ کده ــت محیطی دربرگیرن ــوم زیس ــت. مفه ــده اس ش
ــع  ــتی، باز توزی ــگری، اکوتوریس ــای گردش ــت بحران ه مدیری
ــی  ــوم فرهنگ ــت. مفه ــی اس ــای اقلیم ــگری و جاذبه ه گردش
شــامل کدهــای تاریخــی، تفریحــی، مذهبــی، آمــوزش، 
ــگری،  ــای گردش ــاخت ها و ظرفیت ه ــاد زیرس ــه ایج ــک ب کم
ــان  ــۀ زب ــا و ترجم ــگ و قومیت ه ــی فرهن ــانی، معرف اطالع رس
ــی گذاری  ــوم خطی مش ــود. در مفه ــگری می ش ــد گردش مقص
ــد و بلندمــدت، سیاســت گذاری،  کدهــای برنامه هــای هدفمن
ــذاری  ــر، هدف گ ــورهای دیگ ــت گذاری کش ــتفاده از سیاس اس
ــدی  ــدی، زمان بن ــی، بودجه بن ــت اجرای ــزی، ضمان و برنامه ری
ــد  ــای هدفمن ــت. در برنامه ه ــده اس ــایی ش ــتراتژی شناس و اس
و بلندمــدت، نظــر اکثــر مصاحبه شــونده ها بــر ایــن بــود 
ــند  ــای کالن و س ــیما در برنامه ه ــازمان صداوس ــر س ــه، اگ ک
ــری  ــور مؤث ــود به ط ــرزمین خ ــش س ــرح آمای ــم انداز و ط چش
ــازمان های  ــا س ــد ب ــردازد و بتوان ــگری بپ ــوع گردش ــه موض ب
ــل  ــگری تعام ــل وزارت گردش ــوزه از قبی ــن ح ــا ای ــط ب مرتب
بلندمــدت داشــته باشــد، می توانــد در نقش آفرینــی خــود 
 مؤثــر عمــل کنــد. در کــد 

ً
در توســعۀ گردشــگری کامــال

کــه  کــرد  تحلیــل  این گونــه  می تــوان  سیاســت گذاری 
بهتــر اســت ســازمان صداوســیما گردشــگری را یکــی از 
بین المللــی  و  اقتصــادی  فرهنگــی،  طالیــی  فرصت هــای 
ــرای  ــد، ب ــیما بای ــر، صداوس ــرف دیگ ــرد. از ط ــر بگی در نظ
براســاس  افــراد درون ســازمان خــود،  آن هــا را  اســتخدام 
شایســتگی ها  و توانمندی هــای علمی شــان بــه کار بگیــرد. 
توســعۀ  به منظــور  هدف گــذاری  و  برنامه ریــزی  کــد  در 
گردشــگری، هدف گــذاری شــامل توســعه در ابعــاد گوناگــون 
اعــم از سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی می شــود. 
ــدف  ــدن ه ــق ش ــور محق ــد به منظ ــیما بای ــازمان صداوس س
ــته  ــه الزم را داش ــی بودج ــگری داخل ــعۀ گردش ــود در توس خ
ــتراتژی  ــتن اس ــب و داش ــدی مناس ــن، زمان بن ــد. همچنی باش
و منابــع انســانی، مالــی و فیزیکــی مناســب اهمیــت بســزایی 
دارد. در مفهــوم مدیریتــی نیــز، کدهــای مدیریــت گردشــگری، 
ســاختار مشــخص، متمرکــز بــودن نظــام تصمیم گیــری و 

ــت. ــده اس ــایی ش ــص شناس ــراد متخص ــتفاده از اف اس

مقولۀ چالش ها و موانع محیطی
از  محیطــی،  موانــع  و  چالش هــا  ُبعــد  در 
مصاحبه شــوندگان تقاضــا شــد، بــا توجــه بــه موقعیــت و 
قــرار گرفته انــد، چالش هــا و موانــع  آن  شــرایطی کــه در 
موجــود را بیــان کننــد. ایــن چالش هــا بــه پنــج مفهــوم 
تقســیم شــده اند کــه شــامل چالش هایــی از جانــب پنــج 
عنصــر رســانه ، جامعــۀ میزبــان، تســهیالت و خدمــات 
گردشــگری و دولــت می شــوند. هرکــدام از ایــن مفاهیــم 
نیــز دارای کدهایــی هســتند. در مفهــوم چالــش رســانه، 
کدهــای محدودیــت فعالیت هــای رســانه ای ، محدودیــت 
بودجــه ای، ناهماهنــگ رفتــار کــردن، کمبــود تجربــه، عملکرد 
ضعیــف رســانه، عدم انجــام ارزیابی هــا و نیازســنجی های 
جســته گریخته،  و  غیرهدفمنــد  برنامه هــای  گوناگــون، 
عدم موفقیــت در تعامــالت میان ســازمانی، قهرمان پــروری 
اســتراتژی،  نداشــتن  برنامه ریــزی،  نبــود  پارتی بــازی،  و 
ــدی نادرســت، ســاختار نامشــخص و خودسانســوری  زمان بن
ــۀ  ــش جامع ــوم چال ــت. در مفه ــده  اس ــایی ش ــران شناس مدی
ــان، کدهــای نــوع دیــدگاه جامعــۀ محلــی، نــوع زندگــی  میزب
ــت  ــان، موقعی ــۀ میزب ــت جامع ــودن ظرفی ــدود ب ــنتی، مح س
نامناســب جامعــۀ محلــی و نبــود فرهنــگ میزبان مــداری 
شناســایی شــده  اســت. در مفهــوم چالــش  تســهیالت و 
خدمــات گردشــگری، کدهــای نداشــتن زیرســاخت های 
مناســب، نداشــتن ســازوکار مناســب بــرای جــذب گردشــگر 
اقامتگاه هــای گردشــگری شناســایی شــده اند. در  نبــود  و 
مفهــوم چالــش گردشــگران، کدهــای کنشــمند عمــل نکــردن 
دیــدگاه  نــوع  و  آن هــا  عدم مســئولیت پذیری  گردشــگران، 
ــت  ــش دول ــوم چال ــده اند. در مفه ــایی ش ــگران شناس گردش
نیــز، دو کــد امنیــت ملــی کشــور و نــوع دیــدگاه دولــت 

ــت.  ــده    اس ــایی ش  شناس

مقولۀ اقدامات رسانه ای
ســازمان  جانــب  از  کــه  اقداماتــی  ُبعــد،  ایــن  در 
صداوســیما به منظــور توســعۀ گردشــگری داخلــی انجــام 
شــده، در قالــب کدهــا و مفاهیــم ارائــه می شــود. ایــن 
ــی  ــانه های اجتماع ــون و رس ــو، تلویزی ــامل رادی ــم ش مفاهی
ــده  ــات انجام ش ــامل اقدام ــوم ش ــر مفه ــای ه ــود. کده می ش
بــا هــدف توســعۀ گردشــگری توســط تلویزیــون از قبیــل 
ســریال، فیلــم، مســتندهای گردشــگری، چــه به صــورت 
ــی  ــنواره های تلویزیون ــابقه، جش ــی، مس ــه روایت ــینمایی چ س
ــای  ــی در مکان ه ــابقات تلویزیون ــگری، مس ــا گردش ــط ب مرتب
خــاص گردشــگری، ایجــاد شــبکه های اســتانی گردشــگری، 
گزارش هــای  ضبطــی،  و  زنــده  محتوایــی  برنامه هــای 
تبلیغاتــی، زیســت محیطی، خبــری، مذهبــی و تاریخــی و 
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اقدامــات رادیویــی ماننــد برنامه هــای مخصــوص نــوروزی و 
ــی  ــانه های اجتماع ــوم رس ــود. در مفه ــو می ش ــی رادی مذهب
ــق اینســتاگرام،  ــا گردشــگری از طری ــط ب ــز، اقدامــات مرتب نی
اقدامــات  درکل،  می شــود.  انجــام  ســایت ها  و  تلگــرام 
انجام شــده توســط رســانه بــه دو نــوع مســتقیم و غیرمســتقیم 
هســتند  اقداماتــی  آن  مســتقیم  نــوع  شــده اند.  تقســیم 
کــه توســط ســازمان صداوســیما در حــوزۀ گردشــگری 
ــه  ــتند ک ــی هس ــز اقدامات ــتقیم نی ــوع غیرمس ــده  و ن ــام ش انج
توســط رســانه های اجتماعــی ماننــد تلگــرام، اینســتاگرام 
و ســایت ها در حــوزۀ گردشــگری انجــام شــده اند. بــرای 
ــد  ــان می کن ــور بی ــونده ها این ط ــی از مصاحبه ش ــال، یک مث
دربــارۀ  خــود  تلویزیونــی  برنامه هــای  و  گزارش هــا  کــه 
ــس در  ــد و بالعک ــش می کن ــتاگرام پخ ــگری را در اینس گردش
اینســتاگرام هشــتک درســت کــرده و رســانۀ ملــی گــزارش آن 

را پخــش می کنــد. 

مقولۀ پیامدهای اثرگذاری رسانه
پیامدهــای  قالــب  در  مــدل  از  حاصــل  خروجــی 
اثرگــذاری رســانه ارائــه شــده  اســت. پیامدهــا دارای مفاهیــم 

ــی و  ــی، اکولوژیک ــی، مدیریت ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ اقتص
ــای  ــادی، کده ــوم اقتص ــتند. در مفه ــی هس ــع جغرافیای توزی
ســرمایه گذاری،  بازاریابــی،  اشــتغال زایی،  درآمدزایــی، 
توســعۀ  و  مقصــد  شــدن  شــناخته  اقتصــادی،  توســعۀ 
ــگ  ــظ فرهن ــای حف ــی، کده ــوم فرهنگ ــی؛ در مفه کارآفرین
گاه ســازی، گســترش  محلــی و ملــی، تبــادل فرهنگــی، آ
ــن  ــدت بی ــگری، وح ــای گردش ــناختن جاذبه ه ــب، ش مذه
ــگری؛  ــاخت های گردش ــعۀ زیرس ــاد و توس ــا، ایج قومیت ه
در مفهــوم اجتماعــی، کدهــای ایجــاد گردشــگری ســالمت، 
ایجــاد یــک شــبکۀ گردشــگری، ایجــاد انگیــزه در گردشــگران 
کاهــش  میهن دوســتی،  اعتمادبه نفــس،  مستندســازان،  و 
ــودن  ــمند ب ــال و کنش ــی، فع ــی و اجتماع ــیب های فرهنگ آس
جامعــه؛ در مفهــوم مدیریتــی، کدهــای تحقــق اهــداف، 
مدیریــت مقصــد و توســعۀ زیرســاخت ســازمانی؛ در مفهــوم 
اکولوژیکــی، کدهــای حفاظــت از اکوسیســتم و آمادگــی 
ــد  ــی، دو ک ــع جغرافیای ــوم توزی ــران و، در مفه ــر بح در براب
بازدیــد از مناطــق گوناگــون و مهاجــرت معکــوس شناســایی 

شــده اند.

شکل 1: مدل مستخرج از پژوهش
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نتیجه گیری و پیشنهادها
امــروزه اکثــر کشــورها علی الخصــوص کشــور ایــران در 
تــالش هســتند تــا بخــش عمــده ای از درآمــد و GDP خــود را 
به ســمت توســعۀ گردشــگری ببرنــد. ازایــن رو، بازیگــران ایــن 
ــان،  ــی، بازرگان ــرکت های خصوص ــت، ش ــه دول ــوزه ازجمل ح
ســازمان های   

ً
خصوصــا و  گردشــگران  میزبــان،  جامعــۀ 

رســانه ای ازجملــه صداوســیما در ایــن خصــوص تأثیــر و 
نقــش بســزایی دارنــد. توســعۀ گردشــگری از طریــق رســانه ها 
ــع  ــگ جوام ــا فرهن ــوع ب ــان متن ــدن مخاطب ــنا ش ــث آش باع
می شــود. درنتیجــه، ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی مدلــی 
ــعۀ  ــیما در توس ــازمان صداوس ــی س ــناخت نقش آفرین ــرای ش ب
گردشــگری داخلــی انجــام شــده اســت. ســازمان صداوســیما 
ــک آن  ــا به کم ــده ت ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــورد مطالعات ــک م ی
ــی  ــؤال اصل ــه س ــه و ب ــگری ارائ ــعۀ گردش ــرای توس ــی ب مدل
پژوهــش -- نقش آفرینــی ســازمان صداوســیما در توســعۀ 

ــود.  ــخ داده ش ــت؟ -- پاس ــه اس ــی چگون ــگری داخل گردش
ــۀ  ــدی در زمین ــای بلن ــته، گام ه ــای گذش در پژوهش ه
ــانه  ــش رس ــگری و نق ــعۀ گردش ــی، توس ــانه های اجتماع رس
ــی تالش هــای  در توســعۀ گردشــگری انجــام شــده  اســت، ول
ــه ای  ــدام گوش ــوده و هرک ــران ب ــزای از دیگ ــرد و مج ــا منف آن ه
از ایــن مســئله را مطالعــه کرده انــد. پژوهــش حاضــر، در 
مقایســه بــا تحقیقــات گذشــته، گســتردگی و جامعیت بســیاری 
ــعۀ  ــا توس ــانه ی ــر رس ــز ب ــای تمرک ــده، به ج ــالش ش دارد و ت
ــکل  ــع متش ــل و جام ــی کام ــی، چارچوب ــگری به تنهای گردش
از چالش هــا و موانــع محیطــی، نقــش رســانه در توســعۀ 
گردشــگری، اقدامــات رســانه ای و پیامدهــای اثرگذاری رســانه 
ــاف،  ــن اوص ــا ای ــود. ب ــه ش ــوب STAR ارائ ــۀ چارچ ــر پای ب
ــا  ــت و، ب ــرد اس ــود منحصربه ف ــوع خ ــر در ن ــش حاض پژوه
ــه بررســی چرایــی و چگونگــی  به کارگیــری رویکــرد کیفــی، ب
نقش آفرینــی ســازمان صداوســیما در توســعۀ گردشــگری 
ــداد  ــین، تع ــات پیش ــر تحقیق ــت. در اکث ــه  اس ــی پرداخت داخل
ــر رســانه ای در گردشــگری بررســی شــده اند.  محــدودی متغی
همچنیــن، بیشــتر از روش کّمــی اســتفاده شــده اســت. وجــه 
ــک  کادمی ــش آ ــتین پژوه ــۀ نخس ــش، به منزل ــن پژوه ــز ای تمای
بــا موضــوع نقش آفرینــی ســازمان صداوســیما در توســعۀ 
ــۀ  ــاوت و ارائ ــو، نگاهــی متف ــاد دریچــه ای ن گردشــگری، ایج
ــانه در  ــش رس ــئلۀ نق ــه مس ــجم ب ــع و منس ــی جام چارچوب
توســعۀ گردشــگری و پیامدهــای اثرگــذاری آن اســت. در 
ــعۀ  ــانه در توس ــش  رس ــف نق ــور کش ــت، به منظ ــش نخس بخ
گردشــگری، بررســی و مــرور جامــع و عمیــق ادبیــات انجــام 
شــده  اســت تــا، بــا روشــن شــدن مســیر، امکانــی بــرای انجــام 
مطالعــۀ مــوردی و کشــف ابعــاد و مؤلفه هــای مــدل پژوهــش 
ــرح  ــرای ط ــی ب ــۀ اول، چارچوب ــس از مرحل ــود. پ ــم ش فراه

ــۀ چارچــوب STAR و انجــام  ــر پای پرســش های جهــت دار ب
صداوســیما  خبــرگان  بــا  نیمه ســاختاریافته  مصاحبه هــای 
ــای  ــش دوم، داده ه ــد. در بخ ــن ش ــگری تدوی ــوزۀ گردش و ح
ــرگان حــوزۀ  ــا 13 نفــر از خب ــه ب ــق مصاحب ــاز از طری مــورد نی
ــا ســرحد  ــی ت ــۀ برف رســانه و گردشــگری براســاس روش گلول
ترانویســی  از  پــس  شــد.  جمــع آوری  اطالعــات  اشــباع 
بــه روش  کیفــی جمع آوری شــده،  داده هــای  مصاحبه هــا، 
دســته بندی  و  کدگــذاری  تفسیری – اســتقرایی،  تحلیــل 
شــدند. براســاس یافته هــای پژوهــش، اولیــن ُبعــد مــدل 
ــانه،  ــم رس ــا مفاهی ــی ب ــع محیط ــا و موان ــوان چالش ه ــا عن ب
جامعــۀ میزبــان، گردشــگران، دولــت و تســهیالت و خدمــات 
ــد.  ــایی ش ــه شناس ــم زیرمجموع ــراه مفاهی ــگری به هم گردش
ــا عنــوان نقش هــای رســانه کــه براســاس  دومیــن ُبعــد مــدل ب
مــرور نظام منــد ادبیــات بــه دســت آمــده بــود اصــالح شــد و 
توســعه یافــت. مفاهیــم ایــن ُبعــد شــامل نقش هــای اقتصادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی، زیســت محیطی، خطی مشــی گذاری 
و مدیریتــی می شــوند. ســپس، ُبعــد اقدامــات رســانه ای 
رســانه های  و  تلویزیــون  رادیــو،  مفهــوم  ســه  قالــب  در 
ــد  ــن ُبع ــت، آخری ــت. درنهای ــده  اس ــایی ش ــی شناس اجتماع
ــم  ــا مفاهی ــانه ب ــذاری رس ــای اثرگ ــوان پیامده ــا عن ــدل ب م
ــی و  ــی، اکولوژیک ــی، مدیریت ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
توزیــع جغرافیایــی شناســایی شــد. ایــن چارچــوب بــر هــدف 
پژوهــش، کــه نقش آفرینــی و اثرگــذاری رســانۀ ملــی در توســعۀ 
ــد  ــزایی خواه ــت و بس ــر مثب ــت، تأثی ــی اس ــگری داخل گردش
ــه  ــته، ب ــات گذش ــا تحقیق ــش ب ــۀ پژوه ــرای مقایس ــت. ب داش
ــکاران  ــی و هم ــود: یزدان ــاره می ش ــا اش ــه از آن ه ــد نمون چن
ــی  ــوان »بررســی و ارزیاب ــۀ خــود، تحــت عن )1397( در مقال
ــتفاده  ــا اس ــهری ب ــگری ش ــعۀ گردش ــر توس ــانه ها ب ــش رس نق
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــیر«، ب ــل مس ــک تحلی از تکنی
متغیرهــای مســتقل از قبیــل ماهــواره ای شــدن شــبکۀ اســتانی، 
تبلیغــات و فرهنگ ســازی، گزینــش مقصــد و عملکــرد کل در 
ــه  ــد. درحالی ک ــر وابســتۀ توســعۀ گردشــگری نقــش دارن متغی
در پژوهــش حاضــر، عــالوه بــر شناســایی کد هــای آمــوزش و 
ــم فرهنگــی و اقتصــادی،  ــی در مفاهی فرهنگ ســازی و بازاریاب
کدهــا و مفاهیــم دیگــری نیــز به منزلــۀ نقــش رســانه در 
ــن  ــت عناوی ــر تح ــی دیگ ــاد اصل ــگری و ابع ــعۀ گردش توس
پیامدهــای  و  رســانه ای  اقدامــات  محیطــی،  چالش هــای 
ابعــاد زیرمجموعه شــان در  به همــراه  اثرگــذاری رســانه ای 
قالــب مدلــی جامــع شناســایی شــده اند. چــن )2016( 
در مقالــۀ خــود، تحــت عنــوان »رســانه های اجتماعــی و 
تأثیرشــان در تصــور از مقصــد، رضایــت گردشــگر و نیت هــای 
رفتــاری بازدیــد گردشــگران«، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت که 
رســانه های اجتماعــی به منزلــۀ ســکوی خدمــات و اطالعــات 
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گردشــگری بــرای تحــت نفــوذ قــرار دادن نیت هــای رفتــاری 
گردشــگران و کاربردشــان بــرای مقصــد گردشــگری اســتفاده 
ــد  ــایی ک ــر شناس ــالوه ب ــر، ع ــش حاض ــوند. در پژوه می ش
در  گردشــگران  رفتــاری  نیت هــای  و  گردشــگر  رضایــت 
مفاهیــم اقتصــادی و اجتماعــی، کدهــا و مفاهیــم دیگــری نیــز 
به منزلــۀ نقــش رســانه در توســعۀ گردشــگری و ابعــاد اصلــی 
دیگــر تحــت عناویــن چالش هــای محیطــی، اقدامــات 
به همــراه  رســانه ای  اثرگــذاری  پیامدهــای  و  رســانه ای 
ــایی  ــع شناس ــی جام ــب مدل ــان در قال ــاد زیرمجموعه ش ابع
شــده اند. ترزیــدوا و همــکاران )2018( در مقالــۀ خــود، 
ــر و  ــری در تصوی ــانه های تصوی ــش رس ــوان »نق ــت عن تح
انتخــاب مقصــد و تجربــه در محل گردشــگران مذهبــی )مورد 
مطالعــه: تونــس یونــان(«، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تکــرار 
برنامه هــای دیدنــی در تلویزیــون درخصــوص تندیــس مــادر 
ــی  ــار تلویزیون ــان اخب ــت مخاطب ــی و جمعی ــرت عیس حض
ــرۀ  ــی از جزی ــگران مذهب ــور گردش ــمگیری در تص ــار چش آث
ــگری  ــدس گردش ــکان مق ــک م ــۀ ی ــان به منزل ــس در یون تون
می گذارنــد. درحالی کــه در پژوهــش حاضــر، عــالوه بــر 
شناســایی کــد مذهبــی در مفهــوم فرهنگــی، کدهــا و مفاهیــم 
ــگری و  ــعۀ گردش ــانه در توس ــش رس ــۀ نق ــز به منزل ــری نی دیگ
ــی،  ــای محیط ــن چالش ه ــت عناوی ــر تح ــی دیگ ــاد اصل ابع
رســانه ای  اثرگــذاری  پیامدهــای  و  رســانه ای  اقدامــات 
ــع  ــی جام ــب مدل ــان در قال ــاد زیرمجموعه ش ــراه ابع به هم
ــۀ  ــکاران )2019( در مقال ــگ و هم ــده اند. چن ــایی ش شناس
بازاریابــی  درخصــوص  »مطالعــه  عنــوان  تحــت  خــود، 
ــد«،  ــانه های جدی ــم انداز رس ــتایی از چش ــگری روس گردش
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه گردشــگری روســتایی نیــز بایــد 
ــود  ــظ ش ــد حف ــانه های جدی ــط رس ــی توس ــق بازاریاب از طری
ــگران  ــوان گردش ــی می ت ــوع بازاریاب ــن ن ــتفاده از ای ــا اس و ب
ــذب  ــتایی ج ــگری روس ــارکت در گردش ــرای مش ــتری ب بیش
کــرد. در هرکــدام از ایــن پژوهش هــا، تنهــا یــک یــا دو مــورد 
ــده   ــی ش ــگری بررس ــعۀ گردش ــانه در توس ــش رس ــۀ نق به منزل
ــه ای  ــر مجموع ــش حاض ــه در پژوه ــی ک ــت. در صورت اس
از نقش هــا، اقدامــات رســانه ای، چالش هــای محیطــی و 
ــا  پیامدهــای اثرگــذاری رســانه و ابعــاد زیرمجموعــۀ آن هــا ب
رویکــردی متفــاوت و به صــورت جامــع در قالــب مــدل 
ارائــه شــده  اســت. برخــالف پژوهش هــای گذشــته کــه 
ــش، از  ــن پژوه ــتند، ای ــی هس ــا کّمی - توصیف ــتر آن ه بیش
ــی  ــود. یک ــوب می ش ــی محس ــق، کیف ــوع روش تحقی ــر ن نظ
بــا وجــود  بــود کــه،  ایــن  از محدودیت هــای پژوهــش 
آن کــه در ســال های اخیــر پژوهش هایــی در زمینــۀ نقــش 
رســانه های  به خصــوص  گردشــگری  توســعۀ  در  رســانه 
ــام  ــان انج ــوی محقق ــگری از س ــعۀ گردش ــی و توس اجتماع

شــده و همیــن مســئله مــرور ادبیــات ایــن حــوزه را ضــروری 
 در ایــن خصــوص 

ً
ســاخته، یافتــن ســندی علمــی کــه دقیقــا

انجــام شــده باشــد کار دشــواری بــود؛ زیــرا بایــد از البــه الی 
یافته هــا ی محققــان شــواهد مربــوط شناســایی، جمــع آوری و 
ــود.  ــق ش ــق محق ــدف تحقی ــج ه ــا به تدری ــد ت ــب می ش ترکی
محدودیــت دیگــر پژوهــش خودسانســوری بعضــی از مدیران 
ســازمان صداوســیما بــود کــه رونــد مراجعــه و دسترســی بــه 
ــران،  ــیاری از مدی ــرا بس ــرد؛ زی ــخت می ک ــیار س ــا را بس آن ه
به علــت همیــن خودسانســوری و نداشــتن مجــوز بــرای ارائــۀ 
اطالعــات درخصــوص ســازمان حاضــر بــه انجــام مصاحبــه 
ــدگان  ــکل، از تهیه کنن ــن مش ــع ای ــرای رف ــق، ب ــدند. محق نش
برنامه  هــای مســتند گردشــگری و همچنیــن کارشناســان خبــره 
در ایــن حــوزه اســتفاده کــرد. از دیگــر محدودیت هــای 
ــذار و  ــک بنیان گ ــانه ای ی ــر رس ــه ه ــود ک ــن ب ــش ای پژوه
ــش  ــداف آن پی ــا اه ــم گام ب ــد ه ــه بای ــده دارد ک حمایت کنن
ــق آن  ــد مطاب ــز بای ــیما نی ــازمان صداوس ــه، س رود. درنتیج
نقشــۀ راهــی کــه بــرای کل کشــور ترســیم شــده گام بــردارد. 
بنابرایــن، تــا حــدی قــدرت و فعالیــت ایــن ســازمان در 

ــود.  ــدود می ش ــگری مح ــعۀ گردش ــاختن توس ــق س محق
در ایــن بخــش، براســاس یافته هــای حاصــل از پژوهــش 
ــانه ای  ــازمان های رس ــان س ــران و متولی ــه مدی ــنهادهایی ب پیش
و گردشــگری ایــران داده می شــود: ســازمان صداوســیمای 
ــکان  ــک م ــه ی ــوارد ک ــیاری از م ــالمی در بس ــوری اس جمه
ــده  ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــگری ب ــد گردش ــا مقص ــی ی تاریخ
بــا معرفــی و برندســازی آن مقصــد موجــب احیــای آن مــکان 
تاریخــی یــا مقصــد گردشــگری در ذهــن مخاطــب و جــذب 
ــا  ــی ب ــانۀ مل ــود. رس ــگری می ش ــعۀ گردش ــگر و توس گردش
ــۀ  ــتر در جامع ــرمایه گذاری بیش ــه س ــرمایه گذاران ب ــویق س تش
ــای  ــا ایف ــگری ب ــای گردش ــغ جاذبه ه ــان و تبلی ــی میزب محل
نقــش بازاریابــی موجــب توســعۀ گردشــگری و همچنیــن 
توســعه و رونــق اقتصــادی به منزلــۀ پیامــد اثرگــذاری رســانه در 
ــا  مقصــد موردنظــر می شــود. در خیلــی از مــوارد، جاذبه هــا ی
ــتند  ــده نیس ــی شناخته ش ــگری به خوب ــب وکارهای گردش کس
ــانۀ  ــد. رس ــی ندارن ــگران از آن اطالع ــا گردش ــان ی و مخاطب
ــای  ــور ایف ــد به منظ ــا می توان ــغ آن ه ــی و تبلی ــا معرف ــی ب مل
ــی  ــگری و درآمدزای ــعۀ گردش ــب توس ــب وکار موج ــش کس نق
در مقصــد گردشــگری به منزلــۀ پیامــد اثرگــذاری رســانه شــود. 
ــاخت  ــت و زیرس ــگری، ظرفی ــد گردش ــیاری از مقاص در بس
ــانۀ  ــا ورود رس ــدارد. ب ــود ن ــگران وج ــرای ورود گردش الزم ب
ــه ایــن عرصــه و معرفــی زیرســاخت ها و ظرفیت هــای  ملــی ب
فرهنگــی،  نقــش  ایفــای  به منظــور  مقصــد  گردشــگری 
ــد و  ــش می یاب ــر افزای ــد موردنظ ــه مقاص ــگران ب ورود گردش

زیرســاخت ها نیــز توســعه می یابنــد.
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