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Abstract
The purpose of this study provides a model for tourism development
strategies using new media in regard to the 20-year vision deed to investigate
the function and characteristics of new media in society and tourism
strategy, 20-year vision (2025), tourism development, and management deals
with theoretical models. The method of data collection is descriptive-survey
and its implementation is Delphi. The heuristic model is intended to clarify a
model in which 40 university professors & tourism specialists have
participated to achieve this goal. According to the main research question,
patterns of tourism development strategies using new media in line with
twenty-year vision deed and the main hypothesis of the significant
relationship between tourism development strategies and playing an essential
function of new media and using expert opinions and content analysis to
confirm the hypothesis, we provide a model upon which the new media
plays its function properly and it can be taken a step further of Intermediary
role and has a role in all processes of the tourism strategy. In this case, the
media does not apply only as tools, but in terms of importance, it is
''considered one of the pillars of tourism development strategies''.
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مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


رسانههای نوین و استراتژیهای تحقق اهداف سند چشمانداز
توسعه گردشگری
اصغر حیدری



گروه آموزشی مدیریت دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه پیام نور،
تهران ،ایران.

نويننقشاساسیدرراستايتحققاهدافاقتصاديبهخصوصدرحوزهگردشگريدارندبر

رسانههاي 

یتوانند ازنقشواسطبودنگامی
نوينکارکردهايخودرابهدرستی ايفانمايندم 

اساساينکهرسانههاي 


تاریخ ارسال8001/30/30 :

چکیده

صورترسانهها

يهايگردشگرينقشداشتهباشند.دراين
فراترنهادهودرکلیهفرايندهايتوسعهاستراتژ 
يهاي
یروند ،بلکه به لحاظ اهمیت جزء يکی از ارکان مهم توسعه استراتژ 
تنها بهعنوان ابزار بکار نم 
ستساله (افق
يهاي گردشگري با استفاده از رسانههاي نوين در راستايسند چشمانداز بی 
توسعه استراتژ 
يهاي
رسانههاي نويندرجامعهواستراتژ 
یهاي  
یباشد کهدرآنبهبررسیکارکردهاوويژگ 
)4141م 
یپردازد.
گردشگري،سندچشماندازگردشگري،الگوهاينظريارتباطاتتوسعهومديريتگردشگريم 

برايبررسیروابطعلّیبینمتغیرهاازمعادالتساختاري(لیزرل)استفادهشد،براي دستيافتنبهمدل
جهت آزمون مدل بین مديران و کارشناسان گردشگري توزيع شد .تا درنهايت مدل ساختاري حاصل
گردد.نتايجنشاندادازمیانکارکردهايرسانههاکهکارکردبسیجکنندگیبا 47.4درصدوکارکرد

درصدبیشترينتأثیرراازمیانکارکردهايرسانههاي نويندرتوسعه

همبستگیرسانههاي نوينبا 47.0

يهايگردشگريمبتنیبرفناورياطالعاتداشتهاست .
استراتژ 

ISSN: 2538-2209

ساختاريطیدومرحلهپرسشنامهبیناساتیدارتباطاتورسانهگردشگريدرمرحلهاولودرمرحلهبعد

تاریخ پذیرش8000/30/30 :

یآيند .روشاينپژوهش،توصیفی -پیمايشیبودهوهدفآنهدفارائهمدل
گردشگريبهحسابم 


کلیدواژهها :رسانههای نوین ،رسانه و گردشگری ،استراتژیهای گردشگری ،کارکرد رسانهها،

نويسندهمسئولrastaktour89@gmail.com:

eISSN: 2476-

چشمانداز .
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مقدمه
درگردشگري امروز ايران ،مطابق با نظريه رسانههاي قدرتمند ،رسانهها بايد از مرزهاي
سازمانهاي

حرفهاي گري و تخصص مديران و کارکنان 
سازمانی عبور کرده و با  
وههاي برخوردباآنان
گردشگري راازفوايدحضورگردشگردرجامعهآگاهسازندوشی 
،رسانههادرتمامیمراحلاززمانشروعسفروبعدازآنهمراهگردشگربودهو

رابیاموزند
رسانههاپذيرايايدهآلگردشگراناست.فناورياطالعاتو
جامعهمیزباننیزتحتتأثیر 
یکند و به صنعت گردشگريشکلی جديد
ارتباطات بهعنواننیرويیبسیار قوي عملم 
یتواندشرکتهارادرصحنهرقابتنگهدارد(گی)413:4311،دراينرساله
یدهدوم 
م 
رسانهها (مك
رسانههاي نوين (با تکیه بر نظريات کارکرد  
یشود کارکردهاي  
تالش م 
کوئیل ،)18:4318 ،نقش اطالعرسانی ،همبستگی ،بسیج کنندگی ،فراهمکننده تفريح و
2
رسانهها برجامعه وسازمانهاي گردشگري،توسعه

سرگرمی،پیوستگیوتداوم،)1تأثیر

يهاي
فرهنگ گردشگري در جامعه ،مشارکت مردم و رسانهها در توسعه استراتژ 
یهاي رسانههاي نوين
سازمانهاي گردشگري و ويژگ 

گردشگري در بین افراد جامعه و 
یگیرد .
موردبررسیقرارم 
يهايگردشگريراتوسعهپیدادهند؟پاسخ
رسانههاينوينچگونهمیتواننداستراتژ 
به اين سؤال  به ما کمك خواهد نمود تا در صدد تدوين الگويی باشیم که کارکرد
یدهد .
رسانههاينوينرادرحوزهگردشگريبهترنشانم 
يهاي توسعه گردشگري فراوانی در بخش گردشگري در سالیان اخیر
استراتژ 
خوردهاند؛ بنابراين محقق به

یشود که علیرغم مناسب بودن ،در عمل شکست
مشاهده م 
يهايموجودچگونهبهبهتريننحوتوسعهپیداکنند .
دنبالآنبودهکهاستراتژ 

1. Continutity
.8تاثیررسانههابرادراك()Perceptionاستکهدرچهارچوبنظريهرسانهها()media theoryبرگرفتهاز
افکارمكلوهان()40.1میباشد.
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يها و
رسانهاي در کشور در جهت توسعه استراتژ 
تهاي  
هماکنون از کلیه ظرفی 

سازمانهاي

قابلتوجهی بین رسانهها و 
یشود و خأل  
راهبردهاي گردشگري استفاده نم 
برنامههاواهدافمندرج
گردشگريوجودداردکهدرصورتحلنشدنآنامکانتحقق 
امکانپذيراست.

بهسختی
چشمانداز 
درسند 

رسانههاي قدرتمند ،1رسانهها بايد از مرزهاي
درگردشگري امروز ايران ،مطابق با نظريه  

سازمانهاي

حرفهاي گري و تخصص مديران و کارکنان 
سازمانی عبور کرده و با  
وههاي برخوردباآنان
گردشگري راازفوايدحضورگردشگردرجامعهآگاهسازندوشی 
،رسانههادرتمامیمراحلاززمانشروعسفروبعدازآنهمراهگردشگربودهو

رابیاموزند
رسانههاپذيرايايدهآلگردشگراناست .
جامعهمیزباننیزتحتتأثیر 

مرور پیشینه پژوهش
مهمترينابزارهايدسترسیبهاهداف تلقی
رسانههادرعصرارتباطاتواطالعاتيکی از 
امروزهارتباطاتدرشکلدادنبهزندگی وخواستهاي افرادنقشاساسی بازي

یشوند 
م 
رسانهها
منسجماطالعرسانی همگانی توسط 

برنامههاي 
یکنند .طراحی،تدوينواجراي  
م 
مشارکت عموم مردم و افزايش درك و برداشت آنها از گردشگري را به دنبال دارد.
تهايی است که توسعه
همهجانبه به آن در ايران از اولوي 
گردشگري و نگرش علمی و  
پايداررابهدنبالدارد،جاذبههاي طبیعی وفرهنگی خاصکشورمانايناستعدادرادارد
يهاي
جانبهتر بهآننگريستوازتمامی امکاناتوتوانمند 
جامعتر وهمه 
تابارويکردي  
فرصتها قوانین و مقرراتی است که دراين

موجود دراين راستا بهره برد .يکی ازاين 
بهصورت
بهصورت کالن بوده و بخشی ديگر  
راستا تنظیم شده است که بخش از آن  
چشمانداز
رسانهها تأکید دارد .در اهدافکمی سند 
آشکاربهتوسعهگردشگري ازطريق 
،بهصورت کلی عنوانشدهاست
ستساله گردشگريجذببیستمیلیوننفرگردشگر 
بی 
برنامهها و
که دسترسی به آن نیازمند پرداختن به راهبردهاي اجرايی و تدوين  
.4ازاواخردهه .4واوايلدهه.4وبارشدوفراگیرشدنتلويزيون،نظرياتجديديمطرح شدکهمعتقدبهتاثیر
قدرتمندرسانههابودند.
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يهايی است که هدف فوق را محقق سازد و در همین رابطه راهبردها و
استراتژ 
يهاي رسانهاي نیز بايد معین و مشخص گردند .بنابراين ارائه چنین الگوها و
استراتژ 
یتر
تحقیقاتی ازجانبسیستمعلمی کشورموردانتظاربودهودسترسی بهاهدافراعمل 
یسازد،ضمن اينکهبهلحاظ جديدبودنزمینههايی رابراي تحقیقاتبیشتر،عمیقتر و
م 
یسازد .هدف اصلی تدوين مدل تأثیر رسانههاي نوين بر توسعه
گستردهتر فراهم م 

چشمانداز بیستساله
يهاي گردشگري در جهت نزديك شدن به اهداف سند  
استراتژ 
کشورافق()4141واهداففرعیشاملبررسی کارکردهاي مناسبرسانههاي نويندر
يها بااستفادهازالگوهاي
سازمانهاي گردشگري در جهتتوسعه اين استراتژ 

جامعه و 
نظري موجوددرحوزهارتباطاتتوسعهومديريتگردشگري؛توانمندسازي،پويايی و
رسانههاي نوين؛ مجموعهاين
يهاي گردشگري بااستفادهاز 
قابلیتاجرايیبیشتراستراتژ 
رسانههاي نوين،کارکردهاي آنوتوسعه
روبهجلو درجهتتوسعهکیفی  
عواملگامی  
چشمانداز بیستساله
يهاي صنعت گردشگري در راستاي تحقق اهداف سند  
استراتژ 
خواهدبود .

روششناسی
فرضیات تحقیق
رسانههاي
يهاي گردشگريوايفايکارکردهاي اساسی 
فرضیهاصلی:بینتوسعهاستراتژ 
نوينارتباطمعنیداريوجوددارد .

فرضیههای فرعی
يهاي گردشگري
رسانههاي نوين و توسعه استراتژ 
اطالعرسانی  
 .4بین ايفاي کارکرد  
یداريوجوددارد.
رابطهمعن 
يهايگردشگريرابطه
رسانههاينوينوتوسعهاستراتژ 
 .8بینايفايکارکردهمبستگی 
یداريوجوددارد.
معن 
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 .3بین ايفاي کارکرد پیوستگی و تداوم رسانههاي نوين و توسعه استراتژيهاي
یداريوجوددارد.
گردشگريرابطهمعن 
يهاي گردشگري رابطه
 .1بین ايفاي کارکرد تفريح و سرگرمی و توسعه استراتژ 
یداريوجوددارد.
معن 
يهاي گردشگري
 .8بینايفايکارکردبسیجکنندگیرسانههاي نوينوتوسعهاستراتژ 
یداريوجوددارد.
رابطهمعن 
روش تحقیق ،توصیفی -پیمايشی بوده .براي بررسی روابط علّی بین متغیرها از
معادالتساختاري(لیزرل)استفادهشد،براي دستيافتنبهمدلساختاريطیدومرحله
پرسشنامهبیناساتیدارتباطاتورسانهگردشگريدرمرحلهاولودرمرحلهبعد جهت
آزمونمدل بینمديرانوکارشناسان گردشگريتوزيعشد.تادرنهايت مدلساختاري
حاصلگردد.جامعهآماريتحقیقمشتملبراستادان،متخصصین،مديران وکارشناسان
یباشند .نمونه آماري تحقیق شامل موارد زير
ارشد ارتباطات و گردشگري و رسانه م 
صاحبنظران ارتباطات ،رسانه و

یباشد :در مرحله اول استادان و متخصصین و 
م 
گردشگريدردانشگاههاي  تهراندرمرحلهدومجهتآزمونمدلمديرانوکارشناسان
نمونهها درمرحلهاول 14نفرودرمرحله
ارشدگردشگريدرتهرانتشکیلدادند .تعداد  
نمونهها ازمیانکسانیانتخابشدندکهآشنايیکافیبهرسانههاي
دوم 441نفربودند .
نوينوگردشگريداشتند.
نمونهگیري نظر به اينکه شناختی از کل جامعه آماري وجود نداشت و
روش  
نمونهگیرينیزمشخصنبود ،بنابراينازروشگلولهبرفی 1استفادهگرديد .
چارچوب 
دادهها براي پاسخ
روشهاي تجزيهوتحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها تحلیل  

روشهايتوصیفیواستنباطیآماريصورتگرفته
پرسشهاوآزمونفرضیههابهکمك 

است :در سطح توصیفی روشهاي اکتشافی دادهها 8و (فراوانی مطلق ،درصد فراوانی و

1. Snowball Sampling
)2. Exploratory Data Analysis (EDA
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فراوانی تجمعی) و همچنین نمودارهاي دايرهاي ،4ستونی ،8مخروطی 3و هرمی 1براي
هريك از گويهها استفاده شده است .در سطح استنباطی براي تجزيهوتحلیل و استنباط
نمونهاي« ،خی دو» و  Tدو نمونه مستقل نیز
فرضیهها و گويهها از آزمونهاي  Tيك  
استفادهشدهاست .
بهصورت منسجموجهتتجزيهوتحلیلازمدل
براي بررسی روابطعلّی بینمتغیرها  
معادالت ساختاري 5و از «لیزرل» استفاده شد .مدل يابی معادالت ساختاري بر پايه
،مدلهاي علی رابادستگاهمعادلهخطی

فرضیههايی دربارهوجودروابطعلی بینمتغیرها
یکند.بدينترتیب«،اس،ايی،ام،»6روابطنظري بینشرايطساختاري معینو
آزمونم 
یآزمايد و برآوردروابط علی میانمتغیرهاي مکنون (مشاهدهنشده) ونیز
مفروضرام 
یسازد (هومن،
امکانپذير م 

مشاهدهشده) را 

اندازهگیري شده (
روابط میان متغیرهاي  
.)48:4311همبستگیبینمتغیرهايمدلنیزبااستفادهازآزموناسپیرمنموردآزمونقرار
گرفت.
قبلازاينکه مدلازنظرمعادالتساختاري موردبررسی قرارگیرد،همبستگیبین
متغیرهايمدلبااستفادهازآزموناسپیرمنموردآزمونقرارگرفت .

رسانههای نوین
رسانههايی که،بهمددتجهیزاتارتباطاتصوتی،متنی و گرافیك(تصوير)الکترونیکی
بهايمختلفیازامکاناتصوتی/متنی،صوتی/گرافیکی،متنی/گرافیکیو
تازهدرترکی 
نیزترکیبسهتايی آندراشکال متنوعی ازوسايلارتباطدورکه برقراري ارتباطمیان
یگیرند (حکیم
کردهاند درچارچوب نظامرسانهاي نوينقرارم 
فردي وگروهی رافراهم 
1. Pie-Chart
2. Column Chart
3. Con Chart
4. Pyramid Chart
5. SEM
6. Structural Equation Modeling
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آرا.)81:4311 ،ابزارهاي جديد،مخصوصاً ابزارهاي الکترونیکی کهارتباطاتجمعی را
وبالگها1

بازيهايالکترونیکی ،3
سرويسهايموبايل  ،8

فراهممیسازند،مانند؛اينترنت ،4
میباشند«.مكکوئیل ».برخی ازتفاوتهاي اساسی
وسیستمپخشچندرسانهايصوتی 8

میانرسانههاي جديدوقديمراقابلیتنمايشعددي،تشکل واحدمندي،خودکار بودن،
یکند (فهیمی فر.)448:4311 ،
تغییرپذيري و فراکدگذاري در رسانههاي نوين ذکر م 
برنامههاي زندگی فردي نقش مستقیم
برخالف تلويزيون رسانههاي نوين میتوانند در  
داشتهباشند(.)Rasmussen, 2000:160دركعمومیازرسانهنوينايناستکههرچه
یگیرد(.)Manovich،8444:84
ازطريقرايانهتولیدومنتشرشود،عنوانرسانهنوينم 

رسانههای همگانی و تأثیر آن بر جامعه
یکنند.فردکمکمبايكارزشاجتماعیو
رسانههاارزشهاياجتماعیراديکتهم 
امروزه 
یبیند،غافلازاينکهريشهدرتبلیغات منظم
شهي آنرانم 
روبهرو میشود کهري 
سیاسی 
رسانههاي جمعی وجود دارد .اصطالح «خود تصويري» حاصل کار رسانههاي تصويري
آنقدرنقشوتأثیرگذاريوسايل
است(کمالیپور.)34:43.3،برخیازدانشمندانحتی 
یخوانند کهازآنبهعنوانيكتمدنمهم
ارتباطجمعی رادرزندگیبشرمهموحیاتیم 

کردهاند .آنان میگويند که« :گسترش رسانههاي همگانی (وسايل ارتباطجمعی)
ياد  
فرايندي را تسهیل کرد که فناوري به کمك آن ،زندگی آدم را در کام خود بلعیده
نهتنها رسانههايی
است»(آذرنگ .)4314:441 ،محققان ارتباطات جمعی معتقدند که « :
یهاي خود بر افراد و درنهايت جامعه اثر
رسانهها با ويژگ 
همگانی بلکه نوع  
1. Internet
2 . Mobile Devices
3. Electronic Games
4. Blogs
5. Podcasting
ايراديويیکهديجیتالیضبطشدهوبرايدانلودوقراردادندردستگاههايشخصیپخشصدادراينترنت


برنامه
گذاشتهمیشود .

6. McQuail
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ارتباطجمعی معتقدند که

یگذارند»(حسینی« .)38:4318 ،بسیاري از جامعه شناسان 
م 
يیشناسی ،حالتروانی،اخالقی،قومیو
چشمگیري نیزبرزيبا 
رسانههاي همگانیتأثیر  
گوشهاي ازوجودجسمیوروانانسان را

اجتماعیداردوبهقدري مؤثر استکههیچ
یکند و سرانجام ،رسانهها در پیدايش عادات تازه،
دستنخورده و به حال خود رها نم 

انسان،دهکدهايجهانیوهمسايه

خلقوخوي
تکوينفرهنگهايجهانی،تغییردررفتارو 
عهدهدارند».رسانههايهمگانیدرتشکیل،هدايت
شدن،بامللدوردست،سهمبزرگیبر 
ارتباطجمعی،

و انحاللافکار عمومی نقش بارز و انکارناپذيري دارند .دانشمندان حوزه
اعتقاددارند که جوامع ،بهشدت تحت تأثیر وسايل ارتباطجمعی خويش قرار دارند
شکلگیري واقعیتاجتماعی
رسانههاي جمعی امروزهبهمنبعغالب 
(سبزيان  .).8:431.،
رسانهايقراردارد
تهاي 
شدهاندواينادعاکهدنیايمادرمحاصرهواقعی 
درجوامعتبديل 
يهاي
قابلبحثی میتواند باشد ( .)Berger& Luckman, 1987:56فناور 
یشك ادعاي  
ب 
اطالعاتوارتباطاتدرراستاي تسهیلارتباطاتبینافرادوبخشهاي مختلفسازمانی
بهشدت در حال افزايش بوده و به کاربردهايی نظیر پست الکترونیکی ،پیام صوتی و

تصويري وهماهنگی بینفرايندهاي سازمانی احساسنیازشدهاست( Henry & olson,

گونهاي استثنايی ،جايگاه مهمی را اشغال
 .)1992:172در جوامع صنعتی ،رسانهها به 
یکنند (ژوديت
رسانهها مطرحم 
کردهاند و درواقع،بسیاريازمباحثعمومی جامعهرا 

الزار.)4311:84،

توسعه استراتژیهای گردشگری
بهخصوص شناسايی
توسعه استراتژي گردشگري بهعنوان وسیلهاي براي رشد اقتصادي  
يهاي
یتواند؛ توسعه محصول و استراتژ 
تهايی که نیاز به راه کار دارند ،م 
محدودي 
بازاريابی ،عوامل بهبود سودآوري ،جذب سرمايهگذاري ،نقش دولت و بخش تجاري
برنامههاي منطقهاي رابهدنبال داشته
برايتعیینکمیتوکیفیتمنابعالزموحمايتاز 
باشند.هدفاصلیاستراتژيتوسعهگردشگريبهحداکثررساندنمنافعاقتصاديپايداراز
طرحهاي روشنی که منجر به ارائه راهکارهاي مناسب براي بخشهاي
گردشگري و  
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يهاي گردشگري
یشود(سقايی.)80:4304،استراتژ 
اقتصاديواجتماعیاستراشاملم 
همبهگردشگروهمبهمقصدتوجهدارد .توسعه گردشگريباعثاحیاي مجددزمین،
جلوگیري ازمهاجرتبهبیرون،افزايشکیفیتزندگی،امیدبهارتباطاتجديد،حمايت
فعالیتهاي فراغتی و ورزشی وتوسعه روستايی،حمايت ازفروشگاههاي روستايی و

از
فعالیتهاي فرهنگی ،حمايت از تاريخ و منابع طبیعی ،توسعه

خانهها ،تثبیت هنرها و 
چاي 
یشودوافرادمحلیتالشدارندتابهبهترينوجهی
پاركهام 

حملونقل،اماکنعمومیو

آنرا بهنمايشدرآوردهوهمهروزه کیفیتآنرا بهبودببخشند .مجموعه فرايندهايیرا
انمدت وبلندمدت گردشگريبهتوسعهمطلوب
کوتاهمدت-می 
که طیآندريكدوره 
يهاي گردشگري نامیده شده استEdgelle Edgelle, (  .
یرسد تحت عنوان استراتژ 
م 

 )2008:33

رسانهها و گردشگری
کردهاند که
مبندي متفاوتی پیدا 
مشخصههايی کهدارندتقسی 

رسانهها براساسکارکرد 1و 
یتوان به مکتوب و غیر مکتوب ،نوشتاري و ديداري و غیره اشاره نمود .يکی از
م 
یهاي خاصديگراز
یباشند که باويژگ 
آنها،رسانههاي نوينم 
فراگیرترينوسريعترين  
،تنوع،چندرسانهايبودن،بهروزبودنو...نقشمهمی

قبیلتعاملیبودن،دردسترسبودن
،فرهنگسازي،مشارکت وهمبستگیمردمیونهادينهکردنفعالیتهاي

اطالعرسانی
در 
گردشگري به عهده دارند .ازآنجاکه يکی از ارکان اصلی در اجراي استراتژيهاي
یباشد ،بر طبق تئوري مسئولیت اجتماعی و
گردشگري مردم و مشارکت عمومی م 
بهموقع،دقیقوسريعرسانههاينوينوارائه
اطالعرسانی 
يهايهنجاريوکارکردي 
تئور 
يها
بازخوردهاي الزمونیزانعکاسنقدهاي کارشناسی تعديلها وپختگی وبلوغاستراتژ 

هاياصلیرسانههايهمگانی؛ اطالعرسانی،همبستگی ،پیوستگیوتداوم،بسیجکننده،فراهمکننده

.4کارکرد
تفريحوسرگرمی(مكکويل)4318،441،
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رسانههاي قدرتمند،1رسانهها
رابهدنبال دارد .درگردشگري امروزايران،مطابقبانظريه 
حرفهاي گري و تخصص مديران و کارکنان
بايد از مرزهاي سازمانی عبور کرده و با  
وههاي
سازمانهاي گردشگري را از فوايد حضور گردشگر در جامعه آگاه سازند و شی 

،رسانهها درتمامی مراحلاززمانشروعسفروبعدازآن همراه

برخوردباآنانرابیاموزند
گردشگربودهوجامعهمیزباننیزتحتتأثیر رسانهها پذيراي ايدهآلگردشگراناست.
یکند و به صنعت
فناوري اطالعات و ارتباطات بهعنوان نیرويی بسیار قوي عمل م 
یتواندشرکتهارادرصحنهرقابتنگهدارد(.گی،
یدهدوم 
گردشگريشکلیجديدم 
)413:4311
هايگردشگريديگرنمیتواننداينترنترادرآمیخته بازاريابیخودناديده


سازمان
بگیرند،بهدلیلاينکهاينپديدهدارايمزايايیچوندسترسیجهانی،سهولتبروزرسانی،
خدماتاطالعاتیدرلحظهحقیقی،2مشخصههاي ارتباطاتتعاملیوقابلیتهايمشتري
پسندسازياست(.)Filas& Rodriguez, 2008:163طبقنظرسازمانجهانیگردشگري،

کلید موفقیتگردشگريدرزمینهاينترنتدرشناختسريعنیازمشتريانوارتباطمستقیمبا
بهروز است.يکیازداليلاصلی
مصرفکنندگان وارائهاطالعاتجامع،شخصیشدهو 

باالبودنرشداستفادهازاينترنتدرصنعتگردشگريتغییرماهیتومفهومگردشگري
سازماندهیشدهانبوه،استاندارد،غیرمنعطفوتوجه

است.گردشگريقديم(گردشگري
کمبهنیازهايفردي)بهتدريج جايخودرابهگردشگرينوين(اطالعاتزياد،ارزش
یدهد
پول و زمان ،داشتن فرصت کم ،آمیزش بیشتر با جامعه محلی و )...م 
( .)Buhalis&Law, 2008:609ترکیب پیچیده محصوالت گردشگري و مرزهاي
درهمتنیده  ارائهخدماتمنجربهايجادرقابتیجديهمدربازارفیزيکیوهمدرفضاي
مجازيشدهاست(.)Choi, 2007:59
 .4ازاواخردهه .4واوايلدهه .4وبارشدوفراگیرشدنتلويزيون،نظرياتجديديمطرح شدکهمعتقدبهتاثیر
قدرتمندرسانههابودند.
2. Real time
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رسانهها توسعهدهنده فرهنگ گردشگر پذیری
شکلهاي گوناگونی در معرض
رسانهاي ،مردم از راهها و  
اکنون با تغییر محیط  
تشابههاو
گرفتهاند.فرهنگدرکانونارتباطاتجهانیواقعشدهو 
فرهنگهايديگرقرار 

تفاوتهاي فرهنگی بهعنوان کلید فهم تعامل میان فرهنگی موردتوجه قرار گرفته است
(.)Choi, 2004:95
فرهنگفرآيندي است کهبهيك دورهزمانی طوالنی نیاز داردتاشکل وهیبت
خاصخودراپیداکندودر جامعهبهعنوانيكامرويارفتارموردقبول عموممردمقرار
رسانهاي ضعیف باشد ،بههمان نسبت
گیرد .ضمن آنکهاساساًهرچه جامعهاطالعاتی و  
یگیرد .تحقق توسعهفرهنگگردشگريبیشازآنکه
بهکندي صورتم 
تعاملفرهنگها  
زيرساختهاينهادينفرهنگیواجتماعیاستوار

مبتنیبرابعادديگرتوسعهباشد،برپايه 
رسانهها رکن توسعه پايدار گردشگري و مروج فرهنگ عمومی هستند.
نبین  
است دراي 
بررسی سوابق کشورهاي گردشگر پذير در دنیا نشانگر آن است که موفقیت اصلی را
بهصورتاساسیوعمیقنهادينهشده
نمودهاندکهگردشگريدرجامعهآنان 
زمانیکسب 
رفتهاند بلکهجزئیاز
نهتنها پذي 
است؛يعنی اينکهمردموجوامعمحلیحضورگردشگررا 
دهاند کهاگر گردشگرانرااز دست
بهخوبی فهمی 
زندگی آنانشدهاست و خودمردم 
بدهنددرواقع زندگیاقتصاديآنانفلجشدهودچارمشکلخواهدشد .بخش مهمیاز
رسانههادربینمردمايجادشدهاست.عدمتوجه
ايناهمیتحاصلکارياستکهتوسط 
به گردشگري و نبود فرهنگ آن در میان مردم ايران از عوامل اصلی پايین بودن سطح
گردشگري است .با توجه به وجود مقاصد زيبا و تاريخی موجود در ايران و همچنین
بهجاي سفر
یدهند جايگزينهايی  
احساسنیازشديدبراي سفردرجامعه،مردمترجیحم 
برايخودتعیینکنند .
فرهنگسازي  درحوزهگردشگريياتوسعهفرهنگگردشگرپذيريشاملموارد

یشود :
ذيلم 
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فرهنگسازي درزمینهاستفادهمردمازجاذبههاي تاريخیوفرهنگیوپرکردن

نههاياوقاتفراغت؛ 
اوقاتفراغتدرجهتاستفادهازسفربجايديگرگزي 
 آموزش مردم در جهت برخورد محلی و مناطق گردشگر پذير با گردشگرانداخلیوخارجی؛
رسانهها؛
برجستهسازيواولويتسازياهمیتگردشگريتوسط 

 همگانی کردن توجه به مشکالت موجود در حوزه گردشگري به مردم ومسئوالنتوسطرسانهها؛
رسانهها بهصورت
گزارشهاي مرتبط در  

 انتشار و انتقال نتايج پژوهشها و گسترده.

مشارکت عمومی در توسعه استراتژیهای گردشگری
مشارکت فرايندي اجتماعی ،يکپارچه ،جامع ،پويا ،همبسته ،مکمل ،چندبعدي و چند
فرهنگیاست(پیتراوکلیوديويدمارسدن.)88:43.4،ازجملهمفاهیمبنیادينسیاستدر
استگذارانو
عصرحاضرکهدرهردوحوزهنظريوعملیتوجهعالمانعلمسیاست،سی 
نظامهاياجتماعیاست.
مردمرابهخودجلبکردهبحثمشارکتوکموکیفآندر 
،دولتها نیازبهمشارکتمردمدراداره امورکشوروکمكبه

براي پیشرفتامورکشور
دولت در حل مشکالت دارند .يکی از موانع اصلی و اساسی در توسعه ،عدم همکاري
یباشد .لذا در
برنامهها و درواقع عدم مشارکت م 
استها و  
مردم با دولت در اجراي سی 
آخريننظريههاي مربوطبهتوسعهاقتصادي،اجتماعی وفرهنگی،مشارکتمردمبهعنوان
همهجانبه موردقبول قرارگرفتهاست(منصوري :431.
شرطضروري درتوسعه پايدارو 
 .).1براي ايجاد مشارکت لوازم گوناگونی نیاز است؛ ازجمله موضوع يا محملی خاص
براي مشارکت ،دوم کارگزاران و متولیان مشارکت يعنی کسانی که براي مشارکت
سازماندهی میکنند ،سوم شهروندان و در آخر ،کانالهاي اتصال بین

برنامهريزي و 

مشارکتهاي گسترده و نوين ،رسانهها هستند

کارگزاران و شهروندان که اين رابط در 
برايرسیدن به

برنامهريزي 
(سبیالناردستانی .)48:4311،مشارکت فرايندياستکهدر 
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ايیگردشگري،الزم
کثرتگر 

یگیرد.بهخاطرماهیت
گردشگريپايدارموردتوجهقرارم 
ومقاصدگردشگريمشارکتبه وجودآيدتاازخدماتتولیدي

درموردهدفها 

است
،بهطور بهینهاستفاده شود.رسانهها باتشويقمشارکتمردمبهدستیابی
هرعضوشريك 
رسانهها پیوندداشتهباشدونظرياتمردم
توسعهپايدارکمكخواهندکرد.هرچهمردمبا 
دررسانهمنعکسشود،مشارکتمردمبیشترخواهدبودکهاينمهمباحضوردر فضاي
رسانهها وفضاهايعمومی ،محلی برايمشارکت وارتباط
امکانپذير شدهاست  .

سايبر
مشارکتکنندگانراتشکیل

مردمبايکديگرهستند.درحالیکهچنینفضاهايی،روابطبین
یکند کهبراين
آسانتر براي برقراري ارتباطايجادم 
روشهاي بهترو 
میدهند .اينترنت  

اساسانتشاراطالعاتومشارکتافرادسهولتپیدامیکند.بنابراينالزماستتاعالقهدر
استفادهازاينترنتدرمیانافرادافزايشيابدتامشارکتآنهابیشترشود .

سند چشمانداز در زمینه گردشگری
چشمانداز به معنی بینش و دورانديشی مبتنی بر تصور و تجسم آينده است ،بهطور

سازمانها ،يك حالت کلی ،مطلوب و پسنديده

مشخصتر ،چشمانداز در بافت رهبري 

،چشمانداز به

سازماندرآيندهتعريفشدهاست(رضائیان .)08:4311،در يكسازمان
یشود کهسازمانبايدفعالیتهاي خودراباتوجهبهآن
کنندهاي مربوطم 
ت 
نیروي هداي 
چشمانداز سازمانی بايد دربرگیرنده دو عنصر باشد :فلسفه راهنما و
تنظیم کند .مفهوم  
تصويريازهدفبنیاديسازمان،کهکلمجموعهبايدمتعهدبهآنباشد(جمعیازاساتید
یبايست درکلیه
بیستساله ،کشور ايرانم 
چشمانداز  
مديريت .)44:43.1 ،مطابق باسند 
نههاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه ،رتبه اول را کسب نمايد که
زمی 
دستیابی بهيكونیمدرصدکلگردشگرودودرصدکلدرآمدگردشگري جهاناز
بیستسالهتلقیمیشود(.رضايی)814:431.،
چشمانداز 
اهدافسند 
.4سازمان جهانی جهانگردي ،گزارش آماري بررسی وضعیت گردشگري4311 ،

1
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تأثیر رسانهها بر توسعه استراتژیهای گردشگری
بهرهمندي عموم مردم از منافع و کاهش مضار
رسانهها در گردشگري گامی در جهت  
یدارند .رسانهها هرکدام از تهديداتی که مانع رشد گردشگري
گردشگري برم 
یسازندکهايننقاط
شدهاندرابهفرصتیبدلم 
درحالتوسعه 

یالخصوصدرکشورهاي
عل 
رسانهها،
بهاي محیطی را به دنبال خواهد داشت  .
قوت توسعه پايدار و کاهش آسی 
مهمتريننقشرادرحساسکردنمردمبرعهدهدارند،زيراارتباطدردنیايامروزيکیاز

رسانهها مردم را از فوايد حضور گردشگر در جامعه آگاه
کنندهترين ابزارهاست  .
تعیین 
برنامهها و
آگاهسازي باعثتوجه عمیقمردمواستقبالوحمايتآناناز 
یسازند واين 
م 
یگردد .نشان دادن ضعفها ،مشکالت و موانع در توسعه
راهبردهاي گردشگري م 
تهايگردشگري،ارائهاطالعاتوآمار
گردشگري،شناسايیوانعکاسظرفیتهاوقابلی 
مهمترين وظايف رسانههاي نوين تلقی
در خصوص گردشگران ورودي و خروجی از  
یگردد .
م 
هايجديدارتباطاتوتوسعهحاويمؤلفههايغیراقتصادياستو نقش


درنظريه

پديدهايصرفاًاقتصادينیست،بلکه
ارتباطاتدر آنهابرجستهترازگذشتهاست .توسعه  
متضمن تغییرات بنیادي در ساختار نهادهاي اجتماعی و طرز تلقی مردم است .در شکل
يهاي گردشگري نشاندادهشدهاست،دراينشکل
يكتأثیر رسانهها برتوسعهاستراتژ 
ینمايند .
نقشهايخودرادرجامعهايفام 
رسانههاباتوجهبهتئوريهايارتباطی 
یشوند :
رسانههاازطرقزيرباعثتوسعهاستراتژيهايگردشگريم 
 گسترشفرهنگگردشگرپذيري؛ 
برنامهها؛ 
بهموقع 
 نقدوبررسی 
 نهادينهکردنواشاعهبرنامههايتوسعهگردشگري؛ 
آگاهسازيعمومیوگسترشاطالعات؛ 



جامعهپذيري،

نگرشها و ايجاد باور عمومی براي توسعه 

 تغییر و تقويت 
دگرگونینهاديوفرهنگی 
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تحلیل دادهها
در بررسی فرضیه اصلی تحلیل مسیر (مدل ساختاري) تکنیکی است که روابط بین
همزمان نشان میدهد .در شکل خروجی
متغیرهاي تحقیق (مستقل و وابسته) را بهطور  
لیزرل براي آزمون فرضیه اصلی يعنی تأثیر رسانههاي نوين بر توسعه استراتژيهاي
همانطور که مشخص است میزان تأثیر برابر 4710
گردشگري نشان داده شده است  .
بزرگتر است؛

یداري برابر  4871.است که از عدد بحرانی  470.
یباشد و عدد معن 
م 
یداري دارد.
بنابراينرسانههاينوينبرتوسعهاستراتژيهايگردشگريتأثیر مثبتومعن 
مدل از نظر شاخصهاي برازندگی نیز مناسب است چون مقدار  RMSEAبرابر 47411
مبردرجهآزادي()471.نیزازمقدار
کمترازمقدارمجاز4741استومقدارکايدوتقسی 
کوچكتراست .

مجاز3
یباشد :
عالماتاختصاريبکاررفتهدرتحلیلمدلبهشرحذيلم 
عالمت اختصاری بهکاررفته در مدل

نمایه فارسی

M1

اطالعرسانیرسانههاينوين
کارکرد 

M2

رسانههاينوين
کارکردهمبستگی 

M3

کارکردپیوستگیوتداومرسانههاينوين

M4

رسانههاينوين
فراهمکنندهتفريحوسرگرمی 
کارکرد 

M5

رسانههاينوين
کارکردبسیجکننده 

S1

رساختهايعمومیفناورياطالعات

استراتژيتوسعهزي

S2

استراتژيتوسعهمحصوالتوخدماتگردشگري

S3

اطالعرسانی
ستمهاياطالعاتیو 
استراتژيتوسعهسی 

S4

استراتژيتوسعهمنابعانسانی

S5

استراتژيارتقايکیفیتورضايتمشتري

Q1….19

سؤاالت40...4پرسشنامه

مدل مفهومی تحقیق
تدوين استراتژيهاي گردشگري گامی است که معموالً در سطوح باالي مديريتی و
توسعهاي کشوروبادر

تها وسیستم 
سازمانها باالهامازاولوي 

بهصورت کالندررأس 
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تها و تهديدات صورت میگیرد که در کشور ايران
نظر گرفتن منابع ،فرصتها ،مزي 
بیستساله کشوردانست (افق.)4141
چشمانداز توسعه 
یتوان اينالهام و الگوراسند 
م 
يهانقش
بهصورتمشخصدرتدوينايناستراتژ 
برنامههايپنجسالهتوسعهکشورنیز 
البته 
برنامههاي
يها در  
دارند .مرحله بعدي اجرا و بعدازآن نظارت و ارزيابی اين استراتژ 
یکنند که
سازمانهاي گردشگري قرار دارند .در صورتی استراتژيها توسعه پیدا م 

حسابشده تنظیمشده باشند ،محیط مناسب اجتماعی و فرهنگی آماده

بهصورت دقیق و 

باشدوابزاروامکاناتتوسعهنیزفراهمباشد،مهیانمودنمحیطفرهنگی واجتماعی که
یباشد درحیطه وظايفو
يهاي گردشگري م 
يکی ازبسترهاي توسعه واجراي استراتژ 
سازمانهاي

یباشد ،در اين صورت است که 
سازمانهاي گردشگري نم 

توانمندي 
رسانهاي
بخشها سیستمهاي  
گردشگري بهکمكديگرمجموعههانیازمندند.يکی ازاين 
اقناعسازي بااليی برخوردار
یباشند کهبانفوذوقدرتی کهدرجامعهدارندازتوانايی  
م 
یتواننددربین
هستندوباتکنیكهاوفنونارتباطیتأثیرگذاريعمیقیبستهبهنوعرسانهم 
تپذيري مردم و برنامه ريزان را نسبت به
مردم ايجاد نمايند .رسانهها میتوانند مسئولی 
محیط،اقتصاد،جامعهوفرهنگافزايشدهند .

مدل تأثیر رسانههای نوین بر توسعه استراتژیهای گردشگری مبتنی بر فناوری
اطالعات
ینامند که در کنار شاخصهاي اقتصادي و جمعیتی
امروزه جامعهاي را توسعهيافته م 
نظیرتولید ناخالص ملی ،درآمد سرانه ،تولید فوالد و انرژي ،نرخ امید به زندگی ،میزان
مرگومیر و زادوولد ،ساخت سنی و جنسی جمعیت و شاخصهاي ديگر ،آموزش و

یديگر عنصر اطالعات و میزان دانائی اجتماعی ،در آن برجسته
اطالعات يا بهعبارت 
مجموعهاي از ابزارها ،تجهیزات ،دانشها و

باشد .فناوري اطالعات و ارتباطات 
رهسازي،بازيابی وانتقالاطالعات استفاده
مهارتهاست کهاز آنهادرگردآوري،ذخی 
مجموعهايازابزار،دانش،روشومهارت

یشودبراساساينتعريففناورياطالعات
م 
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خواهدبودکهدرتولید،انتقالوپردازشاطالعاتاستفادهمیشود(آذرنگ.)4.:4314،
مثابهي يكصنعت ،براثر فناوري اطالعات وارتباطات موجب
به 
رشد سريع گردشگري  
مؤلفهي مهم رشد و
بهعنوان يك  
شده است که بسیاري از حکومتها به گردشگري  
توسعهي اقتصادي محلی و ملی بنگرند .1اين امر موجب رشد گردشگري بهعنوان يك

حوزهي علمی و دانش شده است ( .)Dale& Robinson, 2001:30يازده درصد تولید

ناخالص ملی در تمام کشورها مربوط به صنعت گردشگري است .گردشگري تاکنون
دويستمیلیونشغلدرتمام دنیاايجادکردهوهرساله نیزپنجونیممیلیونشغلجديداز
طريق اين صنعت ايجاد میشود .همچنین هشت در صد نیروهاي انسانی در بخش
گردشگريمشغولکارهستند.
امها رابهمخاطبانبه
رسانههاي نوينرسانههايی هستندکهامکانارسالوتحولپی 
امها
ساختهاند در وسايل ارتباطی جديد ،مردم مستقیماً با منابع پی 

شکل دوطرفه میسر 
یکنند  وحتیابتکاراتیدرزمینهپردازشوروندارتباطبهخرج
ارتباطیدوطرفه برقرار م 
گاهها و
یدهند .رسانههاي اجتماعی عنوانی است که در سالهاي اخیر به مجموعه پاي 
م 
شبکههاي
رسانههاينوينازقبیل 
بهوسیله 
ابزارهايیاطالقمیشودکهدرفضايايجادشده 

داکردهاند.اينرسانههايجديد

،متولدشدهاندورشدپی

وتلفنهايهمراه

ارتباطی،اينترنت
نروگاهیدرمقابل
هايسنتیياقديمیتردارند.ازاي 

ويژگیهايارتباطیمتفاوتیبارسانه

هايقديمیتريازجمله تلويزيون،راديو،کتابومطبوعات،برايرسانههايدنیاي

رسانه
هاياجتماعیاستفادهمیشود .

مجازيازعبارترسانه
یآورد
نهتنها نوعی انسجامويکپارچگی درعزموارادهملی بهوجودم 
چشمانداز  

بلکهآثار وپیامدهاي مثبتی چون الهام بخشی وپاسخگويی به نیازهاي اساسی جامعهبه
دنبالخواهدداشتوازتکرارتجربهجلوگیري نموده،بهپیشرفتهمهجانبه وروبهجلوي
کشورشتاببخشیدهوبهبهینهسازي فرصتها پرداخته،چالشهاي احتمالی رابهفرصت
.4درآمدگردشگريايتالیادرسال 4311دقیقابرابربابودجههمانسالايرانبودهاست.
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قابلدستیابی استکه
چشمانداز ارائهدهنده يكتصويرمطلوب،آرمانی و 
یکند  .
تبديلم 
مانند چراغی در افق بلندمدت ،فرا روي جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و داراي
رسانههاي نويندر
واقعگرايی است  .
،ارزشگرايی و 

ندهنگري
جامعنگري،آي 
یهاي  
ويژگ 
زمره تصمیم سازان و مجريان روندهاي اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی آينده قلمداد
.رسانههادرارتقاءشأنخودديگرمنحصربهارائهخدماتعمومی نیستند،بلکه

یشوند
م 
حکومتها شدهاند .تالش براي دست يافتن به آينده مطلوب و

مسازي 
وارد حلقه تصمی 
نسلهايامروزوآيندهبتوانند
جامعهايراکه 

یهايوترسیمموقعیت
طراحیوتبیینويژگ 
آگاهانهوبااتکايبهنفسدرمسیرتحققآنگامبردارند،نهتنهاالزمهپويايیوامیدمردم
آرمانهايی است که در انديشه و فرهنگ

اين سرزمین است ،بلکه برآمده از اصول و 
اسالمی وانقالبی جاي داردورويکردورفتاردستگاهاجرايی کشوررادرچارچوبآن
جامعهاي

یکند انديشیدن و گام برداشتن طبق برنامه در سیر تحقق 
هدفدار و معنادار م 

یآيد ،براي
بهحساب م 
توسعهيافته براي هر کشوري يك فريضه و الزام اساسی  

نمونه و 
یبايستی راهنماي عملوجودداشتهباشداينراهنماي عملبه
تحققاينانديشهوالزامم 
چشمانداز بلندمدت يكکشوراستکهدرايراناينمهمباترسیمافق
زبانبرنامههمان 
،فرصتهاو

چشمانداز4141حاصلشدتامارابهساحتیمطلوبالبتهباتوجهبهامکانات

تهارهنمونسازد .
محدودي 

مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد
نرمافزار  لیزرلدرحالتتخمیناستاندارد برايمدلساختاري وعناصرمرتبط
خروجی 
اطالعرسانیهمگانی،همبستگی،پیوستگیوتداوم،تفريحو
کارکردهايرسانههاينوين؛ 
يهاي گردشگري؛
كطرف و عناصر توسعه استراتژ 
سرگرمی و بسیج کنندگی ازي 
استراتژيتوسعهزيرساختهاي عمومیفناوري اطالعات،استراتژيتوسعهمحصوالتو
اطالعرسانی ،استراتژي
خدمات گردشگري ،استراتژي توسعه سیستمهاي اطالعاتی و  
توسعهمنابعانسانی ،استراتژيارتقايکیفیتورضايتمشتريازطرفديگربانمايش
عدديمالحظهمیشود .
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نمودار  .0مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

مدل در حالت تخمین استاندارد و ضرايب مسیر نشانگر آن است که کارکرد بسیج
رسانههاينويندارندبعدازآن
کنندگیبا47.4درصدبیشترينتأثیرراازمیانکارکردهاي 
کارکرد همبستگیرسانههاي نوين باضريب 47.0بیشترين تأثیر راازمیانکارکردهاي
يها داشتهاست،بعدازآن کارکردتفريحوسرگرمیبا
رسانههاي نويندرتوسعهاستراتژ 
رسانههاي نوين قرار دارد که عناصري مثل مشارکت مردم در توسعه
 4780درصد  
اطالعرسانی
رسانههاي نوين قرار دارد .کارکرد  
يها و نقش تسريعکنندگی  
استراتژ 
ژهايدر
رسانههاينوينبا478.درصدبیانگرآناستکهاينکارکردنیزداراياهمیتوي 
اطالعرسانی
رسانههاي نوين ،نوآورانه بودن و  
يها است ،تخصصی بودن  
توسعه استراتژ 
یدهد کهرسانههاي نويناينبخشها راتا
منسجم،اعتماد وتعاملدراينحوزهنشانم 
حدامکانتقويتنمودهونسبتبهرفعنقايصموجوداقدامنمايندهمانگونهکهآزمون

نامناسبترين وضع

اطالعرسانی ()147183-در 
میانگینجامعهوتحقیقنشاندادکارکرد 
ژهاياست .
موجودقراردارد؛بنابراينتوجهبهايفايدرستاينکارکردداراياهمیتوي 
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مدل ساختاری در حالت اعداد معنیداری
یداري برايمدلساختاريوعناصرمرتبط
نرمافزار لیزرل در حالتاعدادمعن 
خروجی 
اطالعرسانیهمگانی،همبستگی،پیوستگیوتداوم،تفريحو
کارکردهايرسانههاينوين؛ 
يهاي گردشگري مبتنی بر فناوري
كطرف و استراتژ 
سرگرمی و بسیج کنندگی ازي 
اطالعات شامل؛ استراتژي توسعه زيرساختهاي عمومی فناوري اطالعات ،استراتژي
توسعه محصوالت و خدمات گردشگري ،استراتژي توسعه سیستمهاي اطالعاتی و
اطالعرسانی،استراتژيتوسعهمنابع انسانی،استراتژيارتقايکیفیتورضايتمشترياز

یشود .
طرفديگربانمايشعدديمالحظهم 

نمودار  .2مدل ساختاری در حالت اعداد معنیداری

تحلیل عاملی تأییدی در حالت تخمین استاندارد رسانه نوین
رسانههاي
نرمافزار لیزرلدرحالتتخمیناستانداردباکارکردهاي  
درشکلزيرخروجی 
نوينيعنیاطالعرسانی همگانی،همبستگی،پیوستگیوتداوم،تفريح وسرگرمیوبسیج
کنندگیباهجده41سؤالیکهعنوانشدهاستمالحظهمیشود .
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نمودار  .5تحلیل عاملی تأییدی در حالت تخمین استاندارد رسانه نوین

بحث و نتیجهگیری
نتیجه فرضیه اصلی
مثبتومعنیداريبرتوسعهاستراتژيگردشگريدارند .

کارکردهايرسانههاينوينتأثیر


نتایج فرضیات فرعی
يهاي گردشگري تأثیر
رسانههاي نوين بر توسعه استراتژ 
اطالعرسانی  
 .4کارکرد  
یداريدارد .
مثبتومعن 
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 .8کارکردهمبستگیرسانههاينوينبرتوسعهاستراتژيهايگردشگريتأثیرمثبت
معنیداريدارد.
و 
رسانههاي نوين بر توسعه استراتژيهاي گردشگري
 .3کارکرد پیوستگی و تداوم  
معنیداريدارد.
تأثیرمثبتو 
 .1کارکرد تفريح و سرگرمی بر توسعه استراتژيهاي گردشگري تأثیر مثبت و
معنیداريدارد.

 .8کارکردبسیجکنندگیرسانههاي نوينبرتوسعهاستراتژيهاي گردشگريتأثیر
معنیداريدارد.
مثبتو 
مهمترين دستاورداينتحقیق،ارائهمدلیاستکه تأثیر کارکردهايرسانههاينوينبر
 
توسعه استراتژيهاي گردشگري را نشان داده است .با تأيید فرضیه اصلی يعنی تأثیر
هايگردشگريمشخصگرديدرسانههاينوينبا4710


توسعهاستراتژي
رسانههاينوينبر
معنیداري
معنیداري برابر 4871.برتوسعهاستراتژيهايگردشگريتأثیر مثبتو 
و عدد 
دارند.
رسانهها کارکرد بسیج کنندگی با  47.4و
نتايج نشان داد از میان کارکردهاي  
رسانههاي نوين با  47.0درصد بیشترين تأثیر را از میان
بعدازآن کارکرد همبستگی  
يها داشتهاست کهعناصريمثلمشارکت
رسانههاي نويندرتوسعهاستراتژ 
کارکردهاي 
يهاونقشتسريعکنندگیرسانههاينوينقراردارد؛بنابراينايفاي
مردمدرتوسعهاستراتژ 
مالحظهاي بر

اطالعرسانی رسانههاي نوينتأثیر  
قابل
کارکردهمبستگی،بسیج کنندگیو 
يهايگردشگريخواهندداشت .
توسعهاستراتژ 
يهاي گردشگري مبتنی بر فناوري اطالعات
نتايج تخمین استاندارد توسعه استراتژ 
نشانداد،استراتژيتوسعهمحصوالتوخدماتگردشگريبا 47.4و عناصر؛ هماهنگی
بینصنعتیدرسطوحمختلفگردشگري،کانالهاي توزيعجهانیخدماتگردشگري،
برونسپاري فعالیتهاي خدمات گردشگري ،همکاريهاي استراتژيك منطقهاي جهت

رساختهاي عمومی فناوري

استفاده مشترك از منابع موجود و نیز استراتژي توسعه زي
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اطالعات با  47.1درصد و عناصر؛ قوانین گردشگري در حوزه الکترونیکی ،امنیت
نامهاي
الکترونیکیکاربرانگردشگري،تبادالتمالیالکترونیکیدربخشگردشگريو 
رسانههاينوينقراردارند.استراتژي توسعه
تجاريدربخشگردشگريبیشترتحتتأثیر 
اطالعرسانی نیز با  47.8درصد نشان داد رسانههاي نوين در
ستمهاي اطالعاتی و  
سی 
طرحهاي گردشگري،
برنامههاي گردشگري ،هماهنگی  
بخشهاي نظارت بر عملکرد  
طبقهبندي آمارگردشگري ،تورهاي مجازي مقاصد گردشگري،
جمعآوري و  

اشتراكگذاريتجربیاتسفردرفضايمجازيداراينقشمؤثرتريهستند .

نتايج کارکردهاي رسانههاي نوين نشانگر آن است که رسانههاي نوين در بخش
بهخوبی ايفا نمايند ،کارکرد اطالعرسانی
نتوانستهاند کارکردهاي خود را  

گردشگري 
( )147183-درصد ،کارکرد همبستگی ( )807.1.-درصد ،کارکرد پیوستگی و تداوم
فراهمکننده تفريحوسرگرمی ()87441درصد،کارکردبسیج
()37488-درصد،کارکرد  
اطالعرسانی رسانههاي نوين که شامل
نبین کارکرد  
کنندگی ( )8871.3-درصد ،دراي 
نترين
اطالعرسانی منسجم ،تخصصیبودن،نوآورانه بودن،تعامل واعتماداستدرپايی 

بهشدت
حالتقرارداشتهوبسیارضعیفعملکردهاستونشانمیدهدکهاينبخشها 
فراهمکنندگی تفريحو
دچاراشکاالتاساسیاست .از سويديگرمثبتبودنکارکرد 
فراهمکننده تفريح و سرگرمی ( )87441درصد ،شامل ايجاد شوق و
رسانهها  
سرگرمی  
بهرهمندي از
عالقه به تفريح و سرگرمی ،کاهشدهنده تنشهاي اجتماعی ،افزايش  
یسازي اوقات فراغت نشانگر آن است که رسانههاي نوين
جاذبههاي گردشگري و غن 
بهرهمندي از
توانستهاند  شوقوعالقهبهتفريحوسرگرمیايجادنمودهوباعثافزايش 

جاذبههايگردشگريشوند .

پیشنهادها


رسانهها بادرنظرگرفتنکمترين
همهجانبه با 
ارائهبرنامهمدونیبرايارتباطوتعامل 
برنامهها وپیشنهادهاي آنهابهعنوانبازوهاياجرايیوعملیاتیدر
موانعواستقبالاز 
طرحوراهبردهايپیشرو 

رسانههای نوین و استراتژیهای تحقق اهداف سند  ،...حیدری | 733


رسانههاي آنالين به جهت
حمايت از ارائه کارکردهاي درست رسانهها بهخصوص  
طرحهاي کالن و خرد که منجر به
بهرهمندي به هنگام از نقدهاي سازنده آنها در  

یشود.
عملیاتیشدنمحصوالتگردشگريم 



دستاندرکاران رسانههاي الکترونیکی که
آموزش تخصصی گردشگري براي  
حرفهايمشغولبهکارهستندتااصولاولیهگردشگريرابیاموزند.
بهصورت 




شهايو
رشتهايازقبیلگردشگريورسانهوپرداختنري 
ان 
ايجادوتوسعهبخشهايمی 
بهصورتالکترونیك
حرفهايبهموضوعتوسعهگردشگري 




طرحهايگردشگريتوسطرسانههاينوين
نظارتوارزيابی 



بهرهبرداري
سازمانهايگردشگريدرهرسطحیجهت 

ايجادانعطافدرساختارهاي
يهاينويناطالعاتیوارتباطیکهتبديلبهيكفرايندمستمرگردد .
ازفناور 
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