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چکیده
ــب  ــۀ مخاط ــار جامع ــر، در رفت ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــر، بی ــر حاض ــانه ها در عص رس

تأثیــر دارنــد. پیــام ارســالی آن هــا می توانــد بــه شــیوه های گوناگــون تفســیر شــود. بســیاری 

از مقاصــد گردشــگری از رســانه بــرای جــذب گردشــگر و توســعۀ مقصــد اســتفاده می کننــد. 

یکــی از رســانه های محبــوب، در حــوزۀ گردشــگری، تلویزیــون اســت کــه می توانــد، 

ــگری  ــد گردش ــک مقص ــای ی ــا و جاذبه ه ــت، ویژگی ه ــدا و حرک ــر و ص ــال تصوی ــا ارس ب

ــش  ــد و اثربخ ــور کارآم ــد بدین منظ ــام بتوان ــه پی ــرای آن ک ــد. ب ــس کن ــی منعک را به خوب

طراحــی شــود، بایــد ویژگی هــای آن متناســب بــا هــدف معرفــی مقصــد تعریــف شــود. ایــن 

تحقیــق، بــا هــدف تبییــن ایــن ویژگی هــا بــرای رســانۀ تلویزیــون، بــا رویکــرد کیفی ـ کّمــی 

ــات  ــام مطالع ــا انج ــت. ب ــده اس ــام ش ــازی FCM انج ــناخت ف ــتفاده از نگاشت ش ــا اس و ب

اســنادی و مصاحبــه بــا خبــرگان حــوزۀ گردشــگری و رســانه، هشــت عامــل شناســایی شــد 

و بــا اســتفاده از نگاشت شــناختی فــازی ارتبــاط آن هــا تبییــن و اهمیــت هریــک در بــرآورده 

ســاختن هــدف تحقیــق بررســی شــد. یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن بــود کــه ســه ویژگــی 

کیــد بــر نقــش تبلیغــی و خبــری، ایجــاد برنامه هــای  گاه ســازی گردشــگران بــا تأ آمــوزش و آ

نمایشــی تلویزیونــی بــا موضــوع گردشــگری و درگیرســازی گردشــگر بــا تصویــر یــک مقصد 

و درنهایــت انتخــاب آن مقصــد از ســایر ویژگی هــا اهمیــت بیشــتری داشــت.

مقدمه
بازاریابــی در صنعت گردشگری در دوره های گوناگــون بــا 

دسترس متوليان اين صنعت بــوده  رسانه هایــی كه در  از  اســتفاده 

اســت انجام شده و بــا ظهــور هــر رســانۀ جدیــد تغییــر کــرده اســت. 

ــازی، با  ــای مج ــی و فض رسانه های جديد، مانند شبكه های اجتماع

مطالــب  اشتراک گذاری  به  امــکان  و  چندرسانه ای  قابليت  داشتن 

ــبی  ــاال، فرصت بسيار مناس ــم ب ــداد و حج ــوع در تع ــدد و متن متع

برای ارائــۀ شيوه ای نویــن در بازاریابــی فراهــم کرده انــد و تأثیــر 

ــب وکارهای  ــط کس ــده توس ــات عرضه ش ــکل خدم ــی در ش فراوان

ــته اند.  ــگری داش ــا گردش ــط ب مرتب

رســانه ها در عصــر حاضــر »تاروپــود نمادیــن« زندگــی 

انســان را تشــکیل می دهنــد و نقــش تســریع کنندۀ نهــادی را در 

ــانه ها و  ــی، رس ــتاب جهان ــد پرش ــد. در رون ــا می کنن ــه ایف جامع

ــرده و  ــرفت ک ــر پیش ــرعتی تصورناپذی ــا س ــی ب ــای ارتباط فّناوری ه

ــرار  ــود ق ــیطرۀ خ ــت س ــانی را تح ــای انس ــطوح فعالیت ه ــام س تم

داده انــد. تولیــدات رســانه ای موفــق می تواننــد تأثیــر چشــمگیری در 

ــر شناخته شــده در مناطقــی داشــته باشــند  معرفــی جاذبه هــای کمت

کــه پتانســیل گردشــگری دارنــد. بنابرایــن، انتخــاب رســانۀ مناســب 

عامــل مهمــی در تأثیرگــذاری موفــق در مخاطــب اســت )صالحــی 

ــی، 1394(.  مورکان

ــد  ــک مقص ــگراِن ی ــط گردش ــفر توس ــزی س ــد برنامه ری فراین

ــرد  ــکل می گی ــی ش ــانه های اجتماع ــر رس ــدودی تحت تأثی ــا ح ت

ــی  ــایل ارتباط جمع ــری، 1397(. وس ــان رودس ــدی و میرتقی )محم

بــا داشــتن مخاطبــان متنــوع و گوناگــون در مجموعه هــای گســتردۀ 

جغرافیایــی می تواننــد، بــا ســرعت و دقــت و ظرفیــت فــراوان، 

بــه  بــرای اشــاعۀ نوآوری هــا و اطالع رســانی  ایدئــال  ابــزاری 
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ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــات باع ــن خصوصی ــند. همی ــان باش مخاطب

کارشناســان و محققــان توســعه در ابعــاد گوناگــون درپــی اســتفاده 

از این گونــه وســایل بــرای تســریع در رونــد توســعه باشــند )یزدانــی 

ــکاران، 1397(.  و هم

گاه ســازی و شــناخت و اطالعاتــی  ایــن رســانه ها، به دلیــل آ

می دهنــد،  گردشــگران  بــه  گردشــگری  مقصدهــای  از  کــه 

می تواننــد کانــال بازاریابــی و ابــزار تبلیغاتــی مناســبی بــرای 

مدیــران و مســئوالن مقصدهــای گردشــگری  باشــند تــا رشــد 

ــی  ــا برندســازی و معرف ــق را ب ــگری در آن مناط ــعۀ گردش و توس

ــه این کــه  ــا توجــه ب مقصــد گردشــگری خــود ســرعت بخشــند. ب

ــت و  ــر اس ــم بش ــای مه ــا و فعالیت ه ــگری از نیازه ــروزه گردش ام

ازآنجاکــه بحــث پیونــد بیــن گردشــگری و رســانه از مباحــث مهــم 

ــعۀ  ــا توس ــگ ب ــه ای تنگاتن ــت و رابط ــی اس ــر کنون ــی عص و اساس

ــع دارد،  ــی جوام ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــاظ اجتماع ــدار از لح پای

در ایــن پژوهــش، مؤلفه هــای ضــروری و الزم در پیــام رســانۀ 

مقاصــد  شناســاندن  به منظــور  تلویزیــون  دیداری ـ شــنیداری 

ــه  ــون ب ــل و بررســی شــده اســت. رســانۀ تلویزی گردشــگری تحلی

ایــن دلیــل انتخــاب شــده اســت کــه در عصــر حاضــر دامنــۀ نفــوذ 

ــه  ــش یافت ــی افزای ــون اجتماع ــای گوناگ ــن گروه ه ــون در بی تلویزی

ــرای معرفــی مقاصــد  ــر، ب اســت و ازطرفــی پخــش صــدا و تصوی

ــب  ــرای مخاط ــت ب ــاد ذهنی ــتری در ایج ــرد بیش ــگری، کارک گردش

ــش  ــوص بخ ــگری و به خص ــت گردش ــه در صنع ــه ای ک دارد؛ نکت

ــت. ــم اس ــیار مه ــی آن بس تبلیغات

سؤال تحقیق
متعــددی  مؤلفه هــای  از  می توانــد  تبلیغاتــی  پیــام  هــر 

تشــکیل شــود. ایــن مؤلفه هــا بــا توجــه بــه عواملــی ماننــد 

ــه  ــر گرفت ــب در نظ ــتفاده و مخاط ــانۀ مورداس ــغ، رس ــوع تبلی موض

می شــوند. بنابرایــن، ســؤال مهــم تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه 

مؤلفه هــای مهــم و اولویــت دار در پیــام رســانۀ تلویزیــون در زمــان 

تبلیــغ صنعــت گردشــگری و ترویــج فرهنــگ گردشــگرپذیری چــه 

ــتند.  هس

مبانی نظری
موجــب  فّنــاوری  پیشــرفت های  بیســت ویکم،  قــرن  در 

شــده کــه اوقــات فراغــت افــراد جامعــه بیشــتر شــود، درآمــد آن هــا 

ــد.  ــر گیرن ــفر در نظ ــرای س ــتری را ب ــان بیش ــد و و زم ــش یاب افزای

ــد  ــاز ش ــتم آغ ــرن بیس ــۀ دوم ق ــط نیم ــر از اواس ــن ام ــع، ای درواق

ــد  ــاد. مقاص ــام نه ــگری« ن ــت گردش ــر »صنع ــد آن را عص ــه بای ک

ــاد  ــا ایج ــتند، ب ــد و توانس ــتفاده کردن ــت اس ــن فرص ــیاری از ای بس

ــد.  ــت آورن ــه دس ــی ب ــد خوب ــب، درآم ــت مناس ظرفی

ــادی،  ــای اقتص ــمگیری در فعالیت ه ــهم چش ــگری س گردش

ــن  ــی از مهم تری ــرا یک ــور دارد، زی ــر کش ــی ه ــی و اجتماع فرهنگ

ــیاری از  ــت و در بس ــور اس ــر کش ــرای ه ــد ب ــب درآم ــع کس مناب

ــروزه  ــی، ام ــود. ازطرف ــوب می ش ــعه محس ــور توس ــورها مح کش

گردشــگران بــرای مســافرت بــه مکان هــای گوناگــون درپــی 

ــات  ــب اطالع ــرای کس ــترده تر ب ــر و گس ــی غنی ت ــع اطالعات مناب

کشــور  هــر  در  گردشــگری  گوناگــون  زمینه هــای  در  بیشــتر 

رســانه  نقــش  انکارناپذیــر  و  به دلیــل گســترش  کــه،  هســتند 

فرهنگ ســازی،  ماننــد  بشــر  زندگــی  عرصه هــای  تمامــی  در 

آمــوزش، اطالع رســانی و ایجــاد مشــارکت اجتماعــی، در توســعۀ 

ــورها  ــده ای دارد و کش ــش تعیین کنن ــز نق ــگری نی ــت گردش صنع

ــی  ــات و معرف ــن راه تبلیغ ــه مهم تری ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب

مقصدهــای گردشــگری، بــرای جــذب گردشــگر، اســتفادۀ مناســب 

و همــکاران، 1394(.  )کاظم پوریــان  اســت  از رســانه ها 

رســانه1 هــر نــوع واســطه یــا مجــاری انتقــال پیــام اســت کــه 

از طریــق فرســتنده اعمــال می شــود. رســانه عبــارت اســت از ابــزار 

برقــراری ارتباطــات )مهرنیــا و والیتــی، 1396(. در دانشــنامۀ علــوم 

ــن تعریــف شــده اســت: »رســانه های  اجتماعــی، واژۀ رســانه چنی

ــد و  ــه تولی ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــی را تش ــادی اجتماع ــی نه جمع

توزیــع دانــش در حیطــۀ فراتــر از کلمــات می پردازنــد و دارای 

ــاوری  ــبی از فّن ــتفاده نس ــون اس ــارزی چ ــته و ب ــخصۀ برجس مش

ــری، 1398(.  ــتند« )طاه ــا هس ــش پیام ه ــد و پخ ــرفته در تولی پیش

ــد فرهنگ ســازی،  ــر عهــده دارن ــن نقشــی کــه رســانه ها ب عمده تری

آمــوزش، اطالع رســانی و ایجــاد مشــارکت اجتماعــی اســت 

ــه، 1394(.  ــور مبارک )ایرانپ

فّنــاوری  و  رســانه ها  بــا  گردشــگری  صنعــت  امــروزه، 

ــن  ــه همی ــد خــورده اســت. ب ــی پیون اطالعــات و ارتباطــات جهان

دلیــل، امــروزه پیشــروی فّنــاوری اطالعــات در صنعــت گردشــگری 

بــه انــدازه ای اســت کــه گردشــگری را یکــی از صنایعــی می داننــد 

ــث  ــات باع ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــات فّن ــوآوری و خدم ــه ن ک

بقــا و رشــد کنونــی اش شــده اســت. ایــن امــر تــا حــدی اســت کــه 

ــد  ــی گردشــگری معتقــد اســت کــه کشــورهای فاق ســازمان جهان

ــاوری اطالعــات و ارتباطــات، در آینــده ای  زیرســاخت مناســب فّن

 از چرخــۀ رقابت هــای جهانــی و منطقــه ای 
ً
بســیار نزدیــک، عمــال

گردشــگری حــذف خواهنــد شــد )مشــکینی و همــکاران، 1397(. 

ــا  ــی ب ــای ارتباط ــانه ها و فّناوری ه ــی، رس ــتاب جهان ــد پرش در رون

ســرعت تصورناپذیــری پیشــرفت کــرده و تمــام ســطوح فعالیت های 

ــق  ــانه ای موف ــدات رس ــد. تولی ــرار داده ان ــر ق ــانی را تحت تأثی انس

ــناخته تر  ــای ناش ــی جاذبه ه ــمگیری در معرف ــر چش ــد تأثی می توانن

در مناطقــی داشــته باشــند کــه پتانســیل  گردشــگری بســیاری دارنــد 

ــانه   ــتقیم رس ــر مس ــاهد تأثی ــد ش ــگری می توانن ــای گردش و مکان ه

ــی  ــند )کروب ــش باش ــن بخ ــه ای ــوط ب ــای مرب ــعۀ فعالیت ه در توس

و ملکــی، 1396(. بــه بیــان دیگــر، گردشــگران بــرای کســب 

اطالعــات از منابــع متعــدد و متنــوع اســتفاده می کننــد کــه رســانه 

1. Medium
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ــوال ــکاران، 1392( و معم ــی و هم ــت )کوه ــا اس ــی از آن ه جزئ

ــر فرایند برنامه ریزی  ــت. اگ ــع اس ــر مناب ــر از دیگ ــش آن پررنگ ت نق

و تصمیم گیری سفر گردشگران دربرگیرنده سه مرحلــۀ تصمیم گیری و 

برنامه ریزی قبل از سفر، اقدامات حین سفر و اقدامات بعد از سفر در 

نظــر گرفتــه شــود )Fotis et al., 2012(، رســانه های اجتماعی در 

تمامی این مراحل حضور دارنــد و در تصمیم گیری گردشگران تأثیر 

ــری، 1397(. ــان رودس ــدی و میرتقی ــد )محم می گذارن

اهمیــت رســانه در گردشــگری بــه انــدازه ای اســت کــه باتلــر1 

پیشــنهاد می دهــد گردشــگران براســاس ترجیحــات رســانه ای آن هــا 

ــع  ــه مناب ــد ک ــح می ده ــاره توضی ــن ب ــوند. وی در ای ــدی ش بخش بن

ــکل گیری  ــه ش ــترها( ب ــورها و پوس ــد بروش ــری )مانن ــی و تصوی ادب

ــک  ــد کم ــای مقص ــوص مکان ه ــگران درخص ــی گردش ادراک کل

ــت  ــق مدیری ــن طری ــلیمانی، 1394( و از ای ــی و س ــد )شمس می کن

ــارات  ــردن انتظ ــرآورده ک ــرای ب ــری ب ــکار بهت ــد راه ــد می توان مقص

گردشــگران و درنهایــت ایجــاد رضایــت آن هــا انتخــاب کنــد. 

باتلــر مدلــی بــرای ارتبــاط بیــن نــوع رســانه و انتخــاب 

ارائــه  گردشــگر  توســط  فراغــت  اوقــات  گــذران  مکان هــای 

می دهــد. طبــق ایــن مــدل، خصوصیــات ادبــی، بصــری و شــفاهی 

رســانه ها، کــه بــه گردشــگران ارائــه می شــود، درنهایــت بــه تمایــل 

ــانه های  ــد. رس ــاص می انجام ــی خ ــه مکان های ــفر ب ــرای س ــا ب آن ه

ــت،  ــری اس ــانه های بص ــر از رس ــان کمت ــه مخاطبانش ــمعی، ک س

بیشــتر به ســمت بازنمایــی مکان هــا و کشــورهای خارجــی گرایــش 

دارنــد، درحالی کــه گرایــش رســانه های ادبــی بیشــتر به ســمت 

مخاطبــان نخبــه اســت. رســانه های بصــری بــرای عمــوم گردشــگران 

به ویــژه در مکان هــای خارجــی و دوردســت بــه کار بــرده می شــوند. 

بــه بیــان دیگــر، ایــن مــدل مشــخص می کنــد کــه چگونــه رســانه ها 

می تواننــد ابــزار مناســبی در انتخــاب مقصــد توســط گردشــگران بــه 

ــیرویه، 1396(. ــد )ش ــمار آین ش

و  عرضــه  در  مهمــی  نقــش  ارتباط جمعــی  رســانه های 

ــه مقاصــد اجــازه می دهنــد  ــد و ب تقاضــای گردشــگری ایفــا می کنن

ــا و  ــد و از نظره ــل  بگذارن ــر متقاب ــدگان تأثی  در بازدیدکنن
ً
ــتقیما مس

ــا  ــای پژوهش ه ــد. یافته ه ــی یابن گاه ــات آ ــا از خدم ــی آن ه ارزیاب

ــی  ــانه های جمع ــا رس ــو ب ــای هم س ــه راهبرد ه ــد ک ــان می ده نش

ــد  ــن مقاص ــا ای ــد ت ــک کنن ــگری کم ــد گردش ــه مقاص ــد ب می توانن

ــگران  ــد گردش ــاب مقص ــد انتخ ــد. درک فراین ــی بمانن ــی باق رقابت

در  تورگردانــان  و  گردشــگری  ســازمان های  دولت هــا،  بــرای 

ــی  ــی دارد )محمــدی بارزیل ــت فراوان ــی اهمی ــت جهان عرصــۀ رقاب

و پیشــگر، 1397(. هــر مقصــد گردشــگری ماهیتــی دارد کــه، 

ــرد گردشــگری و ویژگی هــای خــاص  برحســب شــرایط منحصربه ف

آن، از دیگــر مقاصــد متمایــز اســت. بازدیدکننــدگان، قبــل از بازدیــد 

ــا  ــه ب ــد ک ــرورش می دهن ــود پ ــن خ ــری را در ذه ــد، تصوی از مقص

انتظــارات آن هــا براســاس تجربــۀ پیشــین، بازاریابــی دهان به دهــان، 

1. Butler

گزارش هــای خبــری، تبلیغــات و باورهــای مشــترک مطابقــت 

ــی  ــی و عاطف ــیر منطق ــاس تفاس ــر براس ــن تصوی ــد. ای ــته باش داش

ــانه های  ــادری، 1395(. رس ــتی و ق ــرد )ریاس ــکل می گی ــا ش آن ه

مقصــد  پتانســیل های  و  توانایی هــا  می تواننــد  ارتباط جمعــی 

ــری و  ــای هن ــگردها، آفرینش ه ــری از ش ــا بهره گی ــگری را ب گردش

ــت  ــث ذهنی ــا باع ــند ی ــر بکش ــه تصوی ــو ب ــا به بهترین نح زیبایی ه

ــق  ــانه ها، از طری ــر، رس ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب ــه ش ــی و بدبینان منف

ــذب و  ــازی و ج ــه درونی س ــان ها، ب ــن انس ــه ذه ــوخ ب ــاع و رس اقن

پذیــرش قبلــی تصاویــری می پردازنــد کــه خــود ســاخته اند )لطفــی 

و حمیــدی، 1392( و ازایــن رو رســانه نقــش مهمــی در ایجــاد ایــن 

ــد.  ــا می کن ــد ایف ــی از مقص ــر ذهن تصوی

نقــش رســانه در توســعۀ صنعــت گردشــگری بســیار پیچیــده 

و مهــم اســت. ازآنجایی کــه بیشــترین آمــار گردشــگران مربــوط بــه 

ــام  ــد و تم ــار می بینن ــن ب ــرای اولی ــدی را ب ــه مقص ــت ک ــرادی اس اف

اطالعــات پیــش از سفرشــان را از طریــق رســانه ها بــه دســت 

ایجــاد  در  چشــمگیری  تأثیــر  می تواننــد  رســانه ها  می آورنــد، 

ــانه  ــه، رس ــور خالص ــند. به ط ــته باش ــگری داش ــای گردش جریان ه

اســت  گردشــگری  جریان هــای  اثرگــذار  بخــش  بزرگ تریــن 

)مروتــی شــریف آبادی و اســدیان اردکانــی، 1393(.

و  دیداری ـ شــنیداری  رســانه های  شــامل  رســانه ها 

اجتماعــی هســتند و ماننــد پلــی میــان مــردم جهــان ارتبــاط برقــرار 

می کننــد. از بزرگ تریــن رســانه ها می تــوان بــه اینترنــت، رادیــو 

ــری  ــل از تصمیم گی ــیاری، قب ــراد بس ــرد. اف ــاره ک ــون اش و تلویزی

ــی و  ــن دیدن ــارۀ اماک ــود، درب ــافرت خ ــد مس ــاب مقص ــرای انتخ ب

ــد و  ــق می کنن ــود تحقی ــر خ ــد موردنظ ــگری مقص ــات گردش امکان

منابــع تحقیــق بیشــتر ایــن افــراد رســانه ها هســتند )فــوالدی، 

ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــد ک ــان داده ان ــر نش ــات اخی 1395(. تحقیق

اتفاقاتــی کــه تأثیــر چشــمگیری در توســعۀ گردشــگری داشــته 

عرضه کننــدگان  بازاریابــی  در  اجتماعــی  رســانه های  حضــور 

 Minazzi, 2015; Leung( خدمــات گردشــگری بــوده اســت

افــکار عمومــی را هدایــت  et al., 2013(. رسانه ها می تواننــد 

انگیزۀ سفر،  ایجاد  اعتقادات،  و تحکیــم  و در شــکل گیری  کننــد 

ــد  گاه خری ــه، اولویتبندی ناخودآ ــفر کم هزین ــای س معرفی روش ه

ــعیدی، 1390(.  ــند )س ــذار  باش ــون تأثیرگ و مصرف خدمات گوناگ

از مهم تریــن ابزارهــای الزم، در توســعۀ صنعــت گردشــگری، 

و  )یزدانــی  هســتند  تلویزیــون  به ویــژه  و  مــدرن  رســانه های 

ــار  ــون رســانۀ پرســیطره ای اســت کــه آث همــکاران، 1396(. تلویزی

ــاری  ــورت معی ــه ص ــت و، ب ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــمار آن ب بی ش

از  گســترده ای  بخــش  بــا  غیربیننــدگان  و  بیننــدگان  نهایــی2، 

ــون  ــی، 1396(. تلویزی ــا و والیت ــتند )مهرنی ــنا هس ــوای آن آش محت

ــران  ــار در ای ــن آم ــت و ای ــان اس ــانه در جه ــن رس پرمخاطب تری

ــل  ــب به دلی ــرت مخاط ــوع و کث ــن تن ــت. ای ــتر اس ــب بیش به مرات

2. Ultimate standard
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ــودن آن  ــترس  ب ــان و در دس ــور هم زم ــیما به ط ــدا و س ــود ص وج

ــا اســتفاده از قــدرت  ــون ب بیــش از ســایر رســانه ها اســت. تلویزی

ــد و  ــاد کن ــی ایج ــکاف زمان ــد ش ــود می توان ــش خ ــۀ نمای صفح

ــگرانی  ــرای گردش ــگری ب ــد گردش ــه مقص ــد رو ب ــره ای باش پنج

کــه می خواهنــد هم زمــان، بــا اســتراحت در صندلــی راحتــی 

ــزل خــود  خــود، شــرایط گوناگــون آن مقصــد گردشــگری را در من

بررســی کننــد )ایرانپــور مبارکــه، 1394(. ارتبــاط بیــن گردشــگری 

ــم  ــت کــه اصطــالح گردشــگری فیل ــدازه ای اس ــه ان ــون ب و تلویزی

ــه کار رفتــه اســت کــه  ــه بازدیدهایــی ب و تلویزیــون بــرای اشــاره ب

گردشــگران براثــر مشــاهدۀ مکانــی در تلویزیــون یــا ســینما بــرای 

ســفر بــه آنجــا برانگیختــه شــده اند )صالح دوســت و تــاج زاده 

ــن، 1394(.  نمی

گردشــگری،  گوناگــون  مقصدهــای  شناســاندن  بــرای 

نیــز در کنــار ســایر روش هــای  تبلیغــات پنهــان  می تــوان از 

تبلیغاتــی رســانه ها بهــره گرفــت. تبلیغــات نامحســوس در صنعــت 

تلویزیــون و ســینمای مــدرن جایــگاه ویــژه ای دارد و بیشــتر 

تولیدکننــدگان بــزرگ محصــوالت خــود را در البــه الی صحنه هــای 

ــق  ــن طری ــد و از ای ــغ می کنن ــان تبلی ــه مخاطب ــذاب و موردتوج ج

ــان،  ــی نیا و نمامی ــد )مقدس ــت می پردازن ــه رقاب ــود ب ــای خ ــا رقب ب

1394(. ایــن تبلیغــات نوعــی فراینــد تبلیغاتــی اســت کــه تبلیغــات 

ماننــد  گوناگــون  متــن رســانه های  در  را  برندهــا  بــه  مربــوط 

ــالت  ــا و مج ــه ای، روزنامه ه ــای رایان ــینما، بازی ه ــون، س تلویزی

ــن شــیوه،  ــی، 1390(. در ای ــد )ســلیمانی بشــلی و طالب می گنجان

می تــوان از محرک هــای تبلیغاتــی مخفــی و غیرقابل شناســایی 

ــرد. ــتفاده ک ــگری اس ــد گردش ــت مقص ــش مطلوبی ــور افزای به منظ

پیشینۀ پژوهش
ــا در حوزه های  ــام رسانه، و تأثير آن ه ــی كاركردهای پی ويژگ

شــکل گيری  زمينه ساز  گردشگری،  صنعت  درونــی  و  بیرونــی 

پژوهشگران  مثال،  برای  است.  در چند شاخه شده  پژوهش هایــی 

بازاريابــی گردشگری ادراكات و انتخــاب های مصرفكنندگان را كه 

ممكن است از طريق تصاوير رسانهــها از مكان های مقصد شكل 

گيرد تجزيه وتحليل مــیكنند. مردمنگاران و طراحان فرهنگــی بــه 

تأثير رســانه و فرهنــگ عامه را در تغيير نگرش به مكانــها، تحوالت 

صنعت  محصــوالت  و  جاذبه هــا  تاريخ،  همچنين  و  مردمــی 

گردشگری توجه می کننــد. نقدهای جامعه شناختــی از گردشگری 

مسائل  ماننــد  گردشگری  كاركردهای  و  بازنمایــی ها  بــه  بیشــتر 

مربــوط بــه سنديت، هويت و روابط قدرت بين ميزبان و ميهمان 

می پــردازد كه به منزلــۀ موضوعات مرتبط با روابط ميان گردشگری و 

رسانه مطــرح میشونــد. از درون اين حو زۀ تحقیقــی، پژوهش هــای 

پسااســتعماری و فرهنگی ـ انتقــادی درخصــوص بازنمایی هــای 

ــان  ــورهای جه ــژه کش ــد، به وی ــگر از مقص ــور گردش ــانه و تص رس

ســوم، ســر بــر مــی آورد )رضاقلــی زاده، 1389(. به غير از اين 

حوزهــها، مطالعات گردشگری تأثيرات و تعامالت رسانهای را نيز 

بررســی می کنــد. هرچنــد رويكرد رســمی يا چهارچوبــی برای 

بررســی پژوهش هــای مرتبط با گردشگری و رســانه در ادبیــات 

وجــود نــدارد، ایــن نظریــه روزبــه روز گســترش پیــدا کــرده اســت 

ــه  ــود آورده ک ــه وج ــۀ رسانه و گردشگری حوزۀ متمايزی را ب و رابط

ــرای درک فرايندها و  ــی گسترده ای را ب ــۀ پژوهش ــوزه عرص ــن ح ای

ــان اين صنعت  كاركردهای گردشگری پيش روی عالقه مندان و متولی

ــی دهد.  قرار م

توســعۀ  در  رســانه ها  موضــوع  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 

ــای  ــترده ای از جنبه ه ــی گس ــات داخل ــون مطالع ــگری، تاکن گردش

گوناگــون انجــام شــده اســت کــه همگــی بــا هــدف کمــک 

ــاوری  ــری از فّن ــتفادۀ حداکث ــۀ  اس ــگری برپای ــت گردش ــه تقوی ب

اســت.  بــوده  مجــازی  شــبکه های  و  رســانه ها  اطالعــات، 

عنــوان  بــا  را  پژوهشــی   )1394( همــکاران  و  کاظم پوریــان 

ــت  ــترش صنع ــر گس ــی ب ــایل ارتباط جمع ــانه ها و وس ــش رس »نق

ــق آن هــا نشــان می دهــد  ــد. نتایــج تحقی گردشــگری« انجــام دادن

گردشــگر  جــذب  در  معرفــی  و  تبلیغــات  راه  مهم تریــن  کــه 

ــت و  ــا اینترن ــن آن ه ــن و بزرگ تری ــه بارزتری ــتند ک ــانه ها هس رس

رادیــو و تلویزیــون اســت. فــوالدی )1395( در تحقیقــی بــا عنــوان 

»بررســی نقــش رســانه های جمعــی در جــذب گردشــگر در 

ــه ایــن نتیجــه رســید کــه رســانه های جمعــی در جــذب  ایــالم« ب

گردشــگر در ایــالم تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارنــد و تلفــن همــراه، 

ارتباط جمعــی  رســانه های  مهم تریــن  اینترنــت  و  تلویزیــون 

ــدند.  ــایی ش ــگران شناس ــه گردش ــالم ب ــی ای ــذار در معرف تأثیرگ

ــا عنــوان »ســینما، تلویزیــون و  نتایــج پژوهــش زارعــی )1388( ب

ــترش  ــق و گس ــی از رون ــد باالی ــه درص ــان داد ک ــگری« نش گردش

ــدن  ــده ش ــوب دی ــان دادن و خ ــوب نش ــروی خ ــگری در گ گردش

ــی  ــری تاریخ ــب از اث ــتری مناس ــا پوس ــا ی ــی زیب ــت. عکس اس

ــا  به نوعــی بیننــده را به لحــاظ بصــری جــذب و وسوســه می کنــد ت

از مــکان واقعــی آن عکــس در نخســتین فرصــت مناســب بازدیــد 

ــج  ــه نتای ــگری ب ــینما و گردش ــاط س ــت ارتب ــش و تقوی ــد. افزای کن

ــود.  ــر می ش ــرف منج ــر دو ط ــرای ه ــی ب مطلوب

رضاقلــی زاده )1389( در پژوهشــی، بــا عنــوان »مــروری بــر 

اثــرات رســانه ها بــر گردشــگری« دریافــت کــه تصاویــر، عالیــم، 

ــه  ــگ عام ــده از فرهن ــم اخذش ــا و مفاهی ــا، خیال پردازی ه نماده

ــی از  ــه مناطق ــون ب ــراد گوناگ ــاس و ادراک در اف ــاد احس در ایج

جهــان نقــش برجســته ای دارد. بــه عبارتــی، اشــکال فرهنــگ عامــه 

ــه  ــد ک ــاد می کنن ــطوره ای ایج ــی و اس ــی تخیل ــانه ها دنیای در رس

در دنیــای واقعــی وجــود خارجــی نــدارد، امــا می توانــد از طریــق 

ــود.  ــه ش ــا تجرب ــاد ی ــاره ایج ــه دوب ــای مربوط ــد از مکان ه بازدی

نتایــج بررســی های رضاقلــی زاده )1389( در پژوهشــی بــا عنــوان 

ــی از آن  ــگری« حاک ــی در گردش ــانه های گروه ــر رس ــروری ب »م

ــی  ــای گوناگون ــی مکان ه ــای تلویزیون ــا و برنامه ه ــه فیلم ه ــود ک ب
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زمانی کــه  می دهنــد.  قــرار  مخاطبــان  تماشــای  معــرض  در  را 

ــد  ــارۀ مقاص ــده درب ــی ساخته ش ــای تلویزیون ــا و مجموعه ه فیلم ه

گردشــگری به طــور گســترده پخــش می شــوند، قابلیــت بیشــتری در 

جــذب گردشــگران بین المللــی دارنــد. همچنیــن، محقــق پیشــنهاد 

کــرده، ازآنجاکــه بســیاری از جاذبه هــای گردشــگری ایــران و جهــان 

ــز یکــی از مشــکل ترین  ــرای گردشــگران شناخته شــده نیســت و نی ب

مراحــل، در بازاریابــی گردشــگری، انتخــاب مقصــد مناســب 

اســت، شناســایی دقیــق ایــن مقاصــد موجــب حرکــت عظیمــی در 

گردشــگری خواهــد شــد. 

ــی  ــوان »بررس ــا عن ــود، ب ــق خ ــایخی )1394( در تحقی مش

تأثیــر رســانۀ ملــی )تلویزیــون( بــر رفتــار مســئوالنۀ زیســت محیطی 

ســه هزار  و  دوهــزار  جنگل هــای  درخصــوص  گردشــگران« 

شهرســتان تنکابــن، از طریــق توزیــع پرســش نامه میــان گردشــگران 

ایــن جاذبــه، بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه رســانۀ ملــی در رفتــار 

ــی  ــر مثبت مســئوالنۀ زیســت محیطی گردشــگران ایــن جنگل هــا تأثی

ــاد  ــتر و ایج ــکاری بیش ــه هم ــق ب ــن، محق ــت. همچنی ــته اس داش

ــای  ــازمان ها و بخش ه ــی و س ــانۀ مل ــان رس ــازنده تر می ــۀ س رابط

کیــد کــرد. مرســیل )2005( درخصــوص  مربــوط بــه گردشــگری تأ

تبــت مطالعــه ای  بــه تصویــر  تأثیــر رســانه ها در شــکل دادن 

انجــام داد. وی، در ایــن پژوهــش، تأثیــرات رســانه ها، تصاویــر 

ــه ای  ــا و مجموع ــا، کتاب ه ــورها، فیلم ه ــق بروش ــده از طری ارائه ش

ــان داد و آن  ــی نش ــگران آت ــه گردش ــت را ب ــا تب ــط ب ــب مرتب از مطال

را بــا تصــورات و ادراکات آنــان از کشــور موردمطالعــه مقایســه 

ــیاری  ــتگی بس ــه هم بس ــی داد ک ــان م ــش نش ــای پژوه ــرد. یافته ه ک

ــود  ــت وج ــانه ها از تب ــی رس ــگران و بازنمای ــورات گردش ــن تص بی

ــوب  ــعۀ چهارچ ــوان »توس ــا عن ــی، ب دارد. ِدی )2007( در تحقیق

ــانه ها در  ــر از رس ــتفادۀ فراگی ــگری«، اس ــانه و گردش ــی رس مطالعات

چهارچــوب عملیاتــی فعالیت هــای مربــوط بــه صنعــت گردشــگری 

را بســیار کلیــدی و راه گشــا می دانــد و معتقــد اســت شــفاف بــودن 

ــانه ها  ــیطرٔه رس ــگری، س ــه  گردش ــرای تجرب ــد ب ــای مقص فرصت ه

ــد.  ــخص می کن ــگری را مش ــای گردش ــر فعالیت ه ب

بــا   ،)2015( گلینســکا  و  کریلــوکا  بررســی های   نتایــج 

ــتان«،  ــور لهس ــتی کش ــر توریس ــی تصوی ــاد و ارزیاب ــوان »ایج عن

حاکــی از آن بــود کــه ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت بــرای گردشــگر 

ــرای بســیاری از کشــورهایی کــه  ــد ملــی قــوی، ب و ایجــاد یــک برن

می خواهنــد وارد بــازار بین المللــی گردشــگری رقابتــی شــوند، 

مســئله ای مهــم اســت. آن هــا در ایــن مقالــه بــه بررســی جنبه هــای 

ســازمانی سیســتم ارتقــای گردشــگری لهســتان بــا ارزیابــی تصویــر 

عمده تریــن  و  پرداختنــد  کشــور  ایــن  در  موجــود  گردشــگری 

مشــکالت در ایجــاد تصویــر گردشــگری و برنــد ملــی را بیــان 

ــد.  کردن

در پژوهــش قربانــی )1394(، مشــخص شــد کــه تبلیغــات، 

در صنعــت گردشــگری کــه ماهیــت خدمــات ناملمــوس دارد، 

به مراتــب نقــش مهم تــری از ســایر صنایــع دارد. درصورتی کــه 

ــرای معرفــی جاذبه هــای مقصــد انجــام شــود،  تبلیغــات مناســبی ب

ــت  ــهر از بن بس ــروج ش ــث خ ــر و باع ــد براب ــگران چن ــمار گردش ش

ــی،  ــن بررس ــت آمده از ای ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــد ش خواه

به منظــور دســتیابی بــه میــزان بــاالی گردشــگر در ایــن شــهر، میــزان 

ــه رســانه های جمعــی کــه نقــش  و کیفیــت دسترســی گردشــگران ب

تبلیغــات و شناســاندن ایــن مقصــد گردشــگری را بــر عهــده دارنــد 

ــت. ــر اس ــر و پررنگ ت ــل مهم ت ــایر عوام از س

بــا موضــوع  در تحقیــق خــود  پیــزام )2011(  وانــگ و 

»بازاریابــی و مدیریــت مقصــد: تئوری هــا و برنامه هــا« نشــان 

ــگری در  ــای گردش ــتر فعالیت ه ــه بیش ــه این ک ــه ب ــا توج ــد، ب دادن

مقصــدی خــاص انجــام می شــود و مقصــد به منزلــۀ واحــد اصلــی 

ــل  ــگری عم ــتم گردش ــازی از سیس ــر مدل س ــل در ه تجزیه و تحلی

ــد  ــی مقص ــه بازاریاب ــه ک ــن نکت ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــد و ب می کن

ــه رویکــردی جامــع و منظــم  ــاز ب ــده اســت کــه نی موضوعــی پیچی

دارد و همچنیــن گردشــگران، درزمینــۀ  تقاضــا در بازاریابــی مقصــد، 

نقــش کلیــدی دارنــد، ضــروری اســت کــه برخــی از مناطــق 

ــون  ــانه های گوناگ ــری از رس ــا بهره گی ــگر، ب ــد گردش ــدی مقص کلی

و درگیرســازی گردشــگر بــا تصویــر آن مقصــد، بــه انتخــاب مقصــد 

ــند. ــل ببخش ــرعت عم ــگر س ــوی گردش ــان از س موردنظرش

غفــاری و همکارانــش )1398(، در تحقیــق خــود، بــا توجــه 

ــع درآمــدزا در  ــن صنای ــن کــه صنعــت گردشــگری از مهم تری ــه ای ب

دنیــا اســت و یکــی از راهبردهــای توصیه شــده توســط متخصصــان 

بازاریابــی بــرای جــذب ســهم بیشــتر بــازار، ایجــاد برنــدی قدرتمنــد 

ــرای  ــزاری ب ــۀ اب ــوان به منزل ــد را می ت ــهرت برن ــش ش ــت و افزای اس

رســیدن بــه ایــن هــدف توصیــه کــرد، تأثیــر تصویــر ذهنــی عاطفــی 

گردشــگران خارجــی از برنــد مقصــد گردشــگری را بررســی کردنــد. 

ــد  ــی از برن ــی عاطف ــر ذهن ــه تصوی ــان داد ک ــش نش ــج پژوه نتای

ــامل  ــه ش ــت ک ــده اس ــکیل  ش ــد تش ــه ُبع ــگری از س ــد گردش مقص

تصویــر ذهنــی عاطفــی، شــناختی و رفتــاری از برنــد مقصــد 

ــی  ــی عاطف ــر ذهن ــن تصوی ــاد ای ــرای ایج ــت و ب ــگری اس گردش

و  در شــهرت  را  رســانه ها  کلیــدی  و  پررنــگ  نقــش  نمی تــوان 

ــت. ــده گرف ــگری نادی ــد گردش ــد مقاص ــاندن برن شناس

پراووین کومــار )2014( در پژوهشــی بــا عنــوان »نقــش 

ــه  ــن نتیج ــه ای ــد« ب ــگری در هن ــت گردش ــای صنع ــانه در ارتق رس

گردشــگری  جاذبه هــای  فعال ســازی  در  رســانه ها  کــه  رســید 

گاهــی بیشــتر، نقــش  ــا ایجــاد آ ــد. رســانه ها، ب نقــش بســزایی دارن

ــورها  ــگری کش ــت گردش ــای صنع ــعه و ارتق ــد، توس ــی در رش مهم

ایفــا می کننــد. ازآنجاکــه هــر مســافر یــک گردشــگر بالقــوه اســت 

ــدام در  ــگران م ــاری گردش ــای رفت ــه الگوه ــه این ک ــه ب ــا توج و ب

حــال تغییــر اســت، متخصصــان )متخصصــان رســانه و کارشناســان 

ــی  ــتری های واقع ــیل مش ــرداری از پتانس ــرای بهره ب ــگری( ب گردش

ــا  ــل آن ه ــازی کام گاه س ــه روز و آ ــانی ب ــگران( و اطالع رس )گردش
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از طریــق رســانه های ارتباط جمعــی را امــری ضــروری و الزم 

می داننــد.

تحقیقــات، در حــوزۀ گردشــگری فیلــم، رشــد چشــمگیری 

در ســال های اخیــر داشــته اســت و به منزلــۀ یکــی از عوامــل 

ــده  ــرده ش ــام ب ــد از آن ن ــیاری از مقاص ــگری در بس ــعۀ گردش توس

اســت. دو و همــکاران )2019( پژوهشــی درخصــوص تأثیــر فیلــم 

در رفتــار گردشــگران در تایلنــد انجــام داده انــد و الگوهــای رفتــاری 

تعــدادی از گردشــگران را قبــل و بعــد از مشــاهدۀ فیلــم مرتبــط بــا 

ــی از آن  ــج حاک ــد. نتای ــی کرده ان ــگری بررس ــد گردش ــک مقص ی

ــگران در  ــار گردش ــزایی در رفت ــر بس ــم تأثی ــاهدۀ فیل ــه مش ــود ک ب

بازدیــد از مقصــد گردشــگری می گــذارد. ِمنــِدس و همــکاران 

)2017( در تحقیــق خــود، بــا عنــوان »برداشــت ســاکنان از 

ــه از مقاصــد گردشــگری« کــه در کشــور پرتغــال  فیلم هــای برگرفت

انجــام داده بودنــد، دریافتنــد کــه ضبــط و نمایــش فیلم هــای مرتبــط 

ــگران آن  ــداد گردش ــش تع ــه افزای ــگرپذیر ب ــای گردش ــا مقصده ب

مقاصــد کمــک می کنــد و تأثیــر فیلم هــای ســینمایی و تلویزیونــی 

ــا  ــت. ِلئوت ــر اس ــد انکارناپذی ــک مقص ــعۀ ی ــایی و توس در شناس

)2020( در تحقیقــی، بــا عنــوان »ایــن یــک فیلــم نیســت، تبلیغــی 

ــانه های  ــات رس ــت«، تبلیغ ــا اس ــور ایتالی ــگری کش ــرای گردش ب

ارتقــای  در  زمینــه ای رســانه ای  به منزلــۀ  را  و بصــری  ســمعی 

ــی  ــن بررس ــج ای ــرد. نتای ــی ک ــا بررس ــگری ایتالی ــد گردش مقاص

نشــان داد کــه تعــداد کمــی از مقاصــد گردشــگری از ویژگی هــای 

نهــادی فیلم هــای گردشــگری، تبلیغــات و فیلم هــای تبلیغاتــی 

ــرای  ــی ب ــۀ چهارچوب ــری، به منزل ــمعی و بص ــی س ــون تبلیغات و مت

ــد. ــره می برن ــود به ــگری خ ــای گردش ــاندن جاذبه ه شناس

پیــام یکــی از مهم تریــن عناصــر تبلیغاتــی اســت کــه 

ــا، قیمــت، مناســب  ــد مزای ــی درخصــوص محصــول مانن اطالعات

ــا  بــودن آن بــرای فــرد، مــوارد اســتفاده، گــروه و طبقــۀ محصــول ی

خدمــت ارائــه می کنــد. رعایــت وضــوح و ســادگی پیــام و همچنیــن 

ــود  ــر می ش ــتریان منج ــذب مش ــه ج ــوی ب ــارات ق ــتفاده از عب اس

پژوهش هــای  بــه  توجــه  بــا   .)1395 همــکاران،  و  )بازونــد 

ــرای  ــای الزم ب ــت ویژگی ه ــق فهرس ــور تطبی ــده و به منظ انجام ش

ــام یــک رســانۀ اجتماعــی در شناســاندن مقاصــد گردشــگری و  پی

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 

ــد  ــتخراج ش ــین اس ــای پیش ــری و پژوهش ه ــات نظ ــل از ادبی عام

ــت. ــده اس ــان داده ش ــدول 1 نش ــه در ج ک

جدول 1: عوامل استخراج شده از ادبیات نظری و پژوهش های پیشین

کد عواملمنابع مؤلفهُبعد

فردی

ایجاد تصویر ذهنی مثبت برای گردشگر توسط رسانه

محمدی )1395(

A1 کریلوکا و گلینسکا )2015(

مشکینی و همکاران )1397(

در دسترس بودن رسانه برای گردشگر
قربانی )1394(

A2
کروبی و ملکی )1396(

درگیرسازی گردشگر با تصویر مقصدی خاص 
و درنهایت انتخاب آن مقصد

زمانی و همکاران )1398(

A3
1وانگ و پیزام )2011(

حیدری چپانه و خضرنژاد 
)1395(

A4یوسفی )1393(کم هزینه بودن رسانه از دید گردشگر

ایحاد تصویر ذهنی عاطفی از مقصد
غفاری و همکاران )1398(

A5
کیم )2012(

محتوایی

تأثیر رسانه در ساخت هویت مقصد گردشگری
رضاقلی زاده )1389(

B6
اسعدی و همکاران )1395(

برطرف کردن دلهره های گردشگران با اعتمادسازی
پورمنافی و همکاران )1398(

B7
نیری و امیری )1390(

گاهی بخشی و از بین بردن وجه تردیدی گردشگر B8حسینی و سازور )1390(آ

قابلیت زیاد در رساندن اطالعات به گردشگران
جاوید و همکاران )1391(

B9
ِزنگ و گریتسن )2014(
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کد عواملمنابع مؤلفهُبعد

محتوایی

معتبر بودن رسانه از حیث اطالع رسانی صحیح
محمدی )1395(

B10
کیم و همکاران )2014(

کید بر نقش تبلیغی و خبری گاه سازی گردشگران با تأ آموزش و آ
2پراووین کومار )2014(

B11
کوهی و همکاران )1392(

اجتماعی

ایجاد برنامه های نمایشی تلویزیونی با موضوع گردشگری
3توکلیا و نیستورینا )2011(

C12
کیم )2012(

4C13ایبانز و همکاران )2016(سامان دهی سبک سفر درست در مقاصد گردشگری

خالقیت رسانه در ایجاد انگیزه در گردشگر و شناساندن مقصد
ریاستی و قادری )1395(

C14
ریچاردز )2011(

ــر  ــش نف ــا ش ــاختاریافته ب ــای نیمه س ــد، مصاحبه ه ــۀ بع در مرحل

از خبــرگان ایــن حــوزه به منظــور شناســایی مؤثرتریــن عوامــل 

و اختصاصی ســازی نگاشــت موردنظــر انجــام شــد. به منظــور 

ــر از  ــج نف ــا پن ــه ب ــا، مصاحب ــن آن ه ــط بی ــل و رواب ــش عوام پاالی

خبــرگان از طریــق روش دلفــی ادامــه یافــت و درنتیجــه از فهرســت 

ــدند.  ــه ش ــا اضاف ــام ی ــذف، ادغ ــل ح ــدادی از عوام ــده تع تهیه ش

ــاط  ــانه و ارتب ــوزۀ رس ــم در ح ــودن مفاهی ــادار ب ــق معن ــای تواف مبن

ــده  ــت پاالیش ش ــت. فهرس ــوده اس ــگری ب ــعۀ گردش ــا توس ــا ب آن ه

کــه شــامل هشــت ویژگــی ضــروری و الزم مربــوط بــه پیــام رســانۀ 

دیداری ـ شــنیداری تلویزیــون درزمینــۀ  شناســاندن مقصدهــای 

گردشــگری و نقــش آن رســانه در توســعۀ گردشــگری اســت در 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــدول 2 نش ج

جدول 2: ویژگی های الزم پیام رسانۀ تلویزیون برای شناساندن مقصد گردشگری

کد عواملمنابع مؤلفهُبعد

ی
رد

ف
ایجاد تصویر ذهنی مثبت برای گردشگر توسط رسانه

محمدی )1395(

A1 کریلوکا و گلینسکا )2015(

مشکینی و همکاران )1397(

درگیرسازی گردشگر با تصویر مقصدی خاص و درنهایت 
انتخاب آن مقصد

زمانی و همکاران )1398(

A2 وانگ و پیزام )2011(

حیدری چپانه و خضرنژاد )1395(

ایحاد تصویر ذهنی عاطفی از مقصد
غفاری و همکاران )1398(

A3
کیم و همکاران )2014(

ی
وای

حت
م

تأثیر رسانه در ساخت هویت مقصد گردشگری
رضاقلی زاده )1389(

B4
اسعدی و همکاران )1394(

کید بر نقش تبلیغی و خبری گاه سازی گردشگران با تأ آموزش و آ
پراووین کومار )2014(

B5
کوهی و همکاران )1392(

گاهی بخشی و از بین بردن وجه تردیدی گردشگر B6حسینی و سازور )1390(آ

ی
اع

تم
اج

ایجاد برنامه های نمایشی تلویزیونی با موضوع گردشگری
توکلیا و نیستورینا )2011(

C7
کیم )2012(

C8ایبانز و همکاران )2016(سامان دهی سبک سفر درست در مقاصد گردشگری
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روش شناسی پژوهش
ــرا،  ــت؛ زی ــردی اس ــدف، کارب ــوع ه ــش، از ن ــن پژوه ای

ــری  ــم نظ ــون مفاهی ــری و آزم ــدف به کارگی ــش، ه ــن پژوه در ای

اســت  گردشــگری  مقصدهــای  واقعــی  مســائل  درخصــوص 

تــا بتــوان نقــش رســانۀ خــوب را درزمینــۀ  شناســایی مقاصــد 

حیــث  از  تحقیــق،  ایــن   ،
ً
ضمنــا کــرد.  بررســی  گردشــگری 

چگونگــی بــه  دســت آوردن داده هــا، توصیفــی اســت؛ زیــرا، 

ــۀ  ــوب و رابط ــانۀ خ ــه رس ــوط ب ــای مرب ــق، مؤلفه ه ــن تحقی در ای

آن هــا بــا یکدیگــر توصیــف و تفســیر شــده اســت. از منظــر 

روش شــناختی، ایــن تحقیــق از روش آمیختــه اســتفاده کــرده 

اســت؛ زیــرا ترکیبــی از روش هــای گوناگــون طــی چنــد مرحلــه و 

ــۀ  ــده و نتیج ــه ش ــه کار گرفت ــده ب ــی ازپیش تعیین ش ــاس طرح براس

نهایــی حاصــل ترکیبــی از روش هــای تحقیقاتــی اســت نــه روشــی 

خــاص. بنابرایــن، ایــن تحقیــق در چهارچــوب روش شناســی 

ــد،  ــد و کارآم ــانۀ مفی ــازی رس ــد مدل س ــه، فراین ــش آمیخت پژوه

طــی دو مرحلــه انجــام شــده اســت. ابتــدا، براســاس نتایــج مطالعــۀ 

پژوهــش،  پیشــینۀ  و  نظــری  مبانــی  کتابخانــه ای درخصــوص 

ــی  ــانه های اجتماع ــای رس ــۀ ویژگی ه ــی اولی ــوب مفهوم چهارچ

در شناســایی مقاصــد گردشــگری اســتخراج شــده اســت و، پــس 

ــام  ــود ویژگی هــای پی ــرای بهب ــی ب از انجــام تحلیل هــای الزم، مدل

ــر بیشــتر ایــن عوامــل در شناســاندن  رســانۀ کارآمــد به منظــور تأثی

مقصدهــای گردشــگری و توســعۀ صنعــت گردشــگری ارائــه شــده 

اســت. در ایــن مرحلــه، از تکنیــک نگاشت شــناختی بــرای انجــام 

شــبکه های  تکنیــک  از  همچنیــن  و  مدل ســازی  و  تحلیل هــا 

موردنیــاز  کّمــی  تجزیه و تحلیل هــای  انجــام  بــرای  اجتماعــی 

ــت.  ــده اس ــه ش ــک گرفت کم

تکنیــک  اجــرای  بــرای   Fcmapper نرم افــزار 

ــراف  ــم گ ــرای رس ــو 20161 ب ــزار ویزی ــناختی و نرم اف نگاشت ش

ــد از  ــارت بودن ــق عب ــن تحقی ــاری ای ــۀ آم ــد. جامع ــتفاده ش اس

خبــرگان حــوزۀ گردشــگری و همچنیــن حــوزۀ رســانه کــه درزمینــۀ 

و  کاری  تجربیــات  دارای  گردشــگری  صنعــت  در  گاه ســازی  آ

مدیریتــی مناســب بودنــد. بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی گردشــگری، 

ــد  ــتفاده ش ــی اس ــری گلوله برف ــری از روش نمونه گی ــرای نمونه گی ب

ــایی و،  ــه، شناس ــن مرحل ــی چندی ــده، ط ــان زب ــی کارشناس و برخ

ــد  ــته ش ــا خواس ــدام، از آن ه ــات از هرک ــت اطالع ــس از دریاف پ

ــداد 11  ــت تع ــد و درنهای ــی کنن ــر را معرف ــر دیگ ــراد صاحب نظ اف

نفــر از خبــرگان جامعــۀ آمــاری بــرای مشــارکت در ســاخت مــدل 

ــدند. ــاب ش انتخ

رویکرد نگاشت شناختی
بــرای  ســازوکاری  درواقــع  نگاشت شــناختی  رویکــرد 

ــه  ــر این ک ــالوه ب ــناختی، ع ــت. نگاشت ش ــش اس ــری دان عصاره گی

1. Visio 2016

ــدگان در  ــه تصمیم گیرن ــرای حــل مســئله اســت، ب ــدی ب روش مفی

ــی پنهــان کمــک و دســتیابی بــه جــواب مطلــوب 
ّ
تحلیــل روابــط عل

ــت  ــی اس ــی از گره های ــناختی ترکیب ــۀ ش ــد. نقش ــهیل می کن را تس

کــه بیانگــر مهم تریــن عوامــل محیــط تصمیم گیــری هســتند. 

ــی 
ّ
ــر ایــن، نگاشت شــناختی امــکان شناســایی روابــط عل عــالوه ب

گوناگــون بیــن گره هــا را فراهــم می کنــد. ازایــن رو، می تــوان 

نقشــه های شــناختی را نوعــی مــدل قلمــداد کــرد کــه قوانیــن 

خاصــی بــرای گســترش خــود دارنــد و ویژگــی عمــدۀ آن هــا تعریف 

ــت.  ــری اس ــائل تصمیم گی ــرای مس ــله مراتبی ب ــاختار سلس س

نقشــۀ  شــناختی ابــزاری اســت بــرای نشــان دادن مدل هــای 

ــا گروه هــا کــه شــامل مفاهیــم و روابــط بیــن آن هــا  ذهنــی افــراد ی

اســت و بــرای درک محیــط یــا پدیده هــای پیرامونــی اســتفاده 

ــای  ــری از الگوه ــناختی تصوی ــه های ش ــن، نقش ــود. بنابرای می ش

درونــی یــا مدل هــای ذهنــی درخصــوص موضوعــی خــاص 

ــوند  ــه می ش ــط آموخت ــا محی ــرد ب ــل ف ــطۀ تعام ــه به واس ــتند ک هس

ــی 
ّ
ــط عل ــی از رواب ــناختی نمایش ــد. نگاشت ش ــکل می گیرن و ش

ــا مســئله  ــده ی ــرای پدی ــم ب ــن عناصــر تصمی ــی موجــود بی و معلول

اســت و همچنیــن دانــش ضمنــی متخصصــان حــوزۀ موردبررســی 

را توصیــف می کنــد. مطالعــات پیشــین نشــان می دهــد کــه 

ــاختارنیافته  ــده و س ــائل پیچی ــل مس ــناختی در ح ــت های ش نگاش

ــر  ــت مقادی ــی( و مدیری
ّ
ــط عل ــر و رواب ــی متغی ــداد فراوان ــا تع )ب

ــد. ــژه ای دارن ــرد وی ــی کارب ــای کیف ــترده ای از داده ه گس

استخراج نقشۀ عّلی خبرگان و تحلیل آن 
ــه  ــن مرحل ــرگان دومی ــی خب

ّ
ــۀ عل ــل نقش ــتخراج و تحلی اس

ــار دیگــر جــدول  ــه، ب ــن مرحل ــد مدل ســازی اســت. در ای از فراین

ــط  ــی توس ــد نهای ــس از تأیی ــد و، پ ــه ش ــرگان ارائ ــه خب ــل ب عوام

ــون  ــانۀ تلویزی ــام رس ــر در پی ــل مؤث ــی از عوام ــرگان، ماتریس خب

بــرای معرفــی یــک مقصــد گردشــگری، تهیــه و بــه خبــرگان ارائــه 

شــد. خبــرگان، بــا نمره دهــی از 1- تــا 1+، چگونگــی ارتبــاط بیــن 

ــس را  ــد و ماتری ــان دادن ــل را نش ــک از عوام ــدت هری ــل و ش عوام

ــت  ــه دس ــره ب ــر خب ــی ه ــدل ذهن ــیله م ــد و بدین وس ــل کردن تکمی

 FCMapper ــزار ــره در نرم اف ــر خب ــی ه
ّ
ــۀ عل ــپس، نقش ــد. س آم

ــت  ــان از دق ــرای اطمین ــده، ب ــی ترسیم ش
ّ
ــۀ عل ــد و نقش ــیم ش ترس

فراینــد ثبــت و اســتخراج مــدل ذهنــی خبــرگان، بــه تأییــد خبــرگان 

ــن و  ــرگان تعیی ــی خب ــدل ذهن ــه م ــس از آن ک ــید. پ ــه رس مربوط

تحلیل هــای اولیــه دربــارۀ آن انجــام شــد، امــکان اســتخراج نقشــۀ 

ــی ادغامــی ویژگی هــای الزم بــرای پیــام یــک رســانۀ اجتماعــی 
ّ
عل

ــد  ــی ش ــگری بررس ــد گردش ــاندن مقاص ــور شناس ــد به منظ کارآم

ــر انجــام شــد: کــه ایــن امــر طــی مراحــل زی

1- بررســی رابطــۀ بیــن ویژگی هــای شــخصی خبــرگان 

)ســن، جنســیت، ســابقه کار، میــزان تحصیــالت، نــوع ســازمان( و 

ــا.  ــی آن ه
ّ
ــۀ عل ــروی نقش ــی و قلم ــاخص های پیچیدگ ش
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ــی 
ّ
ــۀ عل ــن نقش ــۀ بی ــا فاصل ــابه ی ــت تش ــی وضعی 2- بررس

ــرگان.  خب

ــری ادغــام نقشــه های  ــن مــوارد امکان پذی ــه ای پاســخ گویی ب

ــی ادغامــی را نشــان 
ّ
ــه نقشــۀ عل ــرای دســت یابی ب ــرگان ب ــی خب

ّ
عل

ــی  ــن ســؤاالت، از آزمون هــای گوناگون ــه ای ــرای پاســخ ب مــی داد. ب

اســتفاده شــد کــه به طــور خالصــه عبــارت  هســتند از:

الــف: آزمــون کروســکال ـ والیس1، آزمــون َمن ـ ویتنــی 

.SPSS ــزار ــپیرمن در نرم اف ــتگی اس ــب هم بس ــون ضری ــو2و آزم ی

نرم افــزار  در  ادغامــی  اولیــۀ  ماتریس هــای  تشــکیل  ب: 

تحلیــل  ســپس  و   FCMapper در  آن هــا  ترســیم  و   Excel

ادغامــی.  نقشــه های 

بــا پاســخ گویی بــه مــوارد فــوق، مشــخص شــد کــه می تــوان 

ــی خبــرگان را ادغــام کــرد. جــدول 3 ماتریــس ادغامی 
ّ
نقشــه های عل

ــر هــر  ــزان تأثی ــن ماتریــس می ــرگان را نشــان می دهــد. اعــداد ای خب

متغیــر در دیگــری براســاس جمع بنــدی نظــر خبــرگان اســت.

1. Kruskal–Wallis
2. Mann–Whitney U

جدول 3: ماتریس ادغامی خبرگان
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گردشگری

ت
مثب

ی 
هن

ر ذ
وی

ص
د ت

جا
ای

انه
رس

ط 
وس

ر ت
شگ

رد
ی گ

برا
 

 و 
صد

مق
ک 

ر ی
وی

ص
ر ت

ر د
شگ

رد
ی گ

از
رس

رگی
د

صد
مق

ن 
ب آ

خا
انت

ت 
های

درن

صد
مق

از 
ی 

طف
عا

ی 
هن

ر ذ
وی

ص
د ت

حا
ای

ت
وی

 ه
ت

اخ
 س

در
نه 

سا
ر ر

أثی
ت

ری
شگ

رد
د گ

ص
مق

 

ید
أک

ا ت
ن ب

گرا
دش

گر
ی 

از
ه س

گا
و آ

ش 
وز

آم
ری

خب
 و 

ی
یغ

تبل
ش 

 نق
 بر

ی 
ید

رد
ه ت

وج
ن 

رد
ن ب

 بی
 از

ی و
خش

ی ب
اه

آگ
گر

دش
گر

ی
یون

یز
لو

ی ت
یش

ما
ی ن

ها
مه 

رنا
د ب

جا
ای

ری
شگ

رد
ع گ

ضو
مو

با 
 

ت
رس

ر د
سف

ک 
سب

ی 
ده

ان 
سام

ری
شگ

رد
د گ

ص
مقا

در 
 

ایجاد تصویر ذهنی مثبت برای گردشگر
 توسط رسانه

00۰/۲۷0000۰/۲

درگیرسازی گردشگر در تصویر یک مقصد و 
درنهایت انتخاب آن مقصد

00000000

۰۰/۵۰۰۰۰۰۰ایحاد تصویر ذهنی عاطفی از مقصد

تأثیر رسانه در ساخت هویت 
مقصد گردشگری

۰/۷۵۰/۶۷۰۰۰/۵۴۰/۴۳۰۰

کید بر  گاه سازی گردشگران با تأ آموزش و آ
نقش تبلیغی و خبری

۰/۵۷۰/۷۸۰/۸۳۰۰۰۰۰/۷۵

گاهی بخشی و از بین بردن وجه تردیدی  آ
گردشگر

۰۰۰/۰۸۰۰/۳۰۰۰/۷

ایجاد برنامه های نمایشی تلویزیونی 
با موضوع گردشگری

۰/۷۰/۷۲۰/۶۶۰۰/۷۵۰/۷۰۰/۶۶

سامان دهی سبک سفر درست 
در مقاصد گردشگری

۰۰۰۰۰۰۰۰

و  تأثیرگــذاری  میــزان  خبــرگان،  نظــر  ادغــام  از  پــس 

 FCMapper نرم افــزار  در  عوامــل  از  هریــک  تأثیرپذیــری 

ــده  ــان داده ش ــدول 3 نش ــج در ج ــن نتای ــد. ای ــل ش تجزیه وتحلی

ــد،  ــته باش ــتری داش ــت بیش ــۀ مرکزی ــی درج ــه عامل ــت. هرچ اس

ــا توجــه  در شــبکۀ عوامــل تأثیرگــذاری بیشــتری خواهــد داشــت. ب

ــاندن  ــانه در شناس ــام رس ــای پی ــی ویژگی ه ــدول 4 و ارزیاب ــه ج ب

مقاصــد گردشــگری و نقــش آن در بهبــود وضعیــت ســایر عوامــل، 

ــت. ــده اس ــی ش ــناریو بررس دو س
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جدول 4: میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و مرکزیت هر عامل

مرکزیت تأثیرپذیری تأثیرگذاری عوامل

۲/۵ ۲ ۰/۵ ایجاد تصویر ذهنی مثبت برای گردشگر توسط رسانه

۲/۷ ۲/۷ ۰ درگیرسازی گردشگر در تصویر یک مقصد و درنهایت انتخاب آن مقصد

۲/۳ ۱/۸ ۰/۵ ایحاد تصویر ذهنی عاطفی از مقصد

۲/۴ ۰ ۲/۴ تأثیر رسانه در ساخت هویت مقصد گردشگری

۴/۵ ۱/۶ ۲/۹ کید بر نقش تبلیغی و خبری گاه سازی گردشگران با تأ آموزش و آ

۲/۲ ۱/۱ ۱/۱ گاهی بخشی و از بین بردن وجه تردیدی گردشگر آ

۴/۲ ۰ ۴/۲ ایجاد برنامه های نمایشی تلویزیونی با موضوع گردشگری

۲/۳ ۲/۳ ۰ سامان دهی سبک سفر درست در مقاصد گردشگری

ــا  ــه توجــه داشــت کــه ب ــه ایــن نکت ــد ب در سناریوســازی بای

چــه ســناریویی می تــوان 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 می شــود دو عــدد صفــر و یــک 

ــا  ــردن ی ــال ک ــی غیرفع ــه معن ــر ب ــدد صف ــت. ع ــده اس ــف ش تعری

نبــودن عامــل موردنظــر اســت و عــدد یــک بــه معنــی بــودن عامــل 

ــت.  ــر اس ــه تغیی ــدون هیچ گون ــر ب موردنظ

 عواملــی کــه بیشــترین 
ً
در تشــکیل ســناریوها، معمــوال

و  گرفتــه  نظــر  در  سناریوســازی  بــرای  دارنــد  را  مرکزیــت 

براســاس  کــه،  بدین ترتیــب  می شــوند.  تجزیه و تحلیــل 

ــا  ــک ی ــا، ی ــت متغیره ــزان مرکزی ــذاری و می ــری و تأثیرگ تأثیرپذی

ــدل،  ــا در م ــر متغیره ــوۀ تأثی ــود و نح ــاب می ش ــر انتخ ــد متغی چن

ــر و  ــرار دادن متغی ــر ق ــد نظ ــای م ــک به معن ــدد ی ــاص ع ــا اختص ب

ــود  ــی می ش ــر، بررس ــن متغی ــر نگرفت ــای در نظ ــر به معن ــدد صف ع

ــدول 4  ــه در ج ــه ک ــود. همان گون ــخص ش ــدل مش ــار م ــا رفت ت

گاه ســازی گردشــگران بــا  مشــخص اســت، ســه متغیــر آمــوزش و آ

ــی  ــای نمایش ــاد برنامه ه ــری، ایج ــی و خب ــش تبلیغ ــر نق ــد ب کی تأ

ــا  ــگر ب ــازی گردش ــگری و درگیرس ــوع گردش ــا موض ــی ب تلویزیون

ــد  ــت را از دی ــزان مرکزی ــترین می ــاص بیش ــدی خ ــر مقص تصوی

ــل  ــن عوام ــه ای ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــته اند. ای ــرگان داش خب

ــن  ــد. براســاس ای نقــش بســزایی در مــدل موردبحــث ایفــا می کنن

ــرح  ــه ش ــه در ادام ــت ک ــده اس ــی ش ــناریو طراح ــل دو س ــه عام س

می شــوند.  داده 

در اولیــن ســناریو، وضعیتــی شبیه ســازی شــده اســت 

گاه ســازی  کــه در آن، علی رغــم توجــه بــه عامــل آمــوزش و آ

ــرای  ــری، کاری ب ــی و خب ــش تبلیغ ــر نق ــد ب کی ــا تأ ــگران ب گردش

ــوع  ــا موض ــی ب ــی تلویزیون ــای نمایش ــاد برنامه ه ــل ایج دو عام

گردشــگری و درگیرســازی گردشــگر بــا تصویــر مقصــدی خــاص 

ــت انتخــاب آن مقصــد انجــام نشــود. در صــورت توجــه  و درنهای

ــر نقــش  ــد ب کی ــا تأ گاه ســازی گردشــگران ب ــه عامــل آمــوزش و آ ب

ــر  ــل این کــه تحت تأثی ــز، به دلی ــری، ســایر عوامــل نی تبلیغــی و خب

ــت  ــان ثاب ــد و وضعیتش ــر می کنن ــد، تغیی ــرار می گیرن ــل ق ــن عام ای

نمی مانــد. 

در ســناریوی دوم، افزایــش توجــه بــه عامل هــای ایجــاد 

و  گردشــگری  موضــوع  بــا  تلویزیونــی  نمایشــی  برنامه هــای 

ــت  ــاص و درنهای ــدی خ ــر مقص ــا تصوی ــگر ب ــازی گردش درگیرس

گاه ســازی  انتخــاب آن مقصــد، بــدون توجــه بــه عامــل آمــوزش و آ

کیــد بــر نقــش تبلیغــی و خبــری بررســی  گردشــگران بــا تأ

ــان  ــدول 5 نش ــناریوها در ج ــن س ــل از ای ــج حاص ــود. نتای می ش

ــت.  ــده اس داده ش
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جدول 5: نتایج شبیه سازی سناریوها روی مدل پیشنهادی

مقایسٔه 
سناریوی 
دوم بدون 

تغییر

مقایسٔه 
سناریوی اول 

بدون تغییر

نتایج 
سناریوی 

دوم

نتایج 
سناریوی 

اول

نتایج سناریو 
بدون تغییر

سناریوی 
دوم

سناریوی 
اول

بدون تغییر عوامل

-۰/۰۰۹ -۰/۰۳ ۱ ۱ ۰/۸ ۱
ایجاد تصویر ذهنی مثبت 
برای گردشگر توسط رسانه

۰/۱۶۵ -۰/۸۳۵ ۱ ۰ ۰/۸۳ ۱ ۰ ۱

درگیرسازی گردشگر 
در تصویر یک مقصد 
و درنهایت انتخاب آن 

مقصد

-۰/۰۴۷ -۰/۰۱۸ ۰/۷۱ ۰/۷۴ ۰/۷۶ ۱
ایحاد تصویر ذهنی 

عاطفی از مقصد

۰ ۰ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۱
تأثیر رسانه در ساخت 

هویت مقصد گردشگری

-۰/۶۹۸ ۰/۳۰۲ ۰ ۱ ۰/۷ ۰ ۱ ۱
گاه سازی  آموزش و آ

کید بر  گردشگران با تأ
نقش تبلیغی و خبری

۰/۰۷۶ -۰/۰۸۴ ۱ ۰/۵۵ ۰/۶۴ ۱
گاهی بخشی و از  آ

بین بردن وجه تردیدی 
گردشگر

۰/۵ -۰/۵ ۱ ۰ ۰/۵ ۱ ۰ ۱
ایجاد برنامه های نمایشی 

تلویزیونی با موضوع 
گردشگری

-۰/۰۲۳ -۰/۰۲۷ ۰/۷۹ ۰/۷۸ ۰/۸۱ ۰ ۰ ۱
سامان دهی سبک سفر 

درست در مقاصد 
گردشگری

ــتون  ــت، در س ــخص اس ــدول 5 مش ــه در ج ــه ک همان گون

ســناریوی اول، عاملــی کــه بیشــترین تمرکــز را داشــته، ضریــب 1 و 

دو عامــل مهــم دیگــر ضریــب صفــر داشــته اند. در ســتون ســناریوی 

دوم، بــرای عاملــی کــه بیشــترین مرکزیــت را داشــته، ضریــب تأثیــر 

صفــر و دو عامــل مهــم دیگــر ضریــب تأثیــر 1 در نظــر گرفتــه شــده 

 بــدون تغییــر نتایــج مربــوط بــه زمانــی را نشــان 
ِ

اســت. ســتون نتایــج

ــت. دو  ــده اس ــب 1 داده ش ــل ضری ــۀ عوام ــه کلی ــه ب ــد ک می ده

ــه اعمــال دو ســناریو  ــه ســناریوها نتایــج مربــوط ب ســتون مربــوط ب

را نشــان می دهنــد. 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 

ــد و کــدام  ــود می یابن ــه عاملــی کــه بیشــترین مرکزیــت را دارد بهب ب

ــد.  ــت می کنن ــل اف عوام

نتایــج حاصــل از ســناریو اول نشــان می دهــد، درصورتی کــه 

ــش  ــر نق ــد ب کی ــا تأ ــگران ب ــازی گردش گاه س ــوزش و آ ــه آم ــط ب فق

ــاد  ــون ایج ــی همچ ــود، عوامل ــه ش ــا توج ــری آن ه ــی و خب تبلیغ

تصویــر ذهنــی مثبــت بــرای گردشــگر توســط رســانه، ایجــاد تصویر 

ــه  ــردن وج ــن ب ــی و از بی گاهی بخش ــد، آ ــی از مقص ــی عاطف ذهن

تردیــدی گردشــگر و ســامان دهی ســبک ســفِر درســت در مقاصــد 

گردشــگری نه تنهــا بهبــود پیــدا نمی کننــد، بلکــه در وضعیــت آنــان 

ــود.  ــه می ش ــم مالحظ ــد ه ــش رش کاه

درحالی کــه نتایــج ســناریوی دوم حاکــی از حساســیت زیــاد 

گاهی بخشــی و از بیــن بــردن وجــه تردیــدی گردشــگر  عامــل آ

ــاص و  ــدی خ ــر مقص ــا تصوی ــگر ب ــازی گردش ــل درگیرس ــه عوام ب

ــگری  ــوع گردش ــا موض ــی ب ــی تلویزیون ــای نمایش ــاد برنامه ه ایج

ــی و  گاهی بخش ــل آ ــل، عام ــن عوام ــه ای ــه ب ــا توج ــرا، ب ــت؛ زی اس
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ــد.  ــود می یاب  بهب
ً
ــدیدا ــگر ش ــدی گردش ــه تردی ــردن وج ــن ب از بی

بــا  کارآمــد،  دیداری ـ شــنیداری  رســانۀ  کــه  بدین معنــی 

گاه ســازی گردشــگران بــرای  افزایــش توجــه بــه مؤلفــۀ آمــوزش و آ

ــه  ــدون توج ــگری، ب ــای گردش ــا مقصده ــا ب ــتر آن ه ــنایی بیش آش

ــد  ــر آن مقص ــا تصوی ــگران ب ــازی گردش ــای درگیرس ــه مؤلفه ه ب

و تهیــه و ایجــاد برنامه هــای آموزشــی مرتبــط بــا مقصدهــای 

ــد  ــی مقاص ــاندن و معرف ــر شناس ــد در ام ــگر پذیر، نمی توان گردش

ــد. ــل کن ــق عم ــگرپذیر موف گردش

پــس از شبیه ســازی ســناریوهای گوناگــون روی مــدل، 

ــو 2016  ــزار ویزی ــرگان در نرم اف ــی خب ــس ادغام ــای ماتری داده ه

وارد و گرافــی از مــدل رســم شــد )شــکل 1(. ایــن گــراف درواقــع 

مهم تریــن ویژگی هــای پیــام رســانۀ تلویزیــون در شناســاندن 

مقاصــد گردشــگری و نقــش آن در توســعۀ صنعــت گردشــگری را 

نشــان می دهــد. همان طــور کــه مشــاهده می شــود، در گــراف 

ــن  ــیمی بی ــوط ترس ــل و خط ــر عام ــار ه ــکل های کن ــیمی، ش ترس

ــد.  ــا یکدیگــر تفــاوت دارن ــدازه و ضخامــت ب عوامــل از لحــاظ ان

ــۀ  ــل و رابط ــر عام ــت ه ــزان اهمی ــاوت در می ــر تف ــن ام ــل ای دلی

ــت.  ــدل اس ــر در م ــا یکدیگ ــل ب ــک از عوام هری

ــی بیــن عوامــل، 
ّ
بــه عبــارت دیگــر، بــا توجــه بــه روابــط عل

هــر عاملــی کــه اهمیــت و نقــش مهم تــری در شناســاندن مقاصــد 

ــم  ــر رس ــوط پررنگ ت ــر و خط ــکل بزرگ ت ــا ش ــگری دارد، ب گردش

ــا مشــاهدۀ گــراف ارائه شــده عوامــل را از  شــده اســت و می تــوان ب

ــرد. ــدی ک ــت اولویت بن ــاظ اهمی لح

شکل 1: گراف ویژگی های پیام رسانۀ دیداری ـ شنیداری تلویزیون

بحث و نتیجه گیری
در  نگاشت شــناختی  رویکــرد  بــا  پژوهــش حاضــر،  در 

حــوزۀ گردشــگری و رســانه، مدلــی ارائــه شــد تــا براســاس آن بتــوان 

ــانۀ  ــک رس ــام ی ــروری پی ــای ض ــل ویژگی ه ــی و تحلی ــه بررس ب

ــون(  ــنیداری تلویزی ــانۀ دیداری ـ ش ــر رس ــد ب کی ــا تأ ــد )ب کارآم

ــگری  ــد گردش ــاندن مقاص ــترده در شناس ــانۀ گس ــن رس ــش ای و نق

و توســعۀ گردشــگری اقــدام کــرد. مــدل ارائه شــده مؤلفه هــا و 

ویژگی هــای پیــام رســانۀ مفیــد و کارآمــد را بــه همــراه رابطــۀ 

علــت و معلولــی بیــن آن هــا و همچنیــن شــدت ایــن روابــط نشــان 

برنامه ریزی هــای  در  می توانــد  اطالعــات  ایــن  کــه  می دهــد 

مدیــران رســانه های گوناگــون و مدیــران مقاصــد گردشــگری 

اســتفاده شــود. همان طــور کــه مشــاهده شــد مــدل استخراج شــده 

شــامل هشــت عامــل اســت. نتایــج تحلیــل مــدل نشــان می دهــد 

کــه برخــی از ایــن مؤلفه هــا و ویژگی هــا در کارکــرد مؤثرتــر 

ایــن رســانه، به منظــور معرفــی مقصدهــای گردشــگرپذیر بــه 

گردشــگران، تأثیرگذارتــر و مهم تــر از ســایر عوامــل هســتند. 

گاه ســازی  آ و  آمــوزش  عامــل  مهم تریــن  مــدل،  براســاس 

گاه ســازی گردشــگران  گردشــگران اســت. تأثیــر عامــل آمــوزش و آ

کیــد بــر نقــش تبلیغــی و خبــری بــا یافته هــای پراووین کومــار  بــا تأ

)2014( و کوهــی و همــکاران )1392( تطابــق دارد. امــروزه یکــی 

از مهم تریــن نقش هــای رســانه ها دادن آموزش هــای مــوازی و 

دائمــی بــه مخاطبــان در زمینه هــای گوناگــون اســت. مــردم بیشــتر 

اوقــات فراغــت خــود را بــا رســانه ها، به ویــژه تلویزیــون، ُپــر 

ــای  گاهی ه ــات و آ ــم اطالع ــش اعظ ــگران بخ ــد و گردش می کنن
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ــچ  ــد. هی ــت می آورن ــه دس ــنیداری ب ــانۀ دیداری ـ ش ــود را از رس خ

رســانۀ دیگــری ایــن فرصــت ویــژه را در معرفــی کامــل مقصدهــای 

ــداری آن،  ــۀ دی ــل مؤلف ــی، به دلی ــن قدرت ــدارد و چنی ــگری ن گردش

فقــط در اختیــار تلویزیــون اســت. بســیاری از مــردم آشــنایی بســیار 

کمــی بــا مکان هــای گردشــگری داخلــی دارنــد. رســانۀ تلویزیــون، 

در عرصــۀ آمــوزش عمومــی صنعــت گردشــگری، ســه وظیفــه 

بــر عهــده دارد: 1- فرهنگ ســازی و آمــوزش عمومــی مناطــق 

گاه ســازی گردشــگران در زمینه هــای  گردشــگرپذیر؛ 2- آمــوزش و آ

ــدار در گردشــگری.  ــه توســعۀ پای ــا مقصــد و 3- کمــک ب ــط ب مرتب

تلویزیــون،  از  می تــوان  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  بررســی ها 

ــن از  ــگران و همچنی ــتر گردش ــر و بیش ــی راحت ت ــاظ دسترس به لح

نظــر دربرگرفتــن قشــرهای گوناگــون گردشــگر در جامعــه و منطقه ای 

ــی و  ــه بازاریاب ــا و درنتیج ــازی آن ه گاه س ــوزش و آ ــرای آم ــاص ب خ

ــرد.  ــره ب ــگرپذیر به ــای گردش ــی مقصده معرف

دیگــر  یکــی   ،1 شــکل  در  ارائه شــده  مــدل  براســاس 

شناســاندن  در  تلویزیــون،  رســانۀ  پیــام  مهــم  ویژگی هــای  از 

ــی  ــی تلویزیون ــای نمایش ــاد برنامه ه ــگری، ایج ــای گردش مقصده

ــوص  ــت آمده درخص ــج به دس ــت. نتای ــگری اس ــوع گردش ــا موض ب

ــتورینا )2011(  ــا و نیس ــای توکلی ــا یافته ه ــل ب ــن عام ــت ای اهمی

ــف  ــانه موظ ــه، رس ــن زمین ــت. در ای ــو اس ــم )2012( هم س و کی

اســت بــا ســاخت و ارائــۀ برنامه هــای مناســب، از یــک ســو، بــرای 

معرفــی و شناســایی مناطقــی کــه قابلیــت مناســبی بــرای گردشــگری 

دارنــد و از ســوی دیگــر بــرای معرفــی مقصــد بــه گردشــگران اقــدام 

ــگری  ــات گردش ــارۀ امکان ــوع درب ــای متن ــاخت برنامه ه ــد. س کن

ــگری  ــات گردش ــغ امکان ــیوۀ تبلی ــوزش ش ــگری و آم ــد گردش مقص

ــغ گردشــگری عمــل کنــد 
ّ
ــد ماننــد مبل ــه مــردم آن منطقــه می توان ب

کــه باعــث ایجــاد انگیــزه در گردشــگران بــرای انتخــاب آن منطقــه 

ــد،  ــون می توان ــانۀ تلویزی ــود. رس ــگری  ش ــد گردش ــۀ مقص به منزل

بــا تولیــد برنامه هــای مســتند، گزارشــی، تحلیلــی و خبــری، 

جاذبه هــای گردشــگری یــک منطقــه را معرفــی کنــد و عــالوه بــر آن 

ــا  ــه آن ه ــردم ب ــه م ــردازد ک ــگری بپ ــم گردش ــی مفاهی ــان برخ ــه بی ب

گاهی هــا و فرهنــگ ارتباطــی  نیــاز دارنــد و، از ایــن رهگــذر، دامنــۀ آ

مــردم درزمینــۀ گردشــگری را افزایــش دهــد. انتشــار اخبــار توســعه 

و بهســازی راه هــا، محل هــای اقامتــی و تفریحــی و امکانــات 

رفاهــی مناطــق گردشــگری انگیــزۀ مــردم را بــرای مســافرت و 

رســانه های  می دهــد.  افزایــش  گردشــگری  مناطــق  از  بازدیــد 

ــی  ــا و کارکردهای ــطۀ قابلیت ه ــون، به واس ــژه تلویزی ــی، به وی جمع

تبلیــغ،  اقنــاع،  سرگرم ســازی،  آمــوزش،  اطالع رســانی،  چــون 

بی بدیلــی  نقــش  می تواننــد  فرهنگ ســازی  و  عمومــی  بســیج 

در صنعــت گردشــگری ایفــا کننــد. در تحقیقــات گردشــگری، 

مطالعــه  فیلم هایــی کــه اطالعــات مربــوط بــه گردشــگری را 

معرفــی می کننــد حــوزه ای به نســبت جدیــد اســت کــه »فیلــم 

ــوزۀ  ــر در ح ــود و درحال حاض ــده می ش ــگری« نامی ــرک گردش مح

دانشــگاهی و صنعــت درحال رشــد و توســعه اســت. تولیــدات 

رســانه ای تلویزیونــی موفــق می توانــد تأثیــر چشــمگیری در معرفــی 

ــیل   ــه پتانس ــد ک ــته باش ــی داش ــناخته تر در مناطق ــای ناش جاذبه ه

ــد، مکان هــای گردشــگری می تواننــد شــاهد تأثیــر  گردشــگری دارن

ــن  ــه ای ــوط ب ــای مرب ــعۀ فعالیت ه ــانه ای در توس ــر رس ــتقیم اث مس

ــث  ــی باع ــای تلویزیون ــوارد برنامه ه ــی م ــند. در برخ ــش باش بخ

ایجــاد انگیــزۀ ســفر بــه مناطقــی شــده اند کــه افــراد بــرای بــار اول 

ــرای چندمیــن  ــرای گردشــگرانی کــه ب ــد. ب آنجــا را مشــاهده کرده ان

بــار بــه ایــن مقاصــد ســفر می کننــد بایــد برنامه هایــی تولیــد شــود 

کــه جنبه هــای جدیــد و غیرمعمولــی از جاذبه هــای مقصــد را 

ــد.  ــی کنن معرف

همچنیــن، بــا توجــه بــه مــدل طراحی شــده، مشــاهده 

ــگری از  ــد گردش ــر مقص ــا تصوی ــگر ب ــازی گردش ــه درگیرس ــد ک ش

ــی  ــون در معرف ــانۀ تلویزی ــام رس ــم پی ــای مه ــا و ویژگی ه مؤلفه ه

ــکاران )1398(،  ــی و هم ــت. زمان ــگرپذیر اس ــای گردش مقصده

ــژاد )1395(  ــه و خضرن ــدری چپان ــزام )2011( و حی ــگ و پی وان

ــه  ــون، ب ــانۀ تلویزی ــش رس ــۀ  نق ــود درزمین ــی های خ ــز، در بررس نی

ــبی از  ــی مناس ــر ذهن ــاد تصوی ــد. ایج ــاره کرده ان ــل اش ــن عام ای

ــه را در  ــه منطق ــفر ب ــل س ــه تمای ــگری منطق ــای گردش جذابیت ه

ــه منطقــه  ذهــن گردشــگران بالقــوه ایجــاد و زمینه هــای سفر شــان ب

را فراهــم می کنــد. در ایــن خصــوص، اگــر درگیرســازی گردشــگران 

ــری  ــه ایجــاد تصوی ــد ب ــت شــود، می توان ــه تقوی ــا مقصــد نوآوران ب

ســازمان های  بدین منظــور،  کنــد.  کمــک  مقصــد  از  مثبــت 

کــه  بیندیشــند  تدابیــری  بایــد  گردشــگری  مقاصــد  مدیریــت 

نیروهــای آن هــا در تماســی کــه بــا مســافران ورودی بــه شــهر دارنــد، 

شــبکۀ  تلویزیونــی خــود را بــه آن هــا معرفــی کننــد و از ایــن رهگــذر 

ذهــن پویــای گردشــگر را در یافتــن مقصــد گردشــگری مناســب در 

ــد. ــر کنن ــه درگی آن منطق

منابع
ــفیعی،  ــادات و ش ــتانی، طیبه الس ــی اردس ــوب، عطای ــعدی، یعق اس

زاهــد )1395(. نقــش هویــت هنــری مقصــد در ایجــاد 

ــان(.  ــهر اصفه ــوردی: ش ــۀ م ــران )مطالع ــهری در ای ــد ش برن

کنفرانــس بین المللــی توســعه بــا محوریــت کشــاورزی، 

ــگری. ــت و گردش ــط زیس محی

ایرانپــور مبارکــه، میتــرا )1394(. نقــش رســانه های جمعــی در 

توســعۀ گردشــگری ورزشــی اســتان اصفهــان. پایان نامــۀ 

ــرا. ــگاه الزه ــران: دانش ــد. ته ــی ارش کارشناس

بازونــد، مریــم، شــیری، قاســمعلی و پوراشــرف، یاســان الله )1395(. 

بررســی تأثیــر ابعــاد تبلیغــات تلویزیونــی )منبــع پیــام و 

ــۀ  ــی. ماهنام ــواد غذای ــودکان از م ــرش ک ــر نگ ــام( ب ــوا پی محت

.79-70  ،)26( حســابداری،  و  مدیریــت  پژوهش هــای 
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ابوالفضــل، پناهــی، حمیــد و قلیــزادگان، فرزیــن  پورمنافــی، 

ــای  ــعۀ بازارچه ه ــازی در توس ــانۀ مج ــش رس )1398(. نق

مــرزی. فصلنامــۀ علمــی علــوم و فنــون مــرزی، 8)3(، 

.154 -131

جاویــد، مجیــد، اســدی، حســن، گــودرزی، محمــود و محمــدی 

ــانه های  ــت و رس ــش اینترن ــان )1391(. نق ــی، احس ترکمان

نشــریۀ  ورزشــی.  گردشــگری  بازاریابــی  در  نویــن 

پژوهش هــای کاربــردی مدیریــت علــوم زیســتی در ورزش، 

.49-39  ،)3(1

ــت  ــود کیفی ــم )1390(. بهب ــازور، اعظ ــن و س ــینی، میرزاحس حس

خدمــات گردشــگری شــهر یــزد از دیــدگاه گردشــگران 

خارجــی. فصلنامــۀ علمی پژوهشــی مطالعــات جهانگــردی، 

.141-117  ،)16(7

ــژاد، پخشــان )1395(. تحلیلــی  ــم و خضرن ــه، رحی حیــدری چپان

بــر عوامــل مؤثــر بــر شــکل گیری تصویــر مقصــد در 

گردشــگری شــهری )مطالعــۀ مــوردی: شــهر ارومیــه(. 

 ،)21(6 شــهری،  مطالعــات  علمی پژوهشــی  فصلنامــۀ 

.16 -5

ــر  ــانه ها ب ــرات رس ــر اث ــروری ب ــام )1389(. م ــی زاده، بهن رضاقل

ــۀ پژوهــش ارتباطــی، 17)64(، 185-159.  گردشــگری. فصلنام

ــانه های  ــر رس ــماعیل )1395(. تأثی ــادری، اس ــن و ق ــتی، امی ریاس

مقصــد  از  گردشــگران  ذهنــی  تصویــر  بــر  اجتماعــی 

)مطالعــۀ موردی:شــهر شــیراز(. نشــریۀ مطالعــات مدیریــت 

.196-185  ،)3(2 کارآفرینــی،  و 

گردشــگری.  و  تلویزیــون  ســینما،   .)1388( حســن  زارعــی، 

،)29( گردشــگری،  دوماهنامــۀ 

ــدا )1398(.  ــان، ن ــژه و زرندی ــب، منی ــب، حقیقی نس ــی، زین زمان

گروه هــای  در  مشــتری  درگیرســازی  رابطــۀ  بررســی 

گردشــگری رســانۀ اجتماعــی بــا تصویــر و انتخــاب مقصــد. 

نشــریۀ مطالعــات رســانه های نویــن، 5)17(، 296-265.

دفتــر  تهــران:   . اقتصــاد و رســانه،  ســعیدی، علــی )1390(. 

و  فرهنــگ  وزارت  رســانه های  برنامه ریــزی  و  مطالعــات 

ــامی ــاد اس ارش

ــات  ــه )1390(. تبلیغ ــی، وجیه ــی و طالب ــلی، عل ــلیمانی بش س

ــی. ــارات بازاریاب ــران: انتش ــی. ته ــان در بازاریاب پنه

شمســی، مهنــاز و ســلیمانی، مریــم )1394(. بررســی رابطــۀ 

ــانه های  ــر رس ــد ب کی ــا تأ ــانه ها ب ــی و رس ــات علم ارتباط

اجتماعــی. نشــریۀ کتــاب مهــر، )17(، 79-62.

ــعۀ  ــیما در توس ــت صداوس ــش مدیری ــگار )1396(. نق ــیرویه، ن ش

صنعــت گردشــگری؛ ارائــۀ راهکارهــای مدیریتــی براســاس 

مــدل SWOT. پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد مدیریــت رســانه.

صالح دوســت، مهســا و تــاج زاده نمیــن، ابوالفضــل )1394(. 

گردشــگری  بازاریابــی  فعالیت هــای  اولویت بنــدی 

فیلــم. فصلنامــٔه علمی پژوهشــی برنامه ریــزی و توســعٔه 

.۲۰۸-۱۸۹  ،)15(۴ گردشــگری، 

ــاد  ــیل ایج ــی پتانس ــدی )1394(. بررس ــی، مه ــی مورکان صالح

توســعۀ  در  آن  نقــش  و  گردشــگری  تلویزیونــی  شــبکۀ 

ــد  ــی ارش ــۀ کارشناس ــان. پایان نام ــهر اصفه ــگری ش گردش

ــی.  ــی فرهنگ ــتۀ کارآفرین رش

برون مــرزی  رســانه های  نقــش   .)1398( مهــدی  طاهــری، 

در پیشــبرد دیپلماســی گردشــگری جمهــوری اســالمی. 

.276-257  ،)4(4 بین الملــل،  رســانۀ  پژوهشــنامۀ 

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، 6)2(، 259-245.

ــی  ــانه های جمع ــش رس ــی نق ــیروس )1395(. بررس ــوالدی، س ف

ارشــد،  کارشناســی  پایان نامــۀ  گردشــگری.  جــذب  در 

ــالم. ــر ای ــی باخت ــوزش عال ــۀ آم مؤسس

ــر آن  ــگری و تأثی ــات گردش ــت تبلیغ ــر )1394(. کیفی ــی، امی قربان

در جــذب گردشــگر )مطالعــۀ مــوردی: بیرجنــد(. کنفرانــس 

ــی و  ــانی، آینده پژوه ــوم انس ــن در عل ــای نوی ــی افق ه جهان

توانمندســازی.

کاظم پوریــان، مجتبــی، نظافتــی، رامیــن، مدبــر، زهــرا و رمضانــی 

وســایل  و  رســانه  نقــش   .)1394( میــالد  پالنگــری، 

ــن  ــگری. اولی ــت گردش ــترش صنع ــر گس ــی ب ارتباط جمع

ــگری،  ــتی و گردش ــع دس ــر، صنای ــی هن ــس بین الملل کنفران

ــیراز. ــی، ش ــاوری خوارزم ــوم و فّن ــی عل ــۀ عال مؤسس

کروبــی، مهــدی و ملکــی، راحلــه )1396(. نقــش رســانه در 

برندســازی مقاصــد گردشــگری. ماهنامــۀ مدیریــت رســانه، 

.19-1  ،)36(

ــودی، حســین، طالشــی، مصطفــی و کوهــی،  کوهــی، الهــام، میب

ــر توسعه  ــش رسانههای ارتباط جمعی د ــه )1392(. نق اله

موردــی:  )مطالعۀ  پایدار  گردشگری  صنعت  پیشرفت  و 
توســعۀ  و  زیست  محیط  آموزش  نشــریۀ  آمل(.  شهرستان 

.30-19  ،)5( پایدار، 
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لطفــی، حیــدر و حمیــدی، الهــه )1392(. توســعۀ گردشــگری 

ــگران  ــی گردش ــر ذهن ــت تصوی ــانه ها در مدیری ــش رس و نق

ملــی مدیریــت گردشــگری،  اولیــن همایــش  ایــران.  از 

جغرافیــا. و  طبیعت گــردی 

ــین )1397(. ارزیابی  ــگر، حس ــه و پیش ــی، خدیج ــدی بارزیل محم
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