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رسانه ،ویژگی پیام ،مقصد گردشگری،
نگاشتشناخت فازی ،تلویزیون

چکیده
رســانهها در عصــر حاضــر ،بیــش از هــر زمــان دیگــر ،در رفتــار جامعــۀ مخاطــب
تأثیــر دارنــد .پیــام ارســالی آنهــا میتوانــد بــه شــیوههای گوناگــون تفســیر شــود .بســیاری
از مقاصــد گردشــگری از رســانه بـرای جــذب گردشــگر و توســعۀ مقصــد اســتفاده میکننــد.
یکــی از رســانههای محبــوب ،در حــوزۀ گردشــگری ،تلویزیــون اســت کــه میتوانــد،
بــا ارســال تصویــر و صــدا و حرکــت ،ویژگیهــا و جاذبههــای یــک مقصــد گردشــگری
را بهخوبــی منعکــس کنــد .بــرای آنکــه پیــام بتوانــد بدینمنظــور کارآمــد و اثربخــش
طراحــی شــود ،بایــد ویژگیهــای آن متناســب بــا هــدف معرفــی مقصــد تعریــف شــود .ایــن
تحقیــق ،بــا هــدف تبییــن ایــن ویژگیهــا بـرای رســانۀ تلویزیــون ،بــا رویکــرد کیفی ـ ّ
کمــی
و بــا اســتفاده از نگاشتشــناخت فــازی  FCMانجــام شــده اســت .بــا انجــام مطالعــات
اســنادی و مصاحبــه بــا خبــرگان حــوزۀ گردشــگری و رســانه ،هشــت عامــل شناســایی شــد
و بــا اســتفاده از نگاشتشــناختی فــازی ارتبــاط آنهــا تبییــن و اهمیــت هریــک در بــرآورده
ســاختن هــدف تحقیــق بررســی شــد .یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن بــود کــه ســه ویژگــی
آمــوزش و آگاهســازی گردشــگران بــا تأکیــد بــر نقــش تبلیغــی و خبــری ،ایجــاد برنامههــای
نمایشــی تلویزیونــی بــا موضــوع گردشــگری و درگیرســازی گردشــگر بــا تصویــر یــک مقصد
و درنهایــت انتخــاب آن مقصــد از ســایر ویژگیهــا اهمیــت بیشــتری داشــت.

مقدمه
بازاریابــی ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی گوناگــون بــا
اســتفاده از ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎیــی ﻛﻪ در ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ بــوده
اســت ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ و بــا ظهــور هــر رســانۀ جدیــد تغییــر کــرده اســت.
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎعــی و فضــای مجــازی ،ﺑﺎ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪﺍی ﻭ امــکان ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍکﮔﺬﺍﺭی مطالــب
متعــدد و متنــوع در تعــداد و حجــم بــاال ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ مناســبی
ﺑﺮﺍی ارائــۀ ﺷﻴﻮهای نویــن در بازاریابــی فراهــم کردهانــد و تأثیــر
فراوانــی در شــکل خدمــات عرضهشــده توســط کســبوکارهای
مرتبــط بــا گردشــگری داشــتهاند.
رســانهها در عصــر حاضــر «تاروپــود نمادیــن» زندگــی
انســان را تشــکیل میدهنــد و نقــش تســریعکنندۀ نهــادی را در
جامعــه ایفــا میکننــد .در رونــد پرشــتاب جهانــی ،رســانهها و

ّفناوریهــای ارتباطــی بــا ســرعتی تصورناپذیــر پیشــرفت کــرده و
تمــام ســطوح فعالیتهــای انســانی را تحــت ســیطرۀ خــود قــرار
دادهانــد .تولیــدات رســانهای موفــق میتواننــد تأثیــر چشــمگیری در
معرفــی جاذبههــای کمتــر شناختهشــده در مناطقــی داشــته باشــند
کــه پتانســیل گردشــگری دارنــد .بنابرایــن ،انتخــاب رســانۀ مناســب
عامــل مهمــی در تأثیرگــذاری موفــق در مخاطــب اســت (صالحــی
مورکانــی.)1394 ،
فراینــد برنامهریــزی ســفر توســط گردشــگر ِان یــک مقصــد
تــا حــدودی تحتتأثیــر رســانههای اجتماعــی شــکل میگیــرد
(محمــدی و میرتقیــان رودســری .)1397 ،وســایل ارتباطجمعــی
بــا داشــتن مخاطبــان متنــوع و گوناگــون در مجموعههــای گســتردۀ
جغرافیایــی میتواننــد ،بــا ســرعت و دقــت و ظرفیــت فــراوان،
ابــزاری ایدئــال بــرای اشــاعۀ نوآوریهــا و اطالعرســانی بــه

ٔ
دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران (نویسندۀ مسئول)basouli@sau.ac.ir .
 .1دانشیار ،عضو هیئت علمی،
 .2دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری ،مدرس دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران.
ٔ
فلسفه اسالمی ،مدیرکل سازمان صدا و سیمای استان ،یزد ،ایران.
 .3دکتری
 .4دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری ،مدرس دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

واژههای کلیدی:

..............................................................................................................................
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مخاطبــان باشــند .همیــن خصوصیــات باعــث شــده اســت کــه
کارشناســان و محققــان توســعه در ابعــاد گوناگــون درپــی اســتفاده
از اینگونــه وســایل بـرای تســریع در رونــد توســعه باشــند (یزدانــی
و همــکاران.)1397 ،
ایــن رســانهها ،بهدلیــل آگاهســازی و شــناخت و اطالعاتــی
کــه از مقصدهــای گردشــگری بــه گردشــگران میدهنــد،
میتواننــد کانــال بازاریابــی و ابــزار تبلیغاتــی مناســبی بــرای
مدیــران و مســئوالن مقصدهــای گردشــگری باشــند تــا رشــد
و توســعۀ گردشــگری در آن مناطــق را بــا برندســازی و معرفــی
مقصــد گردشــگری خــود ســرعت بخشــند .بــا توجــه بــه اینکــه
امــروزه گردشــگری از نیازهــا و فعالیتهــای مهــم بشــر اســت و
ازآنجاکــه بحــث پیونــد بیــن گردشــگری و رســانه از مباحــث مهــم
و اساســی عصــر کنونــی اســت و رابطــهای تنگاتنــگ بــا توســعۀ
پایــدار از لحــاظ اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی جوامــع دارد،
در ایــن پژوهــش ،مؤلفههــای ضــروری و الزم در پیــام رســانۀ
دیداری ـ شــنیداری تلویزیــون بهمنظــور شناســاندن مقاصــد
گردشــگری تحلیــل و بررســی شــده اســت .رســانۀ تلویزیــون بــه
ایــن دلیــل انتخــاب شــده اســت کــه در عصــر حاضــر دامنــۀ نفــوذ
تلویزیــون در بیــن گروههــای گوناگــون اجتماعــی افزایــش یافتــه
اســت و ازطرفــی پخــش صــدا و تصویــر ،ب ـرای معرفــی مقاصــد
گردشــگری ،کارکــرد بیشــتری در ایجــاد ذهنیــت ب ـرای مخاطــب
دارد؛ نکتــهای کــه در صنعــت گردشــگری و بهخصــوص بخــش
تبلیغاتــی آن بســیار مهــم اســت.
سؤال تحقیق
هــر پیــام تبلیغاتــی میتوانــد از مؤلفههــای متعــددی
تشــکیل شــود .ایــن مؤلفههــا بــا توجــه بــه عواملــی ماننــد
موضــوع تبلیــغ ،رســانۀ مورداســتفاده و مخاطــب در نظــر گرفتــه
میشــوند .بنابرایــن ،ســؤال مهــم تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه
مؤلفههــای مهــم و اولویـتدار در پیــام رســانۀ تلویزیــون در زمــان
تبلیــغ صنعــت گردشــگری و ترویــج فرهنــگ گردشــگرپذیری چــه
هســتند.
مبانی نظری
ّ
در قــرن بیســتویکم ،پیشــرفتهای فنــاوری موجــب
شــده کــه اوقــات فراغــت افـراد جامعــه بیشــتر شــود ،درآمــد آنهــا
افزایــش یابــد و و زمــان بیشــتری را بــرای ســفر در نظــر گیرنــد.
درواقــع ،ایــن امــر از اواســط نیمــۀ دوم قــرن بیســتم آغــاز شــد
کــه بایــد آن را عصــر «صنعــت گردشــگری» نــام نهــاد .مقاصــد
بســیاری از ایــن فرصــت اســتفاده کردنــد و توانســتند ،بــا ایجــاد
ظرفیــت مناســب ،درآمــد خوبــی بــه دســت آورنــد.
گردشــگری ســهم چشــمگیری در فعالیتهــای اقتصــادی،
فرهنگــی و اجتماعــی هــر کشــور دارد ،زیــرا یکــی از مهمتریــن

منابــع کســب درآمــد بــرای هــر کشــور اســت و در بســیاری از
کشــورها محــور توســعه محســوب میشــود .ازطرفــی ،امــروزه
گردشــگران بــرای مســافرت بــه مکانهــای گوناگــون درپــی
منابــع اطالعاتــی غنیتــر و گســتردهتر بــرای کســب اطالعــات
بیشــتر در زمینههــای گوناگــون گردشــگری در هــر کشــور
هســتند کــه ،بهدلیــل گســترش و نقــش انکارناپذیــر رســانه
در تمامــی عرصههــای زندگــی بشــر ماننــد فرهنگســازى،
آمــوزش ،اطالعرســانی و ایجــاد مشــارکت اجتماعــی ،در توســعۀ
صنعــت گردشــگرى نیــز نقــش تعیینکننــدهاى دارد و کشــورها
بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه مهمتریــن راه تبلیغــات و معرفــی
مقصدهــای گردشــگری ،بـرای جــذب گردشــگر ،اســتفادۀ مناســب
از رســانهها اســت (کاظمپوریــان و همــکاران.)1394 ،
رســانه 1هــر نــوع واســطه یــا مجــاری انتقــال پیــام اســت کــه
از طریــق فرســتنده اعمــال میشــود .رســانه عبــارت اســت از ابـزار
برقـراری ارتباطــات (مهرنیــا و والیتــی .)1396 ،در دانشــنامۀ علــوم
اجتماعــی ،واژۀ رســانه چنیــن تعریــف شــده اســت« :رســانههای
جمعــی نهــادی اجتماعــی را تشــکیل میدهنــد کــه بــه تولیــد و
توزیــع دانــش در حیطــۀ فراتــر از کلمــات میپردازنــد و دارای
مشــخصۀ برجســته و بــارزی چــون اســتفاده نســبی از ّفنــاوری
پیشــرفته در تولیــد و پخــش پیامهــا هســتند» (طاهــری.)1398 ،
عمدهتریــن نقشــی کــه رســانهها بــر عهــده دارنــد فرهنگســازی،
آمــوزش ،اطالعرســانی و ایجــاد مشــارکت اجتماعــی اســت
(ایرانپــور مبارکــه.)1394 ،
ّ
امــروزه ،صنعــت گردشــگری بــا رســانهها و فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات جهانــی پیونــد خــورده اســت .بــه همیــن
دلیــل ،امــروزه پیشــروی ّفنــاوری اطالعــات در صنعــت گردشــگری
بــه انــدازهای اســت کــه گردشــگری را یکــی از صنایعــی میداننــد
کــه نــوآوری و خدمــات ّفنــاوری اطالعــات و ارتباطــات باعــث
بقــا و رشــد کنونـیاش شــده اســت .ایــن امــر تــا حــدی اســت کــه
ســازمان جهانــی گردشــگری معتقــد اســت کــه کشــورهای فاقــد
زیرســاخت مناســب ّفنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،در آینــدهای
ً
بســیار نزدیــک ،عمــا از چرخــۀ رقابتهــای جهانــی و منطق ـهای
گردشــگری حــذف خواهنــد شــد (مشــکینی و همــکاران.)1397 ،
در رونــد پرشــتاب جهانــی ،رســانهها و ّفناوریهــای ارتباطــی بــا
ســرعت تصورناپذیــری پیشــرفت کــرده و تمــام ســطوح فعالیتهای
انســانی را تحتتأثیــر قــرار دادهانــد .تولیــدات رســانهای موفــق
میتواننــد تأثیــر چشــمگیری در معرفــی جاذبههــای ناشــناختهتر
در مناطقــی داشــته باشــند کــه پتانســیل گردشــگری بســیاری دارنــد
و مکانهــای گردشــگری میتواننــد شــاهد تأثیــر مســتقیم رســانه
در توســعۀ فعالیتهــای مربــوط بــه ایــن بخــش باشــند (کروبــی
و ملکــی .)1396 ،بــه بیــان دیگــر ،گردشــگران بــرای کســب
اطالعــات از منابــع متعــدد و متنــوع اســتفاده میکننــد کــه رســانه
1. Medium
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ً
جزئــی از آنهــا اســت (کوهــی و همــکاران )1392 ،و معمــوال
نقــش آن پررنگتــر از دیگــر منابــع اســت .اگــر ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﻔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻪ مرحلــۀ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ در
نظ��ر گرفت��ه ش��ود ( ،)Fotis et al., 2012رســانهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻀﻮر دارنــد و دﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ
میگذارنــد (محمــدی و میرتقیــان رودســری.)1397 ،
اهمیــت رســانه در گردشــگری بــه انــدازهای اســت کــه باتلــر1
پیشــنهاد میدهــد گردشــگران براســاس ترجیحــات رســانهای آنهــا
بخشبنــدی شــوند .وی در ایــن بــاره توضیــح میدهــد کــه منابــع
ادبــی و تصویــری (ماننــد بروشــورها و پوســترها) بــه شــکلگیری
ادراک کلــی گردشــگران درخصــوص مکانهــای مقصــد کمــک
میکنــد (شمســی و ســلیمانی )1394 ،و از ایــن طریــق مدیریــت
مقصــد میتوانــد راهــکار بهتــری ب ـرای بــرآورده کــردن انتظــارات
گردشــگران و درنهایــت ایجــاد رضایــت آنهــا انتخــاب کنــد.
باتلــر مدلــی بــرای ارتبــاط بیــن نــوع رســانه و انتخــاب
مکانهــای گــذران اوقــات فراغــت توســط گردشــگر ارائــه
میدهــد .طبــق ایــن مــدل ،خصوصیــات ادبــی ،بصــری و شــفاهی
رســانهها ،کــه بــه گردشــگران ارائــه میشــود ،درنهایــت بــه تمایــل
آنهــا ب ـرای ســفر بــه مکانهایــی خــاص میانجامــد .رســانههای
ســمعی ،کــه مخاطبانشــان کمتــر از رســانههای بصــری اســت،
بیشــتر بهســمت بازنمایــی مکانهــا و کشــورهای خارجــی گرایــش
دارنــد ،درحالیکــه گرایــش رســانههای ادبــی بیشــتر بهســمت
مخاطبــان نخبــه اســت .رســانههای بصــری بـرای عمــوم گردشــگران
بهویــژه در مکانهــای خارجــی و دوردســت بــه کار بــرده میشــوند.
بــه بیــان دیگــر ،ایــن مــدل مشــخص میکنــد کــه چگونــه رســانهها
میتواننــد ابـزار مناســبی در انتخــاب مقصــد توســط گردشــگران بــه
شــمار آینــد (شــیرویه.)1396 ،
رســانههای ارتباطجمعــی نقــش مهمــی در عرضــه و
تقاضــای گردشــگری ایفــا میکننــد و بــه مقاصــد اجــازه میدهنــد
ً
مســتقیما در بازدیدکننــدگان تأثیــر متقابــلبگذارنــد و از نظرهــا و
ارزیابــی آنهــا از خدمــات آگاهــی یابنــد .یافتههــای پژوهشهــا
نشــان میدهــد کــه راهبردهــای همســو بــا رســانههای جمعــی
میتواننــد بــه مقاصــد گردشــگری کمــک کننــد تــا ایــن مقاصــد
رقابتــی باقــی بماننــد .درک فراینــد انتخــاب مقصــد گردشــگران
بــرای دولتهــا ،ســازمانهای گردشــگری و تورگردانــان در
عرصــۀ رقابــت جهانــی اهمیــت فراوانــی دارد (محمــدی بارزیلــی
و پیشــگر .)1397 ،هــر مقصــد گردشــگری ماهیتــی دارد کــه،
برحســب ش ـرایط منحصربهفــرد گردشــگری و ویژگیهــای خــاص
آن ،از دیگــر مقاصــد متمایــز اســت .بازدیدکننــدگان ،قبــل از بازدیــد
از مقصــد ،تصویــری را در ذهــن خــود پــرورش میدهنــد کــه بــا
انتظــارات آنهــا براســاس تجربــۀ پیشــین ،بازاریابــی دهانبهدهــان،

گزارشهــای خبــری ،تبلیغــات و باورهــای مشــترک مطابقــت
داشــته باشــد .ایــن تصویــر براســاس تفاســیر منطقــی و عاطفــی
آنهــا شــکل میگیــرد (ریاســتی و قــادری .)1395 ،رســانههای
ارتباطجمعــی میتواننــد تواناییهــا و پتانســیلهای مقصــد
گردشــگری را بــا بهرهگیــری از شــگردها ،آفرینشهــای هنــری و
زیباییهــا بهبهتریننحــو بــه تصویــر بکشــند یــا باعــث ذهنیــت
منفــی و بدبینانــه شــوند .بــه عبــارت دیگــر ،رســانهها ،از طریــق
اقنــاع و رســوخ بــه ذهــن انســانها ،بــه درونیســازی و جــذب و
پذیــرش قبلــی تصاویــری میپردازنــد کــه خــود ســاختهاند (لطفــی
و حمیــدی )1392 ،و ازایـنرو رســانه نقــش مهمــی در ایجــاد ایــن
تصویــر ذهنــی از مقصــد ایفــا میکنــد.
نقــش رســانه در توســعۀ صنعــت گردشــگری بســیار پیچیــده
و مهــم اســت .ازآنجاییکــه بیشــترین آمــار گردشــگران مربــوط بــه
اف ـرادی اســت کــه مقصــدی را ب ـرای اولیــن بــار میبیننــد و تمــام
اطالعــات پیــش از سفرشــان را از طریــق رســانهها بــه دســت
میآورنــد ،رســانهها میتواننــد تأثیــر چشــمگیری در ایجــاد
جریانهــای گردشــگری داشــته باشــند .بهطــور خالصــه ،رســانه
بزرگتریــن بخــش اثرگــذار جریانهــای گردشــگری اســت
(مروتــی شــریفآبادی و اســدیان اردکانــی.)1393 ،
رســانهها شــامل رســانههای دیداری ـ شــنیداری و
اجتماعــی هســتند و ماننــد پلــی میــان مــردم جهــان ارتبــاط برق ـرار
میکننــد .از بزرگتریــن رســانهها میتــوان بــه اینترنــت ،رادیــو
و تلویزیــون اشــاره کــرد .افــراد بســیاری ،قبــل از تصمیمگیــری
بــرای انتخــاب مقصــد مســافرت خــود ،دربــارۀ اماکــن دیدنــی و
امکانــات گردشــگری مقصــد موردنظــر خــود تحقیــق میکننــد و
منابــع تحقیــق بیشــتر ایــن افــراد رســانهها هســتند (فــوالدی،
 .)1395تحقیقــات اخیــر نشــان دادهانــد کــه یکــی از مهمتریــن
اتفاقاتــی کــه تأثیــر چشــمگیری در توســعۀ گردشــگری داشــته
حضــور رســانههای اجتماعــی در بازاریابــی عرضهکننــدگان
خدمـ�ات گردشـ�گری بـ�وده اسـ�ت (Minazzi, 2015; Leung
 .)et al., 2013رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ میتواننــد افــکار ﻋﻤﻮمــی را هدایــت
کننــد و در شــکلگیری و تحکیــم اﻋﺘﻘﺎدات ،اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰۀ ﺳﻔﺮ،
ﻣﻌﺮﻓﯽ روشهــای ســفر ﮐﻢهزینــه ،اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه خریــد
و ﻣﺼﺮف ﺧﺪﻣﺎت گوناگــون تأثیرگــذارباشــند (ســعیدی.)1390 ،
از مهمتریــن ابزارهــای الزم ،در توســعۀ صنعــت گردشــگری،
رســانههای مــدرن و بهویــژه تلویزیــون هســتند (یزدانــی و
همــکاران .)1396 ،تلویزیــون رســانۀ پرســیطرهای اســت کــه آثــار
بیشــمار آن بــر کســی پوشــیده نیســت و ،بــه صــورت معیــاری
نهایــی ،2بیننــدگان و غیربیننــدگان بــا بخــش گســتردهای از
محتــوای آن آشــنا هســتند (مهرنیــا و والیتــی .)1396 ،تلویزیــون
پرمخاطبتریــن رســانه در جهــان اســت و ایــن آمــار در ایــران
بهمراتــب بیشــتر اســت .ایــن تنــوع و کثــرت مخاطــب بهدلیــل
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وجــود صــدا و ســیما بهطــور همزمــان و در دســترس بــودن آن
بیــش از ســایر رســانهها اســت .تلویزیــون بــا اســتفاده از قــدرت
صفحــۀ نمایــش خــود میتوانــد شــکاف زمانــی ایجــاد کنــد و
پنجــرهای باشــد رو بــه مقصــد گردشــگری بــرای گردشــگرانی
کــه میخواهنــد همزمــان ،بــا اســتراحت در صندلــی راحتــی
خــود ،ش ـرایط گوناگــون آن مقصــد گردشــگری را در منــزل خــود
بررســی کننــد (ایرانپــور مبارکــه .)1394 ،ارتبــاط بیــن گردشــگری
و تلویزیــون بــه انــدازهای اســت کــه اصطــاح گردشــگری فیلــم
و تلویزیــون ب ـرای اشــاره بــه بازدیدهایــی بــه کار رفتــه اســت کــه
گردشــگران براثــر مشــاهدۀ مکانــی در تلویزیــون یــا ســینما ب ـرای
ســفر بــه آنجــا برانگیختــه شــدهاند (صالحدوســت و تــاجزاده
نمیــن.)1394 ،
بــرای شناســاندن مقصدهــای گوناگــون گردشــگری،
میتــوان از تبلیغــات پنهــان نیــز در کنــار ســایر روشهــای
تبلیغاتــی رســانهها بهــره گرفــت .تبلیغــات نامحســوس در صنعــت
تلویزیــون و ســینمای مــدرن جایــگاه ویــژهای دارد و بیشــتر
تولیدکننــدگان بــزرگ محصــوالت خــود را در البـهالی صحنههــای
جــذاب و موردتوجــه مخاطبــان تبلیــغ میکننــد و از ایــن طریــق
بــا رقبــای خــود بــه رقابــت میپردازنــد (مقدس ـینیا و نمامیــان،
 .)1394ایــن تبلیغــات نوعــی فراینــد تبلیغاتــی اســت کــه تبلیغــات
مربــوط بــه برندهــا را در متــن رســانههای گوناگــون ماننــد
تلویزیــون ،ســینما ،بازیهــای رایانــهای ،روزنامههــا و مجــات
میگنجانــد (ســلیمانی بشــلی و طالبــی .)1390 ،در ایــن شــیوه،
میتــوان از محرکهــای تبلیغاتــی مخفــی و غیرقابلشناســایی
بهمنظــور افزایــش مطلوبیــت مقصــد گردشــگری اســتفاده کــرد.
پیشینۀ پژوهش
وﻳﮋگــی ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی پیــام رﺳﺎﻧﻪ ،و ﺗﺄﺛﻴﺮ آنهــا دﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی
بیرونــی و درونــی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز شــکلﮔﻴﺮی
ﭘﮋوهشﻫﺎیــی در ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺑﺎزارﻳﺎبــی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ادراﻛﺎت و انتخــابﻫﺎی ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رﺳﺎنهــﻫﺎ از ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮد ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ مــیﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺮدمﻧﮕﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن فرهنگــی بــه
ﺗﺄﺛﻴﺮ رســانه و فرهنــگ ﻋﺎﻣﻪ را در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﻜﺎنــﻫﺎ ،ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﺮدمــی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺟﺎذبههــا و محصــوالت ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ میکننــد .ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺟﺎمعهﺷﻨﺎختــی از ﮔﺮدﺷﮕﺮی
بیشــتر بــه ﺑﺎزﻧﻤﺎیــیﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ماننــد ﻣﺴﺎﺋﻞ
مربــوط بــه ﺳﻨﺪﻳﺖ ،ﻫﻮﻳﺖ و رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن
میپــردازد ﻛﻪ ﺑﻪمنزلــۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی و
رﺳﺎﻧﻪ مطــرح میﺷﻮنــد .از درون اﻳﻦ ﺣﻮزۀ تحقیقــی ،ﭘﮋوهشهــای
پسااســتعماری و فرهنگی ـ انتقــادی درخصــوص بازنماییهــای
رســانه و تصــور گردشــگر از مقصــد ،بهویــژه کشــورهای جهــان
یزاده .)1389 ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ
ســوم ،ســر بــر مــیآورد (رضاقلــ 

ﺣﻮزهــﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﻴﺮات و ﺗﻌﺎﻣﻼت رﺳﺎﻧﻪای را ﻧﻴﺰ
بررســی میکنــد .ﻫﺮچنــد روﻳﻜﺮد رســمی ﻳﺎ چهارچوبــی ﺑﺮای
بررســی ﭘﮋوﻫﺶهــای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و رســانه در ادبیــات
وجــود نــدارد ،ایــن نظریــه روزب ـهروز گســترش پیــدا کــرده اســت
و رابطــۀ رﺳﺎﻧﻪ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺣﻮزۀ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰی را بــه وجــود آورده کــه
ایــن حــوزه عرصــۀ پژوهشــی ﮔﺴﺘﺮدهای را بــرای درک ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﻴﺶروی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و متولیــان اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﻗﺮار مــیدﻫﺪ.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع رســانهها در توســعۀ
گردشــگری ،تاکنــون مطالعــات داخلــی گســتردهای از جنبههــای
گوناگــون انجــام شــده اســت کــه همگــی بــا هــدف کمــک
بــه تقویــت گردشــگری برپایــۀ اســتفادۀ حداکثــری از ّفنــاوری
اطالعــات ،رســانهها و شــبکههای مجــازی بــوده اســت.
کاظمپوریــان و همــکاران ( )1394پژوهشــی را بــا عنــوان
«نقــش رســانهها و وســایل ارتباطجمعــی بــر گســترش صنعــت
گردشــگری» انجــام دادنــد .نتایــج تحقیــق آنهــا نشــان میدهــد
کــه مهمتریــن راه تبلیغــات و معرفــی در جــذب گردشــگر
رســانهها هســتند کــه بارزتریــن و بزرگتریــن آنهــا اینترنــت و
رادیــو و تلویزیــون اســت .فــوالدی ( )1395در تحقیقــی بــا عنــوان
«بررســی نقــش رســانههای جمعــی در جــذب گردشــگر در
ایــام» بــه ایــن نتیجــه رســید کــه رســانههای جمعــی در جــذب
گردشــگر در ایــام تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارنــد و تلفــن همـراه،
تلویزیــون و اینترنــت مهمتریــن رســانههای ارتباطجمعــی
تأثیرگــذار در معرفــی ایــام بــه گردشــگران شناســایی شــدند.
نتایــج پژوهــش زارعــی ( )1388بــا عنــوان «ســینما ،تلویزیــون و
گردشــگری» نشــان داد کــه درصــد باالیــی از رونــق و گســترش
گردشــگری در گــروی خــوب نشــان دادن و خــوب دیــده شــدن
اســت .عکســی زیبــا یــا پوســتری مناســب از اثــری تاریخــی
بهنوعــی بیننــده را بهلحــاظ بصــری جــذب و وسوســه میکنــد تــا
از مــکان واقعــی آن عکــس در نخســتین فرصــت مناســب بازدیــد
کنــد .افزایــش و تقویــت ارتبــاط ســینما و گردشــگری بــه نتایــج
مطلوبــی بــرای هــر دو طــرف منجــر میشــود.
رضاقلـیزاده ( )1389در پژوهشــی ،بــا عنــوان «مــروری بــر
اث ـرات رســانهها بــر گردشــگری» دریافــت کــه تصاویــر ،عالیــم،
نمادهــا ،خیالپردازیهــا و مفاهیــم اخذشــده از فرهنــگ عامــه
در ایجــاد احســاس و ادراک در افــراد گوناگــون بــه مناطقــی از
جهــان نقــش برجســتهای دارد .بــه عبارتــی ،اشــکال فرهنــگ عامــه
در رســانهها دنیایــی تخیلــی و اســطورهای ایجــاد میکننــد کــه
در دنیــای واقعــی وجــود خارجــی نــدارد ،امــا میتوانــد از طریــق
بازدیــد از مکانهــای مربوطــه دوبــاره ایجــاد یــا تجربــه شــود.
نتایــج بررس ـیهای رضاقل ـیزاده ( )1389در پژوهشــی بــا عنــوان
«مــروری بــر رســانههای گروهــی در گردشــگری» حاکــی از آن
بــود کــه فیلمهــا و برنامههــای تلویزیونــی مکانهــای گوناگونــی
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را در معــرض تماشــای مخاطبــان قــرار میدهنــد .زمانیکــه
فیلمهــا و مجموعههــای تلویزیونــی ساختهشــده دربــارۀ مقاصــد
گردشــگری بهطــور گســترده پخــش میشــوند ،قابلیــت بیشــتری در
جــذب گردشــگران بینالمللــی دارنــد .همچنیــن ،محقــق پیشــنهاد
کــرده ،ازآنجاکــه بســیاری از جاذبههــای گردشــگری ایـران و جهــان
ب ـرای گردشــگران شناختهشــده نیســت و نیــز یکــی از مشــکلترین
مراحــل ،در بازاریابــی گردشــگری ،انتخــاب مقصــد مناســب
اســت ،شناســایی دقیــق ایــن مقاصــد موجــب حرکــت عظیمــی در
گردشــگری خواهــد شــد.
مشــایخی ( )1394در تحقیــق خــود ،بــا عنــوان «بررســی
تأثیــر رســانۀ ملــی (تلویزیــون) بــر رفتــار مســئوالنۀ زیسـتمحیطی
گردشــگران» درخصــوص جنگلهــای دوهــزار و ســههزار
شهرســتان تنکابــن ،از طریــق توزیــع پرس ـشنامه میــان گردشــگران
ایــن جاذبــه ،بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه رســانۀ ملــی در رفتــار
مســئوالنۀ زیس ـتمحیطی گردشــگران ایــن جنگلهــا تأثیــر مثبتــی
داشــته اســت .همچنیــن ،محقــق بــه همــکاری بیشــتر و ایجــاد
رابطــۀ ســازندهتر میــان رســانۀ ملــی و ســازمانها و بخشهــای
مرب��وط ب��ه گردش��گری تأکی��د ک��رد .مرس��یل ( )2005درخصــوص
تأثیــر رســانهها در شــکل دادن بــه تصویــر تبــت مطالعــهای
انجــام داد .وی ،در ایــن پژوهــش ،تأثیــرات رســانهها ،تصاویــر
ارائهشــده از طریــق بروشــورها ،فیلمهــا ،کتابهــا و مجموعــهای
از مطالــب مرتبــط بــا تبــت را بــه گردشــگران آتــی نشــان داد و آن
را بــا تصــورات و ادراکات آنــان از کشــور موردمطالعــه مقایســه
کــرد .یافتههــای پژوهــش نشــان مــیداد کــه همبســتگی بســیاری
بیــن تصــورات گردشــگران و بازنمایــی رســانهها از تبــت وجــود
داردِ .دی ( )2007در تحقیقــی ،بــا عنــوان «توســعۀ چهارچــوب
مطالعاتــی رســانه و گردشــگری» ،اســتفادۀ فراگیــر از رســانهها در
چهارچــوب عملیاتــی فعالیتهــای مربــوط بــه صنعــت گردشــگری
را بســیار کلیــدی و راهگشــا میدانــد و معتقــد اســت شــفاف بــودن
ٔ
ســیطره رســانهها
فرصتهــای مقصــد بــرای تجربــ ه گردشــگری،
بــر فعالیتهــای گردشــگری را مشــخص میکنــد.
نتای��ج بررس��یهای کریل��وکا و گلینس��کا ( ،)2015بــا
عنــوان «ایجــاد و ارزیابــی تصویــر توریســتی کشــور لهســتان»،
حاکــی از آن بــود کــه ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت بـرای گردشــگر
و ایجــاد یــک برنــد ملــی قــوی ،ب ـرای بســیاری از کشــورهایی کــه
میخواهنــد وارد بــازار بینالمللــی گردشــگری رقابتــی شــوند،
مســئلهای مهــم اســت .آنهــا در ایــن مقالــه بــه بررســی جنبههــای
ســازمانی سیســتم ارتقــای گردشــگری لهســتان بــا ارزیابــی تصویــر
گردشــگری موجــود در ایــن کشــور پرداختنــد و عمدهتریــن
مشــکالت در ایجــاد تصویــر گردشــگری و برنــد ملــی را بیــان
کردنــد.
در پژوهــش قربانــی ( ،)1394مشــخص شــد کــه تبلیغــات،
در صنعــت گردشــگری کــه ماهیــت خدمــات ناملمــوس دارد،

بهمراتــب نقــش مهمتــری از ســایر صنایــع دارد .درصورتیکــه
تبلیغــات مناســبی ب ـرای معرفــی جاذبههــای مقصــد انجــام شــود،
شــمار گردشــگران چنــد برابــر و باعــث خــروج شــهر از بنبســت
خواهــد شــد .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از ایــن بررســی،
بهمنظــور دســتیابی بــه میـزان بــاالی گردشــگر در ایــن شــهر ،میـزان
و کیفیــت دسترســی گردشــگران بــه رســانههای جمعــی کــه نقــش
تبلیغــات و شناســاندن ایــن مقصــد گردشــگری را بــر عهــده دارنــد
از ســایر عوامــل مهمتــر و پررنگتــر اســت.
وان��گ و پی��زام ( )2011در تحقیــق خــود بــا موضــوع
«بازاریابــی و مدیریــت مقصــد :تئوریهــا و برنامههــا» نشــان
دادنــد ،بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر فعالیتهــای گردشــگری در
مقصــدی خــاص انجــام میشــود و مقصــد بهمنزلــۀ واحــد اصلــی
تجزیهوتحلیــل در هــر مدلســازی از سیســتم گردشــگری عمــل
میکنــد و بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه بازاریابــی مقصــد
موضوعــی پیچیــده اســت کــه نیــاز بــه رویکــردی جامــع و منظــم
دارد و همچنیــن گردشــگران ،درزمینـۀ تقاضــا در بازاریابــی مقصــد،
نقــش کلیــدی دارنــد ،ضــروری اســت کــه برخــی از مناطــق
کلیــدی مقصــد گردشــگر ،بــا بهرهگیــری از رســانههای گوناگــون
و درگیرســازی گردشــگر بــا تصویــر آن مقصــد ،بــه انتخــاب مقصــد
موردنظرشــان از ســوی گردشــگر ســرعت عمــل ببخشــند.
غفــاری و همکارانــش ( ،)1398در تحقیــق خــود ،بــا توجــه
بــه ایــن کــه صنعــت گردشــگری از مهمتریــن صنایــع درآمــدزا در
دنیــا اســت و یکــی از راهبردهــای توصیهشــده توســط متخصصــان
بازاریابــی بـرای جــذب ســهم بیشــتر بــازار ،ایجــاد برنــدی قدرتمنــد
اســت و افزایــش شــهرت برنــد را میتــوان بهمنزلــۀ ابــزاری بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف توصیــه کــرد ،تأثیــر تصویــر ذهنــی عاطفــی
گردشــگران خارجــی از برنــد مقصــد گردشــگری را بررســی کردنــد.
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه تصویــر ذهنــی عاطفــی از برنــد
مقصــد گردشــگری از ســه ُبعــد تشــکیل شــده اســت کــه شــامل
تصویــر ذهنــی عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری از برنــد مقصــد
گردشــگری اســت و بــرای ایجــاد ایــن تصویــر ذهنــی عاطفــی
نمیتــوان نقــش پررنــگ و کلیــدی رســانهها را در شــهرت و
شناســاندن برنــد مقاصــد گردشــگری نادیــده گرفــت.
پراووینکوم��ار ( )2014در پژوهشــی بــا عنــوان «نقــش
رســانه در ارتقــای صنعــت گردشــگری در هنــد» بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه رســانهها در فعالســازی جاذبههــای گردشــگری
نقــش بس ـزایی دارنــد .رســانهها ،بــا ایجــاد آگاهــی بیشــتر ،نقــش
مهمــی در رشــد ،توســعه و ارتقــای صنعــت گردشــگری کشــورها
ایفــا میکننــد .ازآنجاکــه هــر مســافر یــک گردشــگر بالقــوه اســت
و بــا توجــه بــه اینکــه الگوهــای رفتــاری گردشــگران مــدام در
حــال تغییــر اســت ،متخصصــان (متخصصــان رســانه و کارشناســان
گردشــگری) بــرای بهرهبــرداری از پتانســیل مشــتریهای واقعــی
(گردشــگران) و اطالعرســانی بــهروز و آگاهســازی کامــل آنهــا
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باصولی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

از طریــق رســانههای ارتباطجمعــی را امــری ضــروری و الزم
میداننــد.
تحقیقــات ،در حــوزۀ گردشــگری فیلــم ،رشــد چشــمگیری
در ســالهای اخیــر داشــته اســت و بهمنزلــۀ یکــی از عوامــل
توســعۀ گردشــگری در بســیاری از مقاصــد از آن نــام بــرده شــده
اس��ت .دو و هم��کاران ( )2019پژوهشــی درخصــوص تأثیــر فیلــم
در رفتــار گردشــگران در تایلنــد انجــام دادهانــد و الگوهــای رفتــاری
تعــدادی از گردشــگران را قبــل و بعــد از مشــاهدۀ فیلــم مرتبــط بــا
یــک مقصــد گردشــگری بررســی کردهانــد .نتایــج حاکــی از آن
بــود کــه مشــاهدۀ فیلــم تأثیــر بســزایی در رفتــار گردشــگران در
نــدس و همــکاران
بازدیــد از مقصــد گردشــگری میگــذاردِ .م ِ
( )2017در تحقیــق خــود ،بــا عنــوان «برداشــت ســاکنان از
فیلمهــای برگرفتــه از مقاصــد گردشــگری» کــه در کشــور پرتغــال
انجــام داده بودنــد ،دریافتنــد کــه ضبــط و نمایــش فیلمهــای مرتبــط
بــا مقصدهــای گردشــگرپذیر بــه افزایــش تعــداد گردشــگران آن
مقاصــد کمــک میکنــد و تأثیــر فیلمهــای ســینمایی و تلویزیونــی
در شناســایی و توســعۀ یــک مقصــد انکارناپذیــر اســتِ .لئوتــا
( )2020در تحقیقــی ،بــا عنــوان «ایــن یــک فیلــم نیســت ،تبلیغــی
بــرای گردشــگری کشــور ایتالیــا اســت» ،تبلیغــات رســانههای

ســمعی و بصــری را بهمنزلــۀ زمینــهای رســانهای در ارتقــای
مقاصــد گردشــگری ایتالیــا بررســی کــرد .نتایــج ایــن بررســی
نشــان داد کــه تعــداد کمــی از مقاصــد گردشــگری از ویژگیهــای
نهــادی فیلمهــای گردشــگری ،تبلیغــات و فیلمهــای تبلیغاتــی
و متــون تبلیغاتــی ســمعی و بصــری ،بهمنزلــۀ چهارچوبــی بــرای
شناســاندن جاذبههــای گردشــگری خــود بهــره میبرنــد.
پیــام یکــی از مهمتریــن عناصــر تبلیغاتــی اســت کــه
اطالعاتــی درخصــوص محصــول ماننــد مزایــا ،قیمــت ،مناســب
بــودن آن ب ـرای فــرد ،مــوارد اســتفاده ،گــروه و طبقــۀ محصــول یــا
خدمــت ارائــه میکنــد .رعایــت وضــوح و ســادگی پیــام و همچنیــن
اســتفاده از عبــارات قــوی بــه جــذب مشــتریان منجــر میشــود
(بازونـ�د و همـ�کاران .)1395 ،بــا توجــه بــه پژوهشهــای
انجامشــده و بهمنظــور تطبیــق فهرســت ویژگیهــای الزم بــرای
پیــام یــک رســانۀ اجتماعــی در شناســاندن مقاصــد گردشــگری و
توســعۀ صنعــت گردشــگری ،ابتــدا مطالعــات اســنادی درخصوص
عوامــل مرتبــط بــا رســانۀ دیداری ـ شــنیداری تلویزیــون بــا
اســتفاده از کتــب و مقــاالت معتبــر انجــام شــد و درنهایــت چهــارده
عامــل از ادبیــات نظــری و پژوهشهــای پیشــین اســتخراج شــد
کــه در جــدول  1نشــان داده شــده اســت.

جدول  :1عوامل استخراجشده از ادبیات نظری و پژوهشهای پیشین

ُبعد

مؤلفه

منابع

کد عوامل

محمدی ()1395
ایجاد تصویر ذهنی مثبت برای گردشگر توسط رسانه

کریلوکا و گلینسکا ()2015

A1

مشکینی و همکاران ()1397
در دسترس بودن رسانه برای گردشگر
فردی

کروبی و ملکی ()1396
زمانی و همکاران ()1398

درگیرسازی گردشگر با تصویر مقصدی خاص
و درنهایت انتخاب آن مقصد
کمهزینه بودن رسانه از دید گردشگر
ایحاد تصویر ذهنی عاطفی از مقصد
تأثیر رسانه در ساخت هویت مقصد گردشگری

محتوایی

قربانی ()1394

A2

برطرف کردن دلهرههای گردشگران با اعتمادسازی
آگاهیبخشی و از بین بردن وجه تردیدی گردشگر
قابلیت زیاد در رساندن اطالعات به گردشگران

1وانگ و پیزام ()2011
حیدری چپانه و خضرنژاد
()1395
یوسفی ()1393
غفاری و همکاران ()1398
کیم ()2012
رضاقلیزاده ()1389
اسعدی و همکاران ()1395
پورمنافی و همکاران ()1398
نیری و امیری ()1390
حسینی و سازور ()1390
جاوید و همکاران ()1391
ِزنگ و گریتسن ()2014

A3

A4
A5
B6
B7
B8
B9

بررسی ویژگیهای پیام در رسانه
بهمنظور معرفی مقصد گردشگری با استفاده از نگاشتشناخت فازی
(با تأکید بر رسانه تلویزیون)

ُبعد

منابع

مؤلفه

محتوایی
آموزش و آگاهسازی گردشگران با تأکید بر نقش تبلیغی و خبری
ایجاد برنامههای نمایشی تلویزیونی با موضوع گردشگری
اجتماعی

ساماندهی سبک سفر درست در مقاصد گردشگری
خالقیت رسانه در ایجاد انگیزه در گردشگر و شناساندن مقصد

محمدی ()1395
کیم و همکاران ()2014
2پراووینکومار ()2014
کوهی و همکاران ()1392
3توکلیا و نیستورینا ()2011
کیم ()2012
4ایبانز و همکاران ()2016
ریاستی و قادری ()1395
ریچاردز ()2011

B10
B11
C12
C13
C14

مبنــای توافــق معنــادار بــودن مفاهیــم در حــوزۀ رســانه و ارتبــاط
آنهــا بــا توســعۀ گردشــگری بــوده اســت .فهرســت پاالیششــده
کــه شــامل هشــت ویژگــی ضــروری و الزم مربــوط بــه پیــام رســانۀ
دیداری ـ شــنیداری تلویزیــون درزمینــ ۀ شناســاندن مقصدهــای
گردشــگری و نقــش آن رســانه در توســعۀ گردشــگری اســت در
جــدول  2نشــان داده شــده اســت.

جدول  :2ویژگیهای الزم پیام رسانۀ تلویزیون برای شناساندن مقصد گردشگری

ُبعد

مؤلفه

منابع

کد عوامل

محمدی ()1395
ایجاد تصویر ذهنی مثبت برای گردشگر توسط رسانه

کریلوکا و گلینسکا ()2015

A1

مشکینی و همکاران ()1397
فردی

درگیرسازی گردشگر با تصویر مقصدی خاص و درنهایت
انتخاب آن مقصد
ایحاد تصویر ذهنی عاطفی از مقصد
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در مرحلــۀ بعــد ،مصاحبههــای نیمهســاختاریافته بــا شــش نفــر
از خبــرگان ایــن حــوزه بهمنظــور شناســایی مؤثرتریــن عوامــل
و اختصاصیســازی نگاشــت موردنظــر انجــام شــد .بهمنظــور
پاالیــش عوامــل و روابــط بیــن آنهــا ،مصاحبــه بــا پنــج نفــر از
خبــرگان از طریــق روش دلفــی ادامــه یافــت و درنتیجــه از فهرســت
تهیهشــده تعــدادی از عوامــل حــذف ،ادغــام یــا اضافــه شــدند.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش ،از نــوع هــدف ،کاربــردی اســت؛ زیــرا،
در ایــن پژوهــش ،هــدف بهکارگیــری و آزمــون مفاهیــم نظــری
درخصــوص مســائل واقعــی مقصدهــای گردشــگری اســت
تــا بتــوان نقــش رســانۀ خــوب را درزمینــ ۀ شناســایی مقاصــد
ً
گردشــگری بررســی کــرد .ضمنــا ،ایــن تحقیــق ،از حیــث
چگونگــی بــه دســت آوردن دادههــا ،توصیفــی اســت؛ زیــرا،
در ایــن تحقیــق ،مؤلفههــای مربــوط بــه رســانۀ خــوب و رابطــۀ
آنهــا بــا یکدیگــر توصیــف و تفســیر شــده اســت .از منظــر
روششــناختی ،ایــن تحقیــق از روش آمیختــه اســتفاده کــرده
اســت؛ زی ـرا ترکیبــی از روشهــای گوناگــون طــی چنــد مرحلــه و
براســاس طرحــی ازپیشتعیینشــده بــه کار گرفتــه شــده و نتیجــۀ
نهایــی حاصــل ترکیبــی از روشهــای تحقیقاتــی اســت نــه روشــی
خــاص .بنابرایــن ،ایــن تحقیــق در چهارچــوب روششناســی
پژوهــش آمیختــه ،فراینــد مدلســازی رســانۀ مفیــد و کارآمــد،
طــی دو مرحلــه انجــام شــده اســت .ابتــدا ،براســاس نتایــج مطالعــۀ
کتابخانــهای درخصــوص مبانــی نظــری و پیشــینۀ پژوهــش،
چهارچــوب مفهومــی اولیــۀ ویژگیهــای رســانههای اجتماعــی
در شناســایی مقاصــد گردشــگری اســتخراج شــده اســت و ،پــس
از انجــام تحلیلهــای الزم ،مدلــی ب ـرای بهبــود ویژگیهــای پیــام
رســانۀ کارآمــد بهمنظــور تأثیــر بیشــتر ایــن عوامــل در شناســاندن
مقصدهــای گردشــگری و توســعۀ صنعــت گردشــگری ارائــه شــده
اســت .در ایــن مرحلــه ،از تکنیــک نگاشتشــناختی ب ـرای انجــام
تحلیلهــا و مدلســازی و همچنیــن از تکنیــک شــبکههای
اجتماعــی بــرای انجــام تجزی هوتحلیلهــای ّ
کمــی موردنیــاز
کمــک گرفتــه شــده اســت.
نرمافــزار  Fcmapperبــرای اجــرای تکنیــک
نگاشتشــناختی و نرمافــزار ویزیــو  20161بــرای رســم گــراف
اســتفاده شــد .جامعــۀ آمــاری ایــن تحقیــق عبــارت بودنــد از
خبــرگان حــوزۀ گردشــگری و همچنیــن حــوزۀ رســانه کــه درزمینــۀ
آگاهســازی در صنعــت گردشــگری دارای تجربیــات کاری و
مدیریتــی مناســب بودنــد .بــا توجــه بــه شـرایط کنونــی گردشــگری،
بــرای نمونهگیــری از روش نمونهگیــری گلولهبرفــی اســتفاده شــد
و برخــی کارشناســان زبــده ،طــی چندیــن مرحلــه ،شناســایی و،
پــس از دریافــت اطالعــات از هرکــدام ،از آنهــا خواســته شــد
افــراد صاحبنظــر دیگــر را معرفــی کننــد و درنهایــت تعــداد 11
نفــر از خبــرگان جامعــۀ آمــاری ب ـرای مشــارکت در ســاخت مــدل
انتخــاب شــدند.
رویکرد نگاشتشناختی
رویکــرد نگاشتشــناختی درواقــع ســازوکاری بــرای
عصارهگیــری دانــش اســت .نگاشتشــناختی ،عــاوه بــر اینکــه
1. Visio 2016

روش مفیــدی ب ـرای حــل مســئله اســت ،بــه تصمیمگیرنــدگان در
ّ
تحلیــل روابــط علــی پنهــان کمــک و دســتیابی بــه جــواب مطلــوب
را تســهیل میکنــد .نقشــۀ شــناختی ترکیبــی از گرههایــی اســت
کــه بیانگــر مهمتریــن عوامــل محیــط تصمیمگیــری هســتند.
ّ
عــاوه بــر ایــن ،نگاشتشــناختی امــکان شناســایی روابــط علــی
گوناگــون بیــن گرههــا را فراهــم میکنــد .ازایــنرو ،میتــوان
نقشــههای شــناختی را نوعــی مــدل قلمــداد کــرد کــه قوانیــن
خاصــی بـرای گســترش خــود دارنــد و ویژگــی عمــدۀ آنهــا تعریف
ســاختار سلســلهمراتبی بــرای مســائل تصمیمگیــری اســت.
نقش ـۀ شــناختی اب ـزاری اســت ب ـرای نشــان دادن مدلهــای
ذهنــی اف ـراد یــا گروههــا کــه شــامل مفاهیــم و روابــط بیــن آنهــا
اســت و بــرای درک محیــط یــا پدیدههــای پیرامونــی اســتفاده
میشــود .بنابرایــن ،نقشــههای شــناختی تصویــری از الگوهــای
درونــی یــا مدلهــای ذهنــی درخصــوص موضوعــی خــاص
هســتند کــه بهواســطۀ تعامــل فــرد بــا محیــط آموختــه میشــوند
ّ
و شــکل میگیرنــد .نگاشتشــناختی نمایشــی از روابــط علــی
و معلولــی موجــود بیــن عناصــر تصمیــم ب ـرای پدیــده یــا مســئله
اســت و همچنیــن دانــش ضمنــی متخصصــان حــوزۀ موردبررســی
را توصیــف میکنــد .مطالعــات پیشــین نشــان میدهــد کــه
نگاشــتهای شــناختی در حــل مســائل پیچیــده و ســاختارنیافته
ّ
(بــا تعــداد فراوانــی متغیــر و روابــط علــی) و مدیریــت مقادیــر
گســتردهای از دادههــای کیفــی کاربــرد ویــژهای دارنــد.
ّ
استخراج نقشۀ علی خبرگان و تحلیل آن
ّ
اســتخراج و تحلیــل نقشــۀ علــی خبــرگان دومیــن مرحلــه
از فراینــد مدلســازی اســت .در ایــن مرحلــه ،بــار دیگــر جــدول
عوامــل بــه خبــرگان ارائــه شــد و ،پــس از تأییــد نهایــی توســط
خبــرگان ،ماتریســی از عوامــل مؤثــر در پیــام رســانۀ تلویزیــون
ب ـرای معرفــی یــک مقصــد گردشــگری ،تهیــه و بــه خبــرگان ارائــه
شــد .خبــرگان ،بــا نمرهدهــی از  -1تــا  ،+1چگونگــی ارتبــاط بیــن
عوامــل و شــدت هریــک از عوامــل را نشــان دادنــد و ماتریــس را
تکمیــل کردنــد و بدینوســیله مــدل ذهنــی هــر خبــره بــه دســت
ّ
آمــد .ســپس ،نقشــۀ علــی هــر خبــره در نرمافــزار FCMapper
ّ
ترســیم شــد و نقشــۀ علــی ترسیمشــده ،بــرای اطمینــان از دقــت
فراینــد ثبــت و اســتخراج مــدل ذهنــی خبــرگان ،بــه تأییــد خبــرگان
مربوطــه رســید .پــس از آنکــه مــدل ذهنــی خبــرگان تعییــن و
تحلیلهــای اولیــه دربــارۀ آن انجــام شــد ،امــکان اســتخراج نقشــۀ
ّ
علــی ادغامــی ویژگیهــای الزم بـرای پیــام یــک رســانۀ اجتماعــی
کارآمــد بهمنظــور شناســاندن مقاصــد گردشــگری بررســی شــد
کــه ایــن امــر طــی مراحــل زیــر انجــام شــد:
 -1بررســی رابطــۀ بیــن ویژگیهــای شــخصی خبــرگان
(ســن ،جنســیت ،ســابقهکار ،میـزان تحصیــات ،نــوع ســازمان) و
ّ
شــاخصهای پیچیدگــی و قلمــروی نقشــۀ علــی آنهــا.

ب :تشــکیل ماتریسهــای اولیــۀ ادغامــی در نرمافــزار
 Excelو ترســیم آنهــا در  FCMapperو ســپس تحلیــل
نقشــههای ادغامــی.
بــا پاســخگویی بــه مــوارد فــوق ،مشــخص شــد کــه میتــوان
ّ
نقشـههای علــی خبــرگان را ادغــام کــرد .جــدول  3ماتریــس ادغامی
خبــرگان را نشــان میدهــد .اعــداد ایــن ماتریــس می ـزان تأثیــر هــر
متغیــر در دیگــری براســاس جمعبنــدی نظــر خبــرگان اســت.

جدول  :3ماتریس ادغامی خبرگان
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پــس از ادغــام نظــر خبــرگان ،میــزان تأثیرگــذاری و
تأثیرپذیــری هریــک از عوامــل در نرمافــزار FCMapper
تجزیهوتحلیــل شــد .ایــن نتایــج در جــدول  3نشــان داده شــده
اســت .هرچــه عاملــی درجــۀ مرکزیــت بیشــتری داشــته باشــد،

در شــبکۀ عوامــل تأثیرگــذاری بیشــتری خواهــد داشــت .بــا توجــه
بــه جــدول  4و ارزیابــی ویژگیهــای پیــام رســانه در شناســاندن
مقاصــد گردشــگری و نقــش آن در بهبــود وضعیــت ســایر عوامــل،
دو ســناریو بررســی شــده اســت.
1. Kruskal–Wallis
2. Mann–Whitney U

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ویژگیهای پیام رسانه در شناسایی مقاصد
گردشگری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ّ
 -2بررســی وضعیــت تشــابه یــا فاصلــۀ بیــن نقشــۀ علــی
خبــرگان.
پاســخگویی بــه ایــن مــوارد امکانپذیــری ادغــام نقش ـههای
ّ
ّ
علــی خبــرگان ب ـرای دس ـتیابی بــه نقشــۀ علــی ادغامــی را نشــان
م ـیداد .ب ـرای پاســخ بــه ایــن ســؤاالت ،از آزمونهــای گوناگونــی
اســتفاده شــد کــه بهطــور خالصــه عبــارت هســتند از:
َ
الــف :آزمــون کروســکال ـ والیس ،1آزمــون من ـ ویتنــی
یــو2و آزمــون ضریــب همبســتگی اســپیرمن در نرمافــزار .SPSS

بررسی ویژگیهای پیام در رسانه
بهمنظور معرفی مقصد گردشگری با استفاده از نگاشتشناخت فازی
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عوامل

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

مرکزیت

ایجاد تصویر ذهنی مثبت برای گردشگر توسط رسانه

۰/۵

۲

۲/۵

درگیرسازی گردشگر در تصویر یک مقصد و درنهایت انتخاب آن مقصد

۰

۲/۷

۲/۷

ایحاد تصویر ذهنی عاطفی از مقصد

۰/۵

۱/۸

۲/۳

تأثیر رسانه در ساخت هویت مقصد گردشگری

۲/۴

۰

۲/۴

آموزش و آگاهسازی گردشگران با تأکید بر نقش تبلیغی و خبری

۲/۹

۱/۶

۴/۵

آگاهیبخشی و از بین بردن وجه تردیدی گردشگر

۱/۱

۱/۱

۲/۲

ایجاد برنامههای نمایشی تلویزیونی با موضوع گردشگری

۴/۲

۰

۴/۲

ساماندهی سبک سفر درست در مقاصد گردشگری

۰

۲/۳

۲/۳

در سناریوســازی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بــا
چــه ســناریویی میتــوان بــه تغییــر در عواملــی رســید کــه بیشــترین
تأثیــر را بیــن عوامــل داشــته باشــند .گفتنــی اســت ،قبــل از تشــکیل
ســناریوها ،در قســمت تشــکیل ســناریوها ،بــرای عاملــی کــه
براســاس آن ســناریو تشــکیل میشــود دو عــدد صفــر و یــک
تعریــف شــده اســت .عــدد صفــر بــه معنــی غیرفعــال کــردن یــا
نبــودن عامــل موردنظــر اســت و عــدد یــک بــه معنــی بــودن عامــل
موردنظــر بــدون هیچگونــه تغییــر اســت.
ً
در تشــکیل ســناریوها ،معمــوال عواملــی کــه بیشــترین
مرکزیــت را دارنــد بــرای سناریوســازی در نظــر گرفتــه و
تجزیهوتحلیــل میشــوند .بدینترتیــب کــه ،براســاس
تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری و میــزان مرکزیــت متغیرهــا ،یــک یــا
چنــد متغیــر انتخــاب میشــود و نحــوۀ تأثیــر متغیرهــا در مــدل،
بــا اختصــاص عــدد یــک بهمعنــای مــد نظــر ق ـرار دادن متغیــر و
عــدد صفــر بهمعنــای در نظــر نگرفتــن متغیــر ،بررســی میشــود
تــا رفتــار مــدل مشــخص شــود .همانگونــه کــه در جــدول 4
مشــخص اســت ،ســه متغیــر آمــوزش و آگاهســازی گردشــگران بــا
تأکیــد بــر نقــش تبلیغــی و خبــری ،ایجــاد برنامههــای نمایشــی
تلویزیونــی بــا موضــوع گردشــگری و درگیرســازی گردشــگر بــا
تصویــر مقصــدی خــاص بیشــترین میــزان مرکزیــت را از دیــد
خبــرگان داشــتهاند .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه ایــن عوامــل

نقــش بس ـزایی در مــدل موردبحــث ایفــا میکننــد .براســاس ایــن
ســه عامــل دو ســناریو طراحــی شــده اســت کــه در ادامــه شــرح
داده میشــوند.
در اولیــن ســناریو ،وضعیتــی شبیهســازی شــده اســت
کــه در آن ،علیرغــم توجــه بــه عامــل آمــوزش و آگاهســازی
گردشــگران بــا تأکیــد بــر نقــش تبلیغــی و خبــری ،کاری بــرای
دو عامــل ایجــاد برنامههــای نمایشــی تلویزیونــی بــا موضــوع
گردشــگری و درگیرســازی گردشــگر بــا تصویــر مقصــدی خــاص
و درنهایــت انتخــاب آن مقصــد انجــام نشــود .در صــورت توجــه
بــه عامــل آمــوزش و آگاهســازی گردشــگران بــا تأکیــد بــر نقــش
تبلیغــی و خبــری ،ســایر عوامــل نیــز ،بهدلیــل اینکــه تحتتأثیــر
ایــن عامــل ق ـرار میگیرنــد ،تغییــر میکننــد و وضعیتشــان ثابــت
نمیمانــد.
در ســناریوی دوم ،افزایــش توجــه بــه عاملهــای ایجــاد
برنامههــای نمایشــی تلویزیونــی بــا موضــوع گردشــگری و
درگیرســازی گردشــگر بــا تصویــر مقصــدی خــاص و درنهایــت
انتخــاب آن مقصــد ،بــدون توجــه بــه عامــل آمــوزش و آگاهســازی
گردشــگران بــا تأکیــد بــر نقــش تبلیغــی و خبــری بررســی
میشــود .نتایــج حاصــل از ایــن ســناریوها در جــدول  5نشــان
داده شــده اســت.
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جدول  :5نتایج شبیهسازی سناریوها روی مدل پیشنهادی

ایجاد تصویر ذهنی مثبت
برای گردشگر توسط رسانه

۱

درگیرسازی گردشگر
در تصویر یک مقصد
و درنهایت انتخاب آن
مقصد

۱

۰

ایحاد تصویر ذهنی
عاطفی از مقصد

۱

۰/۷۶

۰/۷۴

۰/۷۱

-۰/۰۱۸

-۰/۰۴۷

تأثیر رسانه در ساخت
هویت مقصد گردشگری

۱

۰/۵

۰/۵

۰/۵

۰

۰

آموزش و آگاهسازی
گردشگران با تأکید بر
نقش تبلیغی و خبری

۱

۰/۷

۱

۰

۰/۳۰۲

-۰/۶۹۸

آگاهیبخشی و از
بین بردن وجه تردیدی
گردشگر

۱

۰/۶۴

۰/۵۵

۱

-۰/۰۸۴

۰/۰۷۶

ایجاد برنامههای نمایشی
تلویزیونی با موضوع
گردشگری

۱

۰

۱

۰/۵

۰

۱

-۰/۵

۰/۵

ساماندهی سبک سفر
درست در مقاصد
گردشگری

۱

۰

۰

۰/۸۱

۰/۷۸

۰/۷۹

-۰/۰۲۷

-۰/۰۲۳

۰

همانگونــه کــه در جــدول  5مشــخص اســت ،در ســتون
ســناریوی اول ،عاملــی کــه بیشــترین تمرکــز را داشــته ،ضریــب  1و
دو عامــل مهــم دیگــر ضریــب صفــر داشــتهاند .در ســتون ســناریوی
دوم ،بـرای عاملــی کــه بیشــترین مرکزیــت را داشــته ،ضریــب تأثیــر
صفــر و دو عامــل مهــم دیگــر ضریــب تأثیــر  1در نظــر گرفتــه شــده
اســت .ســتون نتایــج بــدون تغییــر نتایــج مربــوط بــه زمانــی را نشــان
ِ
میدهــد کــه بــه کلیــۀ عوامــل ضریــب  1داده شــده اســت .دو
ســتون مربــوط بــه ســناریوها نتایــج مربــوط بــه اعمــال دو ســناریو
را نشــان میدهنــد .درواقــع ،بررســی شــده اســت کــه اگــر ضریــب
تأثیــر متغیرهــا در ایــن دو ســتون ،براســاس ســناریوهای اول و دوم،
صفــر و یــک در نظــر گرفتــه شــود ،کــدام عوامــل ،در صــورت توجــه
بــه عاملــی کــه بیشــترین مرکزیــت را دارد بهبــود مییابنــد و کــدام
عوامــل افــت میکننــد.

نتایــج حاصــل از ســناریو اول نشــان میدهــد ،درصورتیکــه
فقــط بــه آمــوزش و آگاهســازی گردشــگران بــا تأکیــد بــر نقــش
تبلیغــی و خبــری آنهــا توجــه شــود ،عواملــی همچــون ایجــاد
تصویــر ذهنــی مثبــت بـرای گردشــگر توســط رســانه ،ایجــاد تصویر
ذهنــی عاطفــی از مقصــد ،آگاهیبخشــی و از بیــن بــردن وجــه
ـفر درســت در مقاصــد
تردیــدی گردشــگر و ســاماندهی ســبک سـ ِ
گردشــگری نهتنهــا بهبــود پیــدا نمیکننــد ،بلکــه در وضعیــت آنــان
کاهــش رشــد هــم مالحظــه میشــود.
درحالیکــه نتایــج ســناریوی دوم حاکــی از حساســیت زیــاد
عامــل آگاهیبخشــی و از بیــن بــردن وجــه تردیــدی گردشــگر
بــه عوامــل درگیرســازی گردشــگر بــا تصویــر مقصــدی خــاص و
ایجــاد برنامههــای نمایشــی تلویزیونــی بــا موضــوع گردشــگری
اســت؛ زیــرا ،بــا توجــه بــه ایــن عوامــل ،عامــل آگاهیبخشــی و
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۰/۸۳

۰

۱

-۰/۸۳۵

۰/۱۶۵

۱

۱

۰/۸

۱

۱

-۰/۰۳

-۰/۰۰۹
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عوامل

بدون تغییر

سناریوی
اول

سناریوی
دوم

نتایج سناریو
بدون تغییر

نتایج
سناریوی
اول

نتایج
سناریوی
دوم

ٔ
مقایسه
سناریوی اول
بدون تغییر

ٔ
مقایسه
سناریوی
دوم بدون
تغییر
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ً
از بیــن بــردن وجــه تردیــدی گردشــگر شــدیدا بهبــود مییابــد.
بدینمعنــی کــه رســانۀ دیداری ـ شــنیداری کارآمــد ،بــا
افزایــش توجــه بــه مؤلفــۀ آمــوزش و آگاهســازی گردشــگران ب ـرای
آشــنایی بیشــتر آنهــا بــا مقصدهــای گردشــگری ،بــدون توجــه
بــه مؤلفههــای درگیرســازی گردشــگران بــا تصویــر آن مقصــد
و تهیــه و ایجــاد برنامههــای آموزشــی مرتبــط بــا مقصدهــای
گردشــگرپذیر ،نمیتوانــد در امــر شناســاندن و معرفــی مقاصــد
گردشــگرپذیر موفــق عمــل کنــد.
پــس از شبیهســازی ســناریوهای گوناگــون روی مــدل،
دادههــای ماتریــس ادغامــی خبــرگان در نرمافــزار ویزیــو 2016
وارد و گرافــی از مــدل رســم شــد (شــکل  .)1ایــن گ ـراف درواقــع
مهمتریــن ویژگیهــای پیــام رســانۀ تلویزیــون در شناســاندن

مقاصــد گردشــگری و نقــش آن در توســعۀ صنعــت گردشــگری را
نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،در گــراف
ترســیمی ،شــکلهای کنــار هــر عامــل و خطــوط ترســیمی بیــن
عوامــل از لحــاظ انــدازه و ضخامــت بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد.
دلیــل ایــن امــر تفــاوت در میــزان اهمیــت هــر عامــل و رابطــۀ
هریــک از عوامــل بــا یکدیگــر در مــدل اســت.
ّ
بــه عبــارت دیگــر ،بــا توجــه بــه روابــط علــی بیــن عوامــل،
هــر عاملــی کــه اهمیــت و نقــش مهمتــری در شناســاندن مقاصــد
گردشــگری دارد ،بــا شــکل بزرگتــر و خطــوط پررنگتــر رســم
شــده اســت و میتــوان بــا مشــاهدۀ گ ـراف ارائهشــده عوامــل را از
لحــاظ اهمیــت اولویتبنــدی کــرد.
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شکل  :1گراف ویژگیهای پیام رسانۀ دیداری ـ شنیداری تلویزیون

بحث و نتیجهگیری
در پژوهــش حاضــر ،بــا رویکــرد نگاشتشــناختی در
حــوزۀ گردشــگری و رســانه ،مدلــی ارائــه شــد تــا براســاس آن بتــوان
بــه بررســی و تحلیــل ویژگیهــای ضــروری پیــام یــک رســانۀ
کارآمــد (بــا تأکیــد بــر رســانۀ دیداری ـ شــنیداری تلویزیــون)
و نقــش ایــن رســانۀ گســترده در شناســاندن مقاصــد گردشــگری
و توســعۀ گردشــگری اقــدام کــرد .مــدل ارائهشــده مؤلفههــا و
ویژگیهــای پیــام رســانۀ مفیــد و کارآمــد را بــه همــراه رابطــۀ
علــت و معلولــی بیــن آنهــا و همچنیــن شــدت ایــن روابــط نشــان
میدهــد کــه ایــن اطالعــات میتوانــد در برنامهریزیهــای
مدیــران رســانههای گوناگــون و مدیــران مقاصــد گردشــگری
اســتفاده شــود .همانطــور کــه مشــاهده شــد مــدل استخراجشــده

شــامل هشــت عامــل اســت .نتایــج تحلیــل مــدل نشــان میدهــد
کــه برخــی از ایــن مؤلفههــا و ویژگیهــا در کارکــرد مؤثرتــر
ایــن رســانه ،بهمنظــور معرفــی مقصدهــای گردشــگرپذیر بــه
گردشــگران ،تأثیرگذارتــر و مهمتــر از ســایر عوامــل هســتند.
براســاس مــدل ،مهمتریــن عامــل آمــوزش و آگاهســازی
گردشــگران اســت .تأثیــر عامــل آمــوزش و آگاهســازی گردشــگران
بــا تأکیــد بــر نقــش تبلیغــی و خبــری بــا یافتههــای پراووینکومــار
( )2014و کوهــی و همــکاران ( )1392تطابــق دارد .امــروزه یکــی
از مهمتریــن نقشهــای رســانهها دادن آموزشهــای مــوازی و
دائمــی بــه مخاطبــان در زمینههــای گوناگــون اســت .مــردم بیشــتر
اوقــات فراغــت خــود را بــا رســانهها ،بهویــژه تلویزیــونُ ،پــر
میکننــد و گردشــگران بخــش اعظــم اطالعــات و آگاهیهــای

بررسی ویژگیهای پیام در رسانه
بهمنظور معرفی مقصد گردشگری با استفاده از نگاشتشناخت فازی
(با تأکید بر رسانه تلویزیون)

اســعدی ،یعقــوب ،عطایــی اردســتانی ،طیبهالســادات و شــفیعی،
زاهــد ( .)1395نقــش هویــت هنــری مقصــد در ایجــاد
برنــد شــهری در ای ـران (مطالعــۀ مــوردی :شــهر اصفهــان).
کنفرانــس بینالمللــی توســعه بــا محوریــت کشــاورزی،
محیــط زیســت و گردشــگری.
ایرانپــور مبارکــه ،میتــرا ( .)1394نقــش رســانههای جمعــی در
توســعۀ گردشــگری ورزشــی اســتان اصفهــان .پایاننامــۀ
کارشناســی ارشــد .تهــران :دانشــگاه الزهــرا.
بازونــد ،مریــم ،شــیری ،قاســمعلی و پوراشــرف ،یاســانالله (.)1395
بررســی تأثیــر ابعــاد تبلیغــات تلویزیونــی (منبــع پیــام و
محتــوا پیــام) بــر نگــرش کــودکان از مــواد غذایــی .ماهنامــۀ
پژوهشهــای مدیریــت و حســابداری.79-70 ،)26( ،

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

منابع
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خــود را از رســانۀ دیداری ـ شــنیداری بــه دســت میآورنــد .هیــچ
رســانۀ دیگــری ایــن فرصــت ویــژه را در معرفــی کامــل مقصدهــای
گردشــگری نــدارد و چنیــن قدرتــی ،بهدلیــل مؤلفــۀ دیــداری آن،
فقــط در اختیــار تلویزیــون اســت .بســیاری از مــردم آشــنایی بســیار
کمــی بــا مکانهــای گردشــگری داخلــی دارنــد .رســانۀ تلویزیــون،
در عرصــۀ آمــوزش عمومــی صنعــت گردشــگری ،ســه وظیفــه
بــر عهــده دارد -1 :فرهنگســازی و آمــوزش عمومــی مناطــق
گردشــگرپذیر؛  -2آمــوزش و آگاهســازی گردشــگران در زمینههــای
مرتبــط بــا مقصــد و  -3کمــک بــه توســعۀ پایــدار در گردشــگری.
بررســیها حاکــی از آن اســت کــه میتــوان از تلویزیــون،
بهلحــاظ دسترســی راحتتــر و بیشــتر گردشــگران و همچنیــن از
نظــر دربرگرفتــن قشــرهای گوناگــون گردشــگر در جامعــه و منطقهای
خــاص بــرای آمــوزش و آگاهســازی آنهــا و درنتیجــه بازاریابــی و
معرفــی مقصدهــای گردشــگرپذیر بهــره بــرد.
براســاس مــدل ارائهشــده در شــکل  ،1یکــی دیگــر
از ویژگیهــای مهــم پیــام رســانۀ تلویزیــون ،در شناســاندن
مقصدهــای گردشــگری ،ایجــاد برنامههــای نمایشــی تلویزیونــی
بــا موضــوع گردشــگری اســت .نتایــج بهدســتآمده درخصــوص
اهمی��ت ای��ن عام��ل ب��ا یافتهه��ای توکلی��ا و نیس��تورینا ()2011
و کیـ�م ( )2012همســو اســت .در ایــن زمینــه ،رســانه موظــف
اســت بــا ســاخت و ارائــۀ برنامههــای مناســب ،از یــک ســو ،ب ـرای
معرفــی و شناســایی مناطقــی کــه قابلیــت مناســبی بـرای گردشــگری
دارنــد و از ســوی دیگــر بـرای معرفــی مقصــد بــه گردشــگران اقــدام
کنــد .ســاخت برنامههــای متنــوع دربــارۀ امکانــات گردشــگری
مقصــد گردشــگری و آمــوزش شــیوۀ تبلیــغ امکانــات گردشــگری
ّ
بــه مــردم آن منطقــه میتوانــد ماننــد مبلــغ گردشــگری عمــل کنــد
کــه باعــث ایجــاد انگیــزه در گردشــگران ب ـرای انتخــاب آن منطقــه
بهمنزلــۀ مقصــد گردشــگری شــود .رســانۀ تلویزیــون میتوانــد،
بــا تولیــد برنامههــای مســتند ،گزارشــی ،تحلیلــی و خبــری،
جاذبههــای گردشــگری یــک منطقــه را معرفــی کنــد و عــاوه بــر آن
بــه بیــان برخــی مفاهیــم گردشــگری بپــردازد کــه مــردم بــه آنهــا
نیــاز دارنــد و ،از ایــن رهگــذر ،دامنــۀ آگاهیهــا و فرهنــگ ارتباطــی
مــردم درزمینــۀ گردشــگری را افزایــش دهــد .انتشــار اخبــار توســعه
و بهســازی راههــا ،محلهــای اقامتــی و تفریحــی و امکانــات
رفاهــی مناطــق گردشــگری انگیــزۀ مــردم را بــرای مســافرت و
بازدیــد از مناطــق گردشــگری افزایــش میدهــد .رســانههای
جمعــی ،بهویــژه تلویزیــون ،بهواســطۀ قابلیتهــا و کارکردهایــی
چــون اطالعرســانی ،آمــوزش ،سرگرمســازی ،اقنــاع ،تبلیــغ،
بســیج عمومــی و فرهنگســازی میتواننــد نقــش بیبدیلــی
در صنعــت گردشــگری ایفــا کننــد .در تحقیقــات گردشــگری،
مطالعــه فیلمهایــی کــه اطالعــات مربــوط بــه گردشــگری را
معرفــی میکننــد حــوزهای بهنســبت جدیــد اســت کــه «فیلــم
محــرک گردشــگری» نامیــده میشــود و درحالحاضــر در حــوزۀ

دانشــگاهی و صنعــت درحالرشــد و توســعه اســت .تولیــدات
رســانهای تلویزیونــی موفــق میتوانــد تأثیــر چشــمگیری در معرفــی
جاذبههــای ناشــناختهتر در مناطقــی داشــته باشــد کــه پتانســیل
گردشــگری دارنــد ،مکانهــای گردشــگری میتواننــد شــاهد تأثیــر
مســتقیم اثــر رســانهای در توســعۀ فعالیتهــای مربــوط بــه ایــن
بخــش باشــند .در برخــی مــوارد برنامههــای تلویزیونــی باعــث
ایجــاد انگیــزۀ ســفر بــه مناطقــی شــدهاند کــه اف ـراد ب ـرای بــار اول
آنجــا را مشــاهده کردهانــد .ب ـرای گردشــگرانی کــه ب ـرای چندمیــن
بــار بــه ایــن مقاصــد ســفر میکننــد بایــد برنامههایــی تولیــد شــود
کــه جنبههــای جدیــد و غیرمعمولــی از جاذبههــای مقصــد را
معرفــی کننــد.
همچنیــن ،بــا توجــه بــه مــدل طراحیشــده ،مشــاهده
شــد کــه درگیرســازی گردشــگر بــا تصویــر مقصــد گردشــگری از
مؤلفههــا و ویژگیهــای مهــم پیــام رســانۀ تلویزیــون در معرفــی
مقصدهــای گردشــگرپذیر اســت .زمانــی و همــکاران (،)1398
وانـ�گ و پیـ�زام ( )2011و حیــدری چپانــه و خضرنــژاد ()1395
نیــز ،در بررســیهای خــود درزمینــۀ نقــش رســانۀ تلویزیــون ،بــه
ایــن عامــل اشــاره کردهانــد .ایجــاد تصویــر ذهنــی مناســبی از
جذابیتهــای گردشــگری منطقــه تمایــل ســفر بــه منطقــه را در
ذهــن گردشــگران بالقــوه ایجــاد و زمینههــای سفرشــان بــه منطقــه
را فراهــم میکنــد .در ایــن خصــوص ،اگــر درگیرســازی گردشــگران
بــا مقصــد نوآورانــه تقویــت شــود ،میتوانــد بــه ایجــاد تصویــری
مثبــت از مقصــد کمــک کنــد .بدینمنظــور ،ســازمانهای
مدیریــت مقاصــد گردشــگری بایــد تدابیــری بیندیشــند کــه
نیروهــای آنهــا در تماســی کــه بــا مســافران ورودی بــه شــهر دارنــد،
شــبکۀتلویزیونــی خــود را بــه آنهــا معرفــی کننــد و از ایــن رهگــذر
ذهــن پویــای گردشــگر را در یافتــن مقصــد گردشــگری مناســب در
آن منطقــه درگیــر کننــد.
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پورمنافــی ،ابوالفضــل ،پناهــی ،حمیــد و قلیــزادگان ،فرزیــن
( .)1398نقــش رســانۀ مجــازی در توســعۀ بازارچههــای
مــرزی .فصلنامــۀ علمــی علــوم و فنــون مــرزی،)3(8 ،
.154-131
جاویــد ،مجیــد ،اســدی ،حســن ،گــودرزی ،محمــود و محمــدی
ترکمانــی ،احســان ( .)1391نقــش اینترنــت و رســانههای
نویــن در بازاریابــی گردشــگری ورزشــى .نشــریۀ
پژوهشهــای کاربــردی مدیریــت علــوم زیســتی در ورزش،
.49-39 ،)3(1
حســینی ،میرزاحســن و ســازور ،اعظــم ( .)1390بهبــود کیفیــت
خدمــات گردشــگری شــهر یــزد از دیــدگاه گردشــگران
خارجــی .فصلنامــۀ علمیپژوهشــی مطالعــات جهانگــردی،
.141-117 ،)16(7
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حیــدری چپانــه ،رحیــم و خضرن ـژاد ،پخشــان ( .)1395تحلیلــی
بــر عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری تصویــر مقصــد در
گردشــگری شــهری (مطالعــۀ مــوردی :شــهر ارومیــه).
فصلنامــۀ علمیپژوهشــی مطالعــات شــهری،)21(6 ،
.16 -5

شــیرویه ،نــگار ( .)1396نقــش مدیریــت صداوســیما در توســعۀ
صنعــت گردشــگری؛ ارائــۀ راهکارهــای مدیریتــی براســاس
مــدل .SWOTپایاننامــۀ کارشناســی ارشــد مدیریــت رســانه.
صالحدوســت ،مهســا و تــاجزاده نمیــن ،ابوالفضــل (.)1394
اولویتبنــدی فعالیتهــای بازاریابــی گردشــگری
ٔ
ٔ
توســعه
فصلنامــه علمیپژوهشــی برنامهریــزی و
فیلــم.
گردشــگری.۲۰۸-۱۸۹ ،)15(۴ ،
صالحــی مورکانــی ،مهــدی ( .)1394بررســی پتانســیل ایجــاد
شــبکۀ تلویزیونــی گردشــگری و نقــش آن در توســعۀ
گردشــگری شــهر اصفهــان .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد
رشــتۀ کارآفرینــی فرهنگــی.
طاهــری ،مهــدی ( .)1398نقــش رســانههای برونمــرزی
در پیشــبرد دیپلماســی گردشــگری جمهــوری اســامی.
پژوهشــنامۀ رســانۀ بینالملــل.276-257 ،)4(4 ،
غفــاری ،محمــد ،کنجــکاو ،امیررضــا و عســکرنژاد ،باقــر (.)1398
واکاوی نقــش تصویــر ذهنــی گردشــگران از برنــد بــر
شــهرت مقصــد گردشــگری (مطالعــۀ مــوردی :شــهر یــزد.
نشــریۀ گردشــگری شــهری.259-245 ،)2(6 ،

یزاده ،بهنــام ( .)1389مــروری بــر اثــرات رســانهها بــر
رضاقلــ 
فــوالدی ،ســیروس ( .)1395بررســی نقــش رســانههای جمعــی
گردشــگری.فصلنامــۀپژوهــشارتباطــی.185-159،)64(17،
در جــذب گردشــگری .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد،
مؤسســۀ آمــوزش عالــی باختــر ایــام.
ریاســتی ،امیــن و قــادری ،اســماعیل ( .)1395تأثیــر رســانههای
اجتماعــی بــر تصویــر ذهنــی گردشــگران از مقصــد
قربانــی ،امیــر ( .)1394کیفیــت تبلیغــات گردشــگری و تأثیــر آن
(مطالعــۀ موردی:شــهر شــیراز) .نشــریۀ مطالعــات مدیریــت
در جــذب گردشــگر (مطالعــۀ مــوردی :بیرجنــد) .کنفرانــس
و کارآفرینــی.196-185 ،)3(2 ،
جهانــی افقهــای نویــن در علــوم انســانی ،آیندهپژوهــی و
توانمندســازی.
زارعــی ،حســن ( .)1388ســینما ،تلویزیــون و گردشــگری.
دوماهنامــۀ گردشــگری،)29( ،
کاظمپوریــان ،مجتبــی ،نظافتــی ،رامیــن ،مدبــر ،زه ـرا و رمضانــی
پالنگــری ،میــاد ( .)1394نقــش رســانه و وســایل
زمانــی ،زینــب ،حقیقینســب ،منیــژه و زرندیــان ،نــدا (.)1398
ارتباطجمعــی بــر گســترش صنعــت گردشــگری .اولیــن
بررســی رابطــۀ درگیرســازی مشــتری در گروههــای
کنفرانــس بینالمللــی هنــر ،صنایــع دســتی و گردشــگری،
گردشــگری رســانۀ اجتماعــی بــا تصویــر و انتخــاب مقصــد.
ّ
مؤسســۀ عالــی علــوم و فنــاوری خوارزمــی ،شــیراز.
نشــریۀ مطالعــات رســانههای نویــن.296-265 ،)17(5 ،
ســعیدی ،علــی ( .)1390اقتصــاد و رســانه . ،تهــران :دفتــر
مطالعــات و برنامهریــزی رســانههای وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی

کروبــی ،مهــدی و ملکــی ،راحلــه ( .)1396نقــش رســانه در
برندســازی مقاصــد گردشــگری .ماهنامــۀ مدیریــت رســانه،
(.19-1 ،)36

ســلیمانی بشــلی ،علــی و طالبــی ،وجیهــه ( .)1390تبلیغــات
پنهــان در بازاریابــی .تهــران :انتشــارات بازاریابــی.

کوهــی ،الهــام ،میبــودی ،حســین ،طالشــی ،مصطفــی و کوهــی،
الهــه ( .)1392نقــش ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺟﻤﻌﯽ ﺩــﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ (ﻣﻄﺎﻟﻌۀ ﻣﻮﺭﺩــﯼ:
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﻞ) .نشــریۀ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻭ توســعۀ
ﭘﺎﯾﺪﺍر.30-19 ،)5( ،

شمســی ،مهنــاز و ســلیمانی ،مریــم ( .)1394بررســی رابطــۀ
ارتباطــات علمــی و رســانهها بــا تأکیــد بــر رســانههای
اجتماعــی .نشــریۀ کتــاب مهــر.79-62 ،)17( ،

بررسی ویژگیهای پیام در رسانه
بهمنظور معرفی مقصد گردشگری با استفاده از نگاشتشناخت فازی
(با تأکید بر رسانه تلویزیون)

محمــدی بارزیلــی ،خدیجــه و پیشــگر ،حســین ( .)1397اﺭﺯﯾﺎﺑﯽ
تأثیــرات ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌۀ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ (ﻣﻄﺎﻟﻌۀ ﻣﻮﺭﺩــﯼ:
ﺷﻬﺮ ﺳﺮﻋﯿﻦ) .رویکردهــای پژوهشــی نویــن در مدیریــت و
حســابداری.185-175 ،)7(1 ،

یزدانــی ،محمدحســن ،علیپــور ،ابراهیــم ،دشــتی،
امیرحســام و بیوتــه ،احــد ( .)1397بررســی و ارزیابــی
نقــش رســانهها بــر توســعۀ گردشــگری شــهری بــا
اســتفاده از تکنیــک تحلیــل مســیر .نشــریۀ مطالعــات
رســانهای.38-21 ،13 ،

محمــدی ،مصطفــی ( .)1395نگــرش عرضهکننــدگان خدمــات
گردشــگری مقصــد بــه نقــش رســانههای اجتماعــی در
بازاریابــی مقصــد گردشــگری در شهرســتان رامســر .مجلــۀ
برنامهریــزی و توســعۀ گردشــگری.93-75 ،)19(5 ،

مروتــی شــریفآبادی ،علــی و اســدیان اردکانــی ،فائــزه (.)1393
اولویتبنــدی رســانهها در حوزههــای مختلــف گردشــگری
بــا اســتفاده از روش  VICORفــازی .مجلــۀ جهانــی رســانه،
(.128-113 ،)9

یوســفی ،مریــم ( .)1393نگــرش دانشــجویان بــه نقــش وســایل
ارتباطجمعــی در زندگــی فــردی و اجتماعــی (مطالعــۀ
مــوردی :دانشــجویان رشــتۀ ارتباطــات دانشــگاه آزاد اســامی
ورودی  .)1389نشــریۀ مطالعــات جامعهشــناختی ایــران،
.44-27 ،)14(4

مشــایخی ،عطیــه ( .)1394بررســی تأثیــر رســانۀ ملــی (تلویزیــون)

بــر رفتــار مســئوالنۀ زیســتمحیطی گردشــگران Daye, M. (2007). Developing a framework for the
(موردمطالعــه :جنگلهــای دوهــزار و ســههزار شهرســتان
تنکابــن .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی.

یزاده ،مریــم
مشــکینی ،ابوالفضــل ،علیپــور ،ســمیه و حاجــ 
( .)1397ارزﻳﺎبــی ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎﻧۀ ﮔﺮدﺷﮕﺮیﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در
توســعۀ ﺻﻨﻌﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺑﺮان شــبکۀ ﻣﺠﺎزی .ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺷﻬﺮی.69-53 ،)2(5 ،
مقدســینیا ،حســین و نمامیــان ،فرشــید ( .)1394تأثیــر نــوآوری
در تبلیغــات شــفاهی و پنهــان بــر بازاریابــی بانکهــای
خصوصــی جهــت دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی پایــدار
(مطالعــۀ مــوردی :بانــک صــادرات کرمانشــاه) .اولیــن
کنفرانــس بینالمللــی کارآفرینــی ،خالقیــت و نــوآوری،
مؤسســۀ عالــی علــوم و ّفنــاوری خوارزمــی ،شــیراز.
مهرنیــا ،محمــد و والیتــی ،محســن ( .)1396نقــش رســانهها
و افــکار عمومــی در ســازماندهی توســعه و بهبــود افــق
چشــمانداز توســعه .دومیــن کنگــرۀ بینالمللــی علــوم
انســانی ،مطالعــات فرهنگــی.

study of tourism and the media. Culture, tourism
and the media, 80.

Du, Y., Li, J., Pan, B., & Zhang, Y. (2019). Lost in
Thailand: A case study on the impact of a film on
tourist behavior. Journal of Vacation Marketing,
26(3), 1-13.
Fotis, J. N., Buhalis, D., & Rossides, N. (2012). Social
Media Use and Impact during the Holiday Travel
Planning Process (pp. 13-24). Springer-Verlag.
Ibanez, J., Sebastia, L., & Onaindia, E. (2016).
Planning tourist agendas for dierent travel styles.
In ECAI 2016 (pp. 1818-1823). IOS Press.
Kim, S. (2012). The impact of TV drama attributes on
touristic experiences at film tourism destinations.
Tourism Analysis, 17(5), 573-585.
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محمــدی ،مصطفــی و میرتقیــان رودســری ،ســیدمحمد (.)1397
ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩــﺭ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ .نشــریۀ مطالعــات
رســانههای نویــن.262-235 ،)16( ،

یزدانــی ،محمدحســن ،علیپــور ،ابراهیــم ،دشــتی ،امیرحســام
و ارژنگــی ،بهــرام ( .)1396تحلیــل و ارزیابــی نقــش
رســانههای ارتباطجمعــی بــر ایجــاد برندینــگ شــهری
در حــوزۀ گردشــگری (مــورد مطالعــه :اســتان اردبیــل).
چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی ّفناوریهــای نویــن در
مهندســی عمــران ،معمــاری و شهرســازی ،تهــران.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

لطفــی ،حیــدر و حمیــدی ،الهــه ( .)1392توســعۀ گردشــگری
و نقــش رســانهها در مدیریــت تصویــر ذهنــی گردشــگران
از ایــران .اولیــن همایــش ملــی مدیریــت گردشــگری،
طبیعتگــردی و جغرافیــا.

نیــری ،شــهرزاد و امیــری ،مجتبــی ( .)1390کارکــرد رســانههای
جمعــی جهــت غلبــه بــر موانــع فرهنگی ـ اجتماعــی
توســعۀ گردشــگری .اولیــن همایــش بینالمللــی مدیریــت
گردشــگری و توســعۀ پایــدار.
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