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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''. 

Keywords: New Media, Media and Tourism, Tourism Strategies, Media 

Function. 
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انداز  تحقق اهداف سند چشم یها یو استراتژ نینو یها رسانه

  یتوسعه گردشگر

 

 

   یدریاصغر ح
 ،نور امیدانشگاه پ ،یاقتصاد و حسابدار تیریدانشکده مد تیریمد یگروه آموزش

 .رانیتهران، ا
 

  چکیده
خصوصدرحوزهگردشگريدارندبرنويننقشاساسیدرراستايتحققاهدافاقتصاديبهيهارسانه

ازنقشواسطبودنگامیتوانندیايفانمايندمیدرستنوينکارکردهايخودرابهيهااساساينکهرسانه

هاصورترسانهگردشگرينقشداشتهباشند.دراينيهايفراترنهادهودرکلیهفرايندهايتوسعهاستراتژ

به نمتنها بکار ابزار استراتژروندیعنوان توسعه مهم ارکان از يکی اهمیتجزء لحاظ به بلکه يهاي،

توصیفی.نديآیحسابمگردشگريبه مدل-روشاينپژوهش، وهدفآنهدفارائه پیمايشیبوده

استراتژ رسانهيهايتوسعه از استفاده بايسندچشمراستنويندريهاگردشگريبا )افقسالهستیانداز

م4141 ووباشدی( استراتژيهارسانهيهایژگيکهدرآنبهبررسیکارکردها يهاينويندرجامعهو

.پردازدیاندازگردشگري،الگوهاينظريارتباطاتتوسعهومديريتگردشگريمگردشگري،سندچشم

برا ازمعادالتساختاري)لیزرل(استفادهشد، بینمتغیرها دستيافتنبهمدليبرايبررسیروابطعلّی

ساختاريطیدومرحلهپرسشنامهبیناساتیدارتباطاتورسانهگردشگريدرمرحلهاولودرمرحلهبعد

درنها تا شد. توزيع گردشگري کارشناسان و مديران بین مدل ساختاريحاصلمتيجهتآزمون دل

نتايجنشاندادازمیانکارکردهايرسانه گردد. کهکارکردبسیجکنندگیبا درصدوکارکرد47.4ها

يهاهمبستگیرسانه ازمیانکارکردهايرسانه47.0نوينبا نويندرتوسعهيهادرصدبیشترينتأثیررا

ت.گردشگريمبتنیبرفناورياطالعاتداشتهاسيهاياستراتژ

ها،  کارکرد رسانه ،یگردشگر یها یاستراتژ ،یرسانه و گردشگر ن،ینو یها رسانه :ها واژهکلید

.انداز چشم
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 مقدمه 

ايدرگردشگر رانيامروز نظر، با يمطابق رسانهقدرتمنديهارسانهه مرزهايباها، از يد

یسازمان با و کرده مديگرياحرفهعبور تخصص يو کارکنان و يهاسازمانران

برخوردباآنانيهاوهیشدحضورگردشگردرجامعهآگاهسازندويراازفوايگردشگر

همراهگردشگربودهوبعدازآنمراحلاززمانشروعسفرویدرتمامها،رسانهاموزندیراب

اطالعاتوفناوريدهآلگردشگراناست.يايرايپذهارسانهتأثیرزتحتیزباننیجامعهم

بهصنعتگردشگريشکلیجديدکندیمعمليقواریبسنیرويیعنوانبهارتباطات و

نرسالهي(درا413:4311،گیدارد)رادرصحنهرقابتنگههاشرکتتواندیمودهدیم

تکينويهارسانهيکارکردهاشودیمتالش )با نظرین بر يه )مكهارسانهاتکارکرد

لیکوئ ،18:4318) یرساناطالعنقش، بسهمبستگی، فراهمکنندگیجی، ويتفرکننده،  ح

2،تأثیر(1وتداومپیوستگیی،سرگرم
ي،توسعهگردشگريهاسازمانوبرجامعههارسانه 

گردشگر جامعهيفرهنگ مشارکتدر ، و هارسانهمردم توسعه يهاياستراتژدر

بيگردشگر نیدر و جامعه يگردشگريهاسازمانافراد نينويهارسانهيهایژگيوو

.ردیگیمقرارموردبررسی

پاسخگردشگريراتوسعهپیدادهند؟يهاياستراتژتوانندیمنوينچگونهيهارسانه

 اين کارکردسؤالبه که باشیم الگويی تدوين صدد در تا نمود کمكخواهد ما به

.دهدیمنوينرادرحوزهگردشگريبهترنشانيهارسانه

گردشگريتوسيهاياستراتژ اخیر عه سالیان در گردشگري بخش در فراوانی

 مناسببودنشودیممشاهده علیرغم درکه ، بنابراخوردهشکستعمل نياند؛ بهمحقق

موجودچگونهبهبهتريننحوتوسعهپیداکنند.يهاياستراتژآنبودهکهدنبال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Continutity 

(برگرفتهازmedia theory(استکهدرچهارچوبنظريهرسانهها)Perceptionتاثیررسانههابرادراك).8

 (میباشد.40.1افکارمكلوهان)
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کلاکنونهم یاز يارسانهيهاتیظرفه توسعه جهت در کشور وهاياستراتژدر

يگردشگريراهبردها شودینماستفاده یبیتوجهقابلخألو هارسانهن يهاسازمانو

واهدافمندرجهابرنامهوجودداردکهدرصورتحلنشدنآنامکانتحققيگردشگر

 است.ريپذامکانیسختبهاندازچشمدرسند

ايدرگردشگر مطابقرانيامروز نظر، يبا رسانه1قدرتمنديهارسانهه مرزهايباها، از يد

یسازمان با و کرده مديگرياحرفهعبور تخصص يو کارکنان و يهاسازمانران

برخوردباآنانيهاوهیشدحضورگردشگردرجامعهآگاهسازندويراازفوايگردشگر

شگربودهوهمراهگردبعدازآنمراحلاززمانشروعسفرویدرتمامها،رسانهاموزندیراب

دهآلگردشگراناست.يايرايپذهارسانهتأثیرزتحتیزباننیجامعهم

 مرور پیشینه پژوهش

یتلقبهاهدافیدسترسيابزارهانيترمهمازیکيدرعصرارتباطاتواطالعاتهارسانه

يبازیافرادنقشاساسيهاخواستویدادنبهزندگامروزهارتباطاتدرشکلشوندیم

هارسانهتوسطیهمگانیرسانمنسجماطالعيهابرنامهينواجرايتدوطراحی،کنند.یم

افزا و مردم برداشتيمشارکتعموم آنشدركو گردشگرها دنبالدارد.ياز به را

نگرشعلمگردشگري یو اجانبههمهو آندر يبه از توسعهيیهاتياولوران استکه

بهدنبالدارديپا دارديخاصکشورمانایوفرهنگیعیطبيهاجاذبه،داررا ناستعدادرا

يهايتوانمندامکاناتویستوازتماميبهآننگرترجانبههمهوترجامعيکرديتابارو

ا در برد.يموجود بهره ايکینراستا مقرراتیقوانهافرصتنياز اینو در نياستکه

تنظ یراستا آن بخشاز استکه شده بخشصورتبهم و بوده يدیکالن صورتبهگر

اندازچشمسندیاهدافکمدردارد.تأکیدهارسانهقيازطريآشکاربهتوسعهگردشگر

عنوانشدهاستیکلصورت،بهوننفرگردشگریلیستمیگردشگريجذببسالهستیب

دسترس نیکه آن راهبردهایبه به پرداختن تدويیاجرايازمند يو وهابرنامهن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

شدکهمعتقدبهتاثیر ،نظرياتجديديمطرحوبارشدوفراگیرشدنتلويزيون4.واوايلدهه4.ازاواخردهه. 4

 هابودند.قدرتمندرسانه
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هميیهاياستراتژ در و سازد محقق را فوق هدف که ویاست راهبردها رابطه ن

باینيارسانهيهاياستراتژ معيز گردند.ید مشخص و چنبنابراينن ویارائه الگوها ن

تریعملبهاهدافرایکشورموردانتظاربودهودسترسیستمعلمیازجانبسیقاتیتحق

برايیهانهیزمدبودنيجدنکهبهلحاظيا،ضمنسازدیم وترقی،عمشتریقاتبیتحقيرا

ترگسترده سازدیمفراهم یاصلهدف. مدل توسعهيهارسانهتأثیرتدوين بر نوين

يهاياستراتژ اهدافسند به نزديكشدن جهت در سالهستیباندازچشمگردشگري

ندرينويهارسانهمناسبيکارکردهای(واهداففرعیشاملبررس4141کشورافق)

 و ايگردشگريهاسازمانجامعه جهتتوسعه الگوهاهاياستراتژنيدر از استفاده يبا

ومدينظر ارتباطاتتوسعه پويايتوانمندساز؛يتگردشگريريموجوددرحوزه ويی،

نيمجموعهان؛ينويهارسانهبااستفادهازيگردشگريهاياستراتژقابلیتاجرايیبیشتر

کارکردهانينويهارسانهیفیدرجهتتوسعهکجلوروبهیعواملگام توسعهآني، و

گردشگريهاياستراتژ راستايصنعت يدر سند اهداف بیستچشمتحقق سالهانداز

خواهدبود.

 یشناس روش

 فرضیات تحقیق

يهارسانهاساسیيکارکردهاگردشگريوايفاييهاياستراتژفرضیهاصلی:بینتوسعه

.وجوددارديداریمعننوينارتباط

 فرعی یها هیفرض

4.  ايفايکارکرد يهارسانهیرساناطالعبین توسعه و گردشگرييهاياستراتژنوين

 وجوددارد.يداریمعنرابطه

گردشگريرابطهيهاياستراتژنوينوتوسعهيهارسانهبینايفايکارکردهمبستگی .8

 وجوددارد.يداریمعن
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3.  ايفاي پبین یوستگیکارکرد تداوم يهارسانهو توسعه و يهاياستراتژنوين

 وجوددارد.يداریمعنگردشگريرابطه

1.  توسعه و سرگرمی و تفريح کارکرد ايفاي رابطهيهاياستراتژبین گردشگري

 وجوددارد.يداریمعن

گردشگرييهاياستراتژنوينوتوسعهيهارسانهبینايفايکارکردبسیجکنندگی .8

 وجوددارد.يداریمعنرابطه

تحقیق روش برا-یفیتوص، بوده. علّیبررسيپیمايشی متغیبیروابط ازین رها

دستيافتنبهمدلساختاريطیدومرحلهي،برامعادالتساختاري)لیزرل(استفادهشد

جهتپرسشنامهبیناساتیدارتباطاتورسانهگردشگريدرمرحلهاولودرمرحلهبعد

 تا مدلساختاريتيدرنهاآزمونمدلبینمديرانوکارشناسانگردشگريتوزيعشد.

جامعهآماريتحقیقمشتملبراستادان مدمتخصصین،حاصلگردد. وکارشناسانراني،

 رسانه و گردشگري و ارتباطات زير.باشندیمارشد موارد شامل تحقیق آماري نمونه

در:باشدیم و متخصصین و استادان اول رسانهارتباطاتنظرانصاحبمرحله و،

تهراندرمرحلهدومجهتآزمونمدلمديرانوکارشناسانيهادانشگاهگردشگريدر

نفرودرمرحله14درمرحلهاولهانمونهتعدادارشدگردشگريدرتهرانتشکیلدادند.

441دوم میانکسانهانمونهنفربودند. از يهارسانهیانتخابشدندکهآشنايیکافیبه

 نوينوگردشگريداشتند.

 نداشتيریگنمونهروش وجود آماري جامعه کل از شناختی اينکه به و نظر

1بنابراينازروشگلولهبرفی، نبودمشخصزینيریگنمونهچارچوب
.استفادهگرديد 

تجزيهيهاروش وتحلیل آزمون و هاهیفرضاطالعات پاسخهادادهتحلیل براي

توصیفیواستنباطیآماريصورتگرفتهيهاروشبهکمكهاهیفرضوآزمونهاپرسش

فراوانیو)و8هادادهاکتشافیيهاروشسطحتوصیفیدراست: درصد فراوانیمطلق،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Snowball Sampling    

2. Exploratory Data Analysis (EDA) 
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تجمعی( نمودارفراوانی همچنین دايرهو ستونی4ايهاي مخروطی8، براي1هرمیو3،

گويههريكا ز است.ها شده دراستفاده براي استنباطی تجزيهسطح استنباطوتحلیل و

گويههاهیفرض و ها يانمونهيكTيهاآزموناز خیدو»، » نیزTو مستقل نمونه دو

استفادهشدهاست.

ازمدلوتحلیلتجزيهمنسجموجهتصورتبهرهاینمتغیبیروابطعلّیبررسيبرا

ساختار و5يمعادالت لیزرل»از » مدل شد. ساختاریابياستفاده پايمعادالت هيبر

یرابادستگاهمعادلهخطیعليها،مدلرهاینمتغیبیدربارهوجودروابطعليیهاهیفرض

بدکندیمآزمون ااس»،بینترتي. اميی، ،6» نویمعيطساختارينشرایبيروابطنظر،

 روابطعلديآزمایممفروضرا برآورد نيرهایانمتغیمیو و نشده( زیمکنون)مشاهده

م متغیروابط )يریگاندازهيرهایان شدهمشاهدهشده را )یمريپذامکان( ،هومنسازد

مدلنیزبااستفادهازآزموناسپیرمنموردآزمونقراريبینمتغیرهایهمبستگ(.48:4311

 گرفت.

قرارگیردموردبررسیيمدلازنظرمعادالتساختارکهنياقبلاز همبستگیبین،

مدلبااستفادهازآزموناسپیرمنموردآزمونقرارگرفت.يمتغیرها

 نوین یها رسانه

یکیر(الکترونيك)تصویگرافویمتنی،زاتارتباطاتصوتیبهمددتجه،کهيیهارسانه

ویکی/گرافیمتنی،کی/گرافی،صوتیمتن/یازامکاناتصوتیمختلفيهابیترکتازهدر

انیارتباطميبرقراردورکهلارتباطيازوسایمتنوعدراشکالآنيیبسهتایزترکین

میحک)رندیگیمنقرارينويارسانهنظامدرچارچوباندکردهرافراهمیوگروهيفرد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pie-Chart 

.2  Column Chart 

3. Con Chart 

4. Pyramid Chart 

5. SEM 

6. Structural Equation Modeling 
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ابزارها81:4311، آرا مخصوصاًديجدي(. ارتباطاتجمعیکیالکترونيابزارها، رایکه

1هاوبالگ،3هايالکترونیکیبازي،8موبايلهايسرويس،4اينترنتمانند؛،سازندیمفراهم

اساسیيهاازتفاوتیبرخ «.مكکوئیل»باشند.می8ايصوتیوسیستمپخشچندرسانه

،بودن،خودکارواحدمندي،تشکلجديدوقديمراقابلیتنمايشعددييهارسانهمیان

يريرپذییتغ در فراکدگذاري يهارسانهو ذکر )یمنوين فرکند فهیمی ،448:4311.)

رسانه تلويزيون میبرخالف نوين هاي در نقشمستقیميهابرنامهتوانند فردي زندگی

عمومیازرسانهنوينايناستکههرچهدرك(.Rasmussen, 2000:160باشند)داشته

 (.Manovich،8444:84)ردیگیمرسانهنوينن،عنواازطريقرايانهتولیدومنتشرشود

 آن بر جامعه تأثیرهمگانی و  یها رسانه

بايكارزشاجتماعیوکمکم.فردکنندیماجتماعیراديکتهيهاهاارزشرسانهامروزه

يشهيرکهشودیمروروبهسیاسی ندیبینمآنرا ، اينکهريشه تبلغافلاز منظمغاتیدر

يهارسانه دارد. تصويري»اصطالحجمعیوجود خود حاصل« تصويرييهارسانهکار

گذاريوسايلتأثیرنقشوقدرآن(.برخیازدانشمندانحتی34:43.3،کمالیپوراست)

يكتمدنمهمعنوانبهکهازآنخوانندیمرادرزندگیبشرمهموحیاتییجمعارتباط

 می.اندکردهياد که:آنان »گويند )یهمگانيهارسانهگسترش (یجمعارتباطوسايل

 که کرد تسهیل را کمكآنفناوريفرايندي به بلعیده، خود کام در را آدم زندگی

آذرنگ«)است معتقدند4314:441، جمعی ارتباطات محققان يیهارسانهتنهانه»که:(.

 نوع بلکه هارسانههمگانی يهایژگيوبا و افراد بر اثرجامتيدرنهاخود عه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.1  Internet 

2 .  Mobile Devices 

3. Electronic Games 

4. Blogs 

5. Podcasting 

هايشخصیپخشصدادراينترنتايراديويیکهديجیتالیضبطشدهوبرايدانلودوقراردادندردستگاهبرنامه

.شودگذاشتهمی

6. McQuail 
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حسینی«)گذارندیم ،38:4318.)« شناسان جامعه از کهیجمعارتباطبسیاري معتقدند

بريریگچشمتأثیرهمگانیيهارسانه یشناسيیبايزنیز حالتروانی، اخالقی، قومیو،

هیچمؤثريقدربهاجتماعیداردو روانياگوشهاستکه راانسانازوجودجسمیو

نخوردهدست رها خود حال به سرانجامکندینمو رسانهو پیدايشعاداتتازهها، ،در

جهانیوهمسايهياانسان،دهکدهيوخوخلقتغییردررفتارو،جهانیيهافرهنگتکوين

تيهدا،لیدرتشکیهمگانيهارسانه«.دارندعهدهبزرگیبردوردست،سهمباملل،شدن

عموم انحاللافکار انکارناپذنقشبارزیو دانشمنداندارند.يريو ،یجمعارتباطحوزه

جوامعاعتقاددارند بهکه شدت، تأثیرتحت یجمعارتباطوسايل قرار دارندخويش

یتاجتماعیواقعيریگشکلامروزهبهمنبعغالبیجمعيهارسانه(..8:431.،سبزيان)

قراردارديارسانهيهاتیواقعمادرمحاصرهياینادعاکهدنيوااندشدهليدرجوامعتبد

)تواندیمیبحثقابليادعاشكیب يهايفناور(.Berger& Luckman, 1987:56باشد

یمختلفسازمانيهابخشنافرادویلارتباطاتبیتسهياطالعاتوارتباطاتدرراستا

افزاشدتبه حال کاربردهايدر به و کیالکترونپسترینظيیشبوده صوتیپی، ویام

 ,Henry & olsonاست)ازشدهیاحساسنیسازمانيندهايفرانیبیوهماهنگيريتصو

صنعتیدر.(1992:172 رسانهجوامع به، گونهها استثنايیاي اشغال، را مهمی جايگاه

اندکرده و درواقع، را مباحثعمومیجامعه ژوديتکنند)یممطرحهارسانهبسیارياز

 (.4311:84،الزار

 گردشگری یها یاستراتژتوسعه 

 گردشگري استراتژي وسبهتوسعه اقتصادييالهیعنوان رشد شناسايیخصوصبهبراي

بهيیهاتيمحدود نیاز دارند که کار مراه تواندی، و محصول توسعه يهاياستراتژ؛

بازاريابی ، بهبود جذبيسودآورعوامل يگذارهيسرما ، بخشتجاري، نقشدولتو

يامنطقهيهابرنامهبرايتعیینکمیتوکیفیتمنابعالزموحمايتاز داشتهبهدنبالرا

اصلیاستراتژيتوسعهگردشگريبهحداکثررساندنمنافعاقتصاديپايدارازهدفباشند.

 و يهاطرحگردشگري براي مناسب راهکارهاي ارائه به منجر که يهابخشروشنی
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گردشگرييهاياستراتژ(.80:4304،سقايیشود)یمقتصاديواجتماعیاستراشاملا

،نیمجددزميایگردشگريباعثاحتوسعههمبهگردشگروهمبهمقصدتوجهدارد.

،حمايتديدبهارتباطاتجدیامی،تزندگیفیشکيافزا،رونیازمهاجرتبهبجلوگیري

 ورزشیفراغتهايفعالیتاز روستایو توسعه حمايتو يی، ويیروستاهايفروشگاهاز

هاخانهيچا یتثب، و حمايتفرهنگهايفعالیتتهنرها تاری، طبياز منابع عیخو توسعهی،

ینوجهيتالشدارندتابهبهتریوافرادمحلشودیمهاپاركویاماکنعمومونقل،حمل

رافرايندهايیمجموعهبهبودببخشند.آنراتیفیکروزههمهشدرآوردهويبهنماآنرا

گردشگريبهتوسعهمطلوببلندمدتومدتانیم-مدتکوتاهطیآندريكدورهکه

رسدیم است.يهاياستراتژتحتعنوان شده  ,Edgelle Edgelle)گردشگرينامیده

2008:33)

 و گردشگری ها رسانه

1براساسکارکردهارسانه
کهاندکردهدایپیمتفاوتيبندمیتقسکهدارنديیهامشخصهو 

غتوانیم و مکتوب مکتوبیبه نوشتارير د، غيداريو نمود.یو اشاره ازيکیره

گرازيخاصديهایژگيوباکهباشندیمنينويهاها،رسانهآننيترعيسرنويرتریفراگ

یبودنو...نقشمهمروز،بهبودنيا،تنوع،چندرسانهدسترسبودن،دربودنیلتعاملیقب

هايفعالیتنهکردنيوهمبستگیمردمیونهاد،مشارکتيساز،فرهنگیرساناطالعدر

دارند.يگردشگر عهده اصلیکيازآنجاکهبه ارکان اجرایاز يهاياستراتژيدر

عموميگردشگر مشارکت و باشدیمیمردم تئور، طبق اجتماعیمسئوليبر ویت

نوارائهينويهارسانهعيوسرموقع،دقیقبهیرساناطالعيوکارکرديهنجاريهايتئور

هاياستراتژوبلوغیوپختگهاليتعدیکارشناسيزانعکاسنقدهایالزمونيبازخوردها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4 ؛هايهمگانیهاياصلیرسانهکارکرد. همبستگی، فراهمکنندهاطالعرسانی، ، بسیجکننده پیوستگیوتداوم،

 (4318،441)مكکويل،تفريحوسرگرمی



 733 |  حیدری ...، تحقق اهداف سند  یها یو استراتژ نینو یها رسانه

 

 ها،رسانه1قدرتمنديهارسانههيمطابقبانظر،رانيامروزايدرگردشگردارد.بهدنبالرا

مرزهايبا از یسازمانيد با و کرده تخصصيگرياحرفهعبور کارکنانيمدو و ران

فوايگردشگريهاسازمان از يرا و سازند آگاه جامعه در گردشگر يهاوهیشدحضور

همراهبعدازآنمراحلاززمانشروعسفرویدرتمامها،رسانهاموزندیبرخوردباآنانراب

دهآلگردشگراناست.يايرايپذهارسانهثیرتأزتحتیزباننیگردشگربودهوجامعهم

فناوري و بهارتباطاتاطالعات عنوان يقواریبسنیرويی صنعتکندیمعمل به و

،گی)رادرصحنهرقابتنگهدارد.هاشرکتتواندیمودهدیمگردشگريشکلیجديد

413:4311) 

درآمیختههايگردشگريديگرنمیسازمان بازاريابیخودناديدهتواننداينترنترا

،بروزرسانی،سهولتدلیلاينکهاينپديدهدارايمزايايیچوندسترسیجهانی،بهبگیرند

مشخصه2خدماتاطالعاتیدرلحظهحقیقی قابلیتيها، هايمشتريارتباطاتتعاملیو

،(.طبقنظرسازمانجهانیگردشگريFilas& Rodriguez, 2008:163است)سازيپسند

موفقیتگردشگريدرزمینهاينترنتدرشناختسريعنیازمشتريانوارتباطمستقیمبادیکل

است.يکیازداليلاصلیروزبهشخصیشدهو،وارائهاطالعاتجامعکنندگانمصرف

باالبودنرشداستفادهازاينترنتدرصنعتگردشگريتغییرماهیتومفهومگردشگري

وتوجهمنعطفری،غاستاندارد،شدهانبوهیدهسازمانگردشگري)ميقداست.گردشگري

 نیازهايفردي( بهگردشگرينوين)اطالعاتزيادجيتدربهکمبه را جايخود ارزش،

زمان و داشتنپول کم، فرصت ، و...( محلی جامعه با بیشتر دهدیمآمیزش

(Buhalis&Law, 2008:609.)بیترک و گردشگري محصوالت مرزهايپیچیده

ارائهخدماتمنجربهايجادرقابتیجديهمدربازارفیزيکیوهمدرفضايدهیتندرهم

 (.Choi, 2007:59است)مجازيشده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

شدکهمعتقدبهتاثیر ،نظرياتجديديمطرحوبارشدوفراگیرشدنتلويزيون4.واوايلدهه4.ازاواخردهه.4

 هابودند.قدرتمندرسانه

2. Real time 
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 فرهنگ گردشگر پذیری دهنده توسعه ها رسانه

 محیط تغییر با مردميارسانهاکنون ، هاراهاز معرضيهاشکلو در گوناگونی

وهاتشابه.فرهنگدرکانونارتباطاتجهانیواقعشدهواندگرفتهديگرقراريهافرهنگ

بهفرهنگیيهاتفاوت فرهنگیعنوان میان تعامل فهم موردتوجهکلید گرفته استقرار

(Choi, 2004:95.) 

ينديفرهنگفرآ به زمانياستکه هینیطوالنیكدوره شکلو تا دارد بتیاز

عموممردمقرارموردقبولارفتاريكامروعنوانيبهجامعهودرداکندیخاصخودراپ

اطالعاتضمنرد.یگ جامعه هرچه اساساً یآنکه فباشدیضعيارسانهو هماننسبت، به

توسعهفرهنگگردشگريبیشازآنکهتحقق.ردیگیمصورتيکندبههافرهنگتعامل

هاينهادينفرهنگیواجتماعیاستوارزيرساختهي،برپامبتنیبرابعادديگرتوسعهباشد

مروجفرهنگعمومیهستند.هارسانهنیبنيدرااست گردشگريو پايدار رکنتوسعه

نشانگریبررس دنیا در پذير کشورهايگردشگر رااآنسوابق موفقیتاصلی ستکه

اساسیوعمیقنهادينهشدهصورتبهکهگردشگريدرجامعهآناناندنمودهزمانیکسب

بلکهجزئیازاندرفتهيپذتنهانهاينکهمردموجوامعمحلیحضورگردشگررایعني؛است

 مردم خود استو ازدستانددهیفهمیخوببهزندگیآنانشده اگرگردشگرانرا که

مهمیازبخشزندگیاقتصاديآنانفلجشدهودچارمشکلخواهدشد.درواقعبدهند

توجهعدماست.جادشدهيادربینمردمهارسانهايناهمیتحاصلکارياستکهتوسط

گردشگر ميبه فرهنگآندر نبود ایو عواملاصليانمردم از نبودنسطحيیپایران

زبااست.يگردشگر مقاصد وجود به تاريتوجه و ایخيبا در همچنيموجود و نیران

سفريجابهيیهانيگزيجادهندیمحیمردمترج،سفردرجامعهيدبرايازشدیاحساسن

نکنند.ییخودتعيبرا

توسعهفرهنگگردشگرپذيريشاملموارديسازفرهنگ درحوزهگردشگرييا

:شودیمذيل
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تاريخیوفرهنگیوپرکردنيهاجاذبهدرزمینهاستفادهمردمازيسازفرهنگ -

اوقاتفراغت؛يهانهيگزازسفربجايديگراوقاتفراغتدرجهتاستفاده

گردشگرانآموزشمردم - با پذير گردشگر مناطق و محلی جهتبرخورد در

 داخلیوخارجی؛

 ؛هارسانهواولويتسازياهمیتگردشگريتوسطيسازبرجسته -

و - مردم به گردشگري حوزه در موجود مشکالت به توجه کردن همگانی

 ؛هارسانهمسئوالنتوسط

نتا - انتقال و يانتشار هاپژوهشج يهاگزارشو در بهرسانهمرتبط صورتها

 گسترده.

 گردشگری یها یاستراتژمشارکت عمومی در توسعه 

فرا ياجتماعينديمشارکت کپارچهی، جامع، ايپو، همبسته، چندبعدمکمل، چندي، و

استدرینسيادیمبنیمفاهازجمله(.88:43.4،دمارسدنيويودیتراوکلیاست)پیفرهنگ

وگذاراناستی،ساستیتوجهعالمانعلمسیوعمليعصرحاضرکهدرهردوحوزهنظر

اجتماعیاست.يهانظامفآندریمردمرابهخودجلبکردهبحثمشارکتوکموک

امورکشوروکمكبهادارهازبهمشارکتمردمدرینها،دولتشرفتامورکشوریپيبرا

حلمشکالتدارند. اصليکیدولتدر موانع اساسیاز توسعهیو در همکار، يعدم

اجرا دولتدر با هااستیسيمردم هابرنامهو مشارکتدرواقعو درباشدیمعدم لذا .

عنوانبهمشارکتمردمی،وفرهنگیاجتماعي،مربوطبهتوسعهاقتصاديهاهينظرنيآخر

:.431يمنصوراست)قرارگرفتهموردقبولجانبههمهدارويپاتوسعهدريورشرطضر

برا1. گوناگونياي(. مشارکتلوازم است؛ینیجاد ازجملهاز محمليموضوع خاصیا

مشارکتيبرا متول، و کارگزاران یدوم مشارکت برایکسانیعنيان مشارکتيکه

يزيربرنامه سومکنندیمیدهسازمانو آخر، در و کانالشهروندان بيها، نیاتصال

ا که شهروندان و يکارگزاران نويهامشارکتنرابطدر و رسانهنيگسترده هستندها،

بهبرايرسیدنيزيربرنامهفرايندياستکهدرمشارکت(.48:4311،سبیالناردستانی)
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،الزمگردشگريايیگرکثرتتیخاطرماهبه.ردیگیمقرارموردتوجهگردشگريپايدار

وجودآيدتاازخدماتتولیديومقاصدگردشگريمشارکتبههادرموردهدفاست

بههرعضوشريك استفادهطور، بهینه تشوهارسانهشود. بهدستيبا یابیقمشارکتمردم

اتمردميوندداشتهباشدونظریپهارسانهدارکمكخواهندکرد.هرچهمردمبايتوسعهپا

يفضاحضوردرنمهمبايشترخواهدبودکهایمشارکتمردمب،دررسانهمنعکسشود

يسا است.ريپذامکانبر فضاهايعمومیرسانهشده و ها ارتباط، محلیبرايمشارکتو

راتشکیلکنندگانمشارکتروابطبین،چنینفضاهايیکهیدرحالمردمبايکديگرهستند.

نيکهبراکندیمجاديارتباطايبرقراريبراترآسانبهترويهاروشاينترنتدهند.می

نالزماستتاعالقهدري.بنابراکندیمدایاساسانتشاراطالعاتومشارکتافرادسهولتپ

شترشود.یبهاآنابدتامشارکتيشيانافرادافزاینترنتدرمياستفادهازا

 ینه گردشگریدر زم انداز چشمسند 

اندازچشم و بینش معنی استیشيدوراندبه آينده تجسم و تصور بر بهمبتنی طور،

چشممشخص اندازتر، بافترهبري سازماندر حالتکلیكيها، پسنديده، مطلوبو

تعريفشده رضائیاناست)سازماندرآينده بهانداز،چشمكسازمانيدر(.08:4311،

باتوجهبهآنهايفعالیتديانباکهسازمشودیممربوطياکنندهتيهدايروین خودرا

کند.یتنظ يبایسازماناندازچشممفهومم ورندهیدربرگد راهنما فلسفه باشد: عنصر دو

دیازاساتیجمعباشد)دمتعهدبهآنيکهکلمجموعهبا،سازمانيادیازهدفبنيريتصو

تيريمد سندمطابق(.44:43.1، کشوربیستاندازچشمبا کلستيبایمرانياساله، هیدر

اقتصاديهانهیزم فرهنگیاجتماعي، منطقهیو سطح رتبهدر کسبنما، را کهياول د

جهانازيدرآمدگردشگرمدرصدکلگردشگرودودرصدکلیكونيبهیابیدست

  1(.814:431،رضايی).شودیمیتلقسالهبیستاندازچشماهدافسند
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 گردشگری یها یاستراتژبر توسعه  ها رسانه تأثیر 

گردشگرهارسانه جهتیگاميدر کاهشمضارعموميمندبهرهدر و منافع از مردم

دارندیبرميگردشگر تهدهرکدامهارسانه. داتياز گردشگری رشد مانع يکه

ننقاطيکهاسازندیمبدلیرابهفرصتاندشدهتوسعهدرحاليدرکشورهاالخصوصیعل

پا توسعه يقوت کاهش و یطیمحيهابیآسدار دنبالرا به داشت. ها،رسانهخواهد

ازیکيامروزيایراارتباطدردنيز،نقشرادرحساسکردنمردمبرعهدهدارندنيترمهم

نيترکنندهنییتع آگاههارسانهابزارهاست. جامعه در گردشگر حضور فوايد از را مردم

وهابرنامهعمیقمردمواستقبالوحمايتآنانازباعثتوجهيسازآگاهواينسازندیم

يراهبردها گرددیمگردشگري دادن نشان ضعف. توسعهها، در موانع و مشکالت

ارائهاطالعاتوآمار،گردشگرييهاتیقابلوهاتیظرفوانعکاسيی،شناساگردشگري

 از خروجی و ورودي خصوصگردشگران تلقیيهارسانهوظايفنيترمهمدر نوين

.گرددیم

توسعهحاويمؤلفهدرنظريه نقشهايجديدارتباطاتو هايغیراقتصادياستو

اقتصادينیستپديدهتوسعهترازگذشتهاست.برجستههاآنارتباطاتدر بلکه،ايصرفاً

است. تلقیمردم طرز نهادهاياجتماعیو ساختار شکلمتضمنتغییراتبنیاديدر در

نشکليدرا،نشاندادهشدهاستيگردشگريهاياستراتژبرتوسعههارسانهتأثیريك

.ندينمایمفايخودرادرجامعهايهانقشیارتباطيهايتئورباتوجهبههارسانه

:شوندیمگردشگرييهاياستراتژازطرقزيرباعثتوسعههارسانه

 ؛يريگسترشفرهنگگردشگرپذ

 ؛هابرنامهموقعبهیوبررسنقد

 ؛يتوسعهگردشگريهابرنامهنهکردنواشاعهينهاد

 وگسترشاطالعات؛یعموميسازآگاه

 تقوییتغ و ير اهانگرشت عموميو باور يبرایجاد ،يريپذجامعهتوسعه

یوفرهنگينهادیدگرگون
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 ها دادهتحلیل 

 تحلیل اصلی فرضیه بررسی بین)ریمسدر روابط که است تکنیکی ساختاري( مدل

 )قیتحقمتغیرهاي را وابسته( و میزمانهمطوربهمستقل خروجینشان شکل در دهد.

 يعنی اصلی فرضیه آزمون براي بررسانهتأثیرلیزرل نوين استراتژيهاي هايتوسعه

 است. شده داده نشان طورهمانگردشگري میزان مشخصاست تأثیرکه 4710برابر

یم عدد و يداریمعنباشد .4871برابر عدد از بزرگ.470یبحراناستکه ؛استتر

دارد.يداریمعنمثبتوتأثیرهايگردشگريهاينوينبرتوسعهاستراتژيبنابراينرسانه

شاخص نظر از مدل مقدار مناسباستچون RMSEAهايبرازندگینیز 47411برابر

(نیزازمقدار.471درجهآزادي)برمیتقساستومقدارکايدو4741کمترازمقدارمجاز

است.ترکوچك3مجاز

:باشدیمعالماتاختصاريبکاررفتهدرتحلیلمدلبهشرحذيل

 نمایه فارسی در مدل کاررفته بهعالمت اختصاری 

M1 نوينيهارسانهیرساناطالعکارکرد 

M2 نوينيهارسانهکارکردهمبستگی 

M3 نوينيهارسانهکارکردپیوستگیوتداوم 

M4 نوينيهارسانهتفريحوسرگرمیکنندهفراهمکارکرد 

M5 نوينيهارسانهکارکردبسیجکننده 

S1 اطالعاتفناوريعمومیيهارساختيزاستراتژيتوسعه 

S2 گردشگرياستراتژيتوسعهمحصوالتوخدمات 

S3 یرساناطالعاطالعاتیويهاستمیساستراتژيتوسعه 

S4 یانساناستراتژيتوسعهمنابع 

S5 استراتژيارتقايکیفیتورضايتمشتري 

Q1….19 پرسشنامه40...4سؤاالت 

 قیمدل مفهومی تحق

يتدو یگاميگردشگريهاياستراتژن که باالمعموالًاست سطوح ویتيريمديدر

الهامازهاسازمانرأسکالندرصورتبه کشوروبادرياتوسعهستمیوسهاتياولوبا
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منابع گرفتن فرصتنظر مز، تهدهاتيها، اکهردیگیمداتصورتيو کشور رانيدر

سندياتوانیم الگورا و اندازچشمنالهام سالهبیستتوسعه (.4141افقدانست)کشور

نقشهاياستراتژنينايمشخصدرتدوصورتبهزینتوسعهکشورسالهپنجيهابرنامهالبته

بعد مرحله يدارند. ارزبعدازآنواجرا و يایابينظارت هاياستراتژن يهابرنامهدر

دارند.يگردشگريهاسازمان پهاياستراتژیصورتدرقرار یتوسعه کهکنندیمدا

یدقصورتبه باشندشدهمیتنظشدهحسابقو فرهنگیطمناسباجتماعیمح، آمادهیو

کهیواجتماعیطفرهنگیانمودنمحیمه،زفراهمباشدیباشدوابزاروامکاناتتوسعهن

بسترهایکي اجراياز و حباشدیميگردشگريهاياستراتژيتوسعه وظایدر فويطه

درباشدینميگردشگريهاسازمانيتوانمند يا، که است صورت يهاسازمانن

يارسانهيهاستمیسهابخشنيازایکيازمندند.ینهامجموعهگريبهکمكديگردشگر

وقدرتباشندیم نفوذ با توانایکه برخورداريیبااليسازاقناعيیکهدرجامعهدارنداز

نیبدرتوانندیمبستهبهنوعرسانهیقیعميرگذاریتأثیوفنونارتباطهاكیتکنهستندوبا

ا نمايمردم ريريپذتیمسئولتوانندیمهارسانهند.يجاد برنامه و بهيمردم نسبت را زان

شدهند.يجامعهوفرهنگافزا،اقتصاد،طیمح

 فناوریگردشگری مبتنی بر  یها یاستراتژنوین بر توسعه  یها رسانه تأثیرمدل 

 اطالعات

جامعه توسعهياامروزه ميرا یافته در که شاخصنامند جمعياقتصاديهاکنار یتیو

ناخالصملیرتولینظ د سرانهی، درآمد انرژیتول، و فوالد د زندگینرخامي، به د زانیمی،

ریوممرگ و شاخصتیجمعیجنسویساختسنزادوولد، گريديهاو آموزشو،

 ياطالعات مگريدیعبارتبها و اطالعات دانائیعنصر اجتماعیزان برجستهی، آن در

فناوري اشد.ب ارتباطات و ابزارهايامجموعهاطالعات از دانشتجهیزات، وها،

ازهاستمهارت آنکه ذخيگردآوردرها يسازرهی، انتقالاطالعاتاستفاده، بازيابیو

روشومهارت،دانش،ازابزاريامجموعهاطالعاتفناوريبراساساينتعريفشودیم
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(.4314:.4،آذرنگشود)یمانتقالوپردازشاطالعاتاستفاده،خواهدبودکهدرتولید

براثركصنعتييمثابهبهيعگردشگريسررشد ارتباطاتموجبفناوري، اطالعاتو

بس استکه حکومتياریشده گردشگرهااز بهيبه ويمؤلفهكيعنوان رشد مهم

ملیمحلياقتصاديتوسعه ا1بنگرندیو ي. موجبرشد امر يبهيگردشگرن كعنوان

یعلميحوزه دانششده تولازدهي(.Dale& Robinson, 2001:30است)و دیدرصد

تمامیناخالصمل صنعتگردشگردر به مربوط تاکنونگردشگرياست.يکشورها

دازيونشغلجدیلیممیزپنجونینهرسالهجادکردهوياایدندرتمامونشغلیلیدويستم

ايطر ايق صنعت ين همچنشودیمجاد نی. صد در هشت بخشانسانیيروهاین در

 مشغولکارهستند.يگردشگر

بهمخاطبانبههاامیپهستندکهامکانارسالوتحوليیهارسانهنوينيهارسانه را

 دوطرفهشکل جديداندساختهمیسر ارتباطی وسايل مردمدر ماًیمستق، منابع هاامیپبا

وحتیابتکاراتیدرزمینهپردازشوروندارتباطبهخرجکنندیمربرقرادوطرفهارتباطی

رسانهدهندیم . در استکه عنوانی اجتماعی هايسالهاي مجموعه به وهاگاهيپااخیر

هايشبکهلیازقبهاينوينرسانهلهیوسبهجادشدهياشودکهدرفضايابزارهايیاطالقمی

هايجديد.اينرسانهاندداکردهیپورشداند،متولدشدههايهمراهوتلفننترنتي،اارتباطی

گاهیدرمقابلرونيازاتردارند.هايسنتیياقديمیهايارتباطیمتفاوتیبارسانهويژگی

هايدنیايبرايرسانه،کتابومطبوعات،راديو،تلويزيونازجملهتريهايقديمیرسانه

شود.هاياجتماعیاستفادهمینهمجازيازعبارترسا

ملیکپارچگيانسجاموینوعتنهانهاندازچشم آوردیمبهوجودیدرعزمواراده

پ و آثار بخشیمثبتيامدهایبلکه پاسخگویچونالهام نيیو بهیاساسيازهایبه جامعه

يجلوروبهوجانبههمهشرفتیبهپ،نمودهيریدنبالخواهدداشتوازتکرارتجربهجلوگ

رابهفرصتیاحتماليها،چالشپرداختههافرصتيسازنهیبهدهوبهیکشورشتاببخش
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استکهیابیدستقابلویآرمان،رمطلوبيكتصويدهندهارائهاندازچشم.کندیمليتبد

چراغ یمانند افق در روبلندمدت، حکومتيفرا نظام و یجامعه دارد داراقرار يو

نويندريهارسانهاست.يیگراواقعويیگرا،ارزشينگرندهي،آينگرجامعيهایژگيو

 مجريان و سازان تصمیم اقتصادييروندهازمره قلمداد، آينده اجتماعی و فرهنگی

بلکه،ستندینیگرمنحصربهارائهخدماتعموميهادرارتقاءشأنخودد.رسانهشوندیم

تصم حلقه شدهحکومتيسازمیوارد تالشبراها آيدستياند. مطلوبويافتنبه نده

ندهبتواننديامروزوآيهانسلراکهياجامعهتیمموقعیوترسيهایژگيونییوتبیطراح

دمردمیواميیايالزمهپوتنها،نهرتحققآنگامبردارندیبهنفسدرمسيآگاهانهوبااتکا

سرزميا استین ن ، برآمدهبلکه و اصول انديیهاآرماناز در فرهنگياستکه و شه

کشوررادرچارچوبآنيیکردورفتاردستگاهاجرايداردورويجایوانقالبیاسالم

دارهدف معنادار سیشياندکندیمو در برداشتنطبقبرنامه گام و تحققیدن ياجامعهر

 و کشوريبراافتهيتوسعهنمونه يكفرييهر الزام و ديآیمحساببهیاساسضه يبرا،

عملبهينراهنمايعملوجودداشتهباشدايراهنمایستيبایمشهوالزامينانديتحققا

مافقینمهمباترسيرانايكکشوراستکهدرايبلندمدتاندازچشمزبانبرنامههمان

وها،فرصتمطلوبالبتهباتوجهبهامکاناتیشدتامارابهساحتحاصل4141اندازچشم

رهنمونسازد.هاتيمحدود

 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

مرتبطافزارنرمخروجی عناصر برايمدلساختاريو لیزرلدرحالتتخمیناستاندارد

وحي،تفرپیوستگیوتداوم،همبستگی،همگانییرساناطالعنوين؛يهارسانهيکارکردها

 کنندگی بسیج و طرفكيازسرگرمی توسعه عناصر گردشگري؛يهاياستراتژو

اطالعاتفناوريعمومیيهارساختيزاستراتژيتوسعه استراتژيتوسعهمحصوالتو،

گردشگري استراتژخدمات ي، يهاستمیستوسعه و یرساناطالعاطالعاتی استراتژي،

منابع یانسانتوسعه نمايش، با استراتژيارتقايکیفیتورضايتمشتريازطرفديگر

.شودیمعدديمالحظه
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 ساختاری در حالت تخمین استاندارد مدل .0نمودار 

 نشانگر مسیر ضرايب و استاندارد تخمین حالت در استمدل بسیجآن کارکرد که

بعدازآننويندارنديهارسانهراازمیانکارکردهايتأثیربیشتريندرصد47.4کنندگیبا

همبستگی ضريبيهارسانهکارکرد میانکارکردهايتأثیرنيشتریب47.0نوينبا از را

بعدازآنداشتهاستهاياستراتژنويندرتوسعهيهارسانه کارکردتفريحوسرگرمیبا،

مثيهارسانهدرصد4780 عناصري که دارد قرار توسعهنوين در مردم مشارکت ل

هاياستراتژ نقش يهارسانهیکنندگعيتسرو کارکرد دارد. قرار یرساناطالعنوين

درياژهيوکهاينکارکردنیزداراياهمیتآناستبیانگردرصد.478نوينبايهارسانه

 تخصصاستهاياستراتژتوسعه ی، نوآورانهنوينيهارسانهبودن ، و یرساناطالعبودن

اعتمادمنسجم تاهابخشنويناينيهارسانهکهدهدیموتعاملدراينحوزهنشان، را

کهآزمونهگونحدامکانتقويتنمودهونسبتبهرفعنقايصموجوداقدامنمايندهمان

وضعنيترنامناسب(در147183-)یرساناطالعمیانگینجامعهوتحقیقنشاندادکارکرد

است.ياژهيوتوجهبهايفايدرستاينکارکردداراياهمیتني؛بنابرادقرارداردموجو
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 داری مدل ساختاری در حالت اعداد معنی

افزارنرمخروجی حالتاعداد مرتبطيداریمعنلیزرلدر عناصر برايمدلساختاريو

وحي،تفرتداومپیوستگیو،همبستگی،همگانییرساناطالعنوين؛يهارسانهيکارکردها

 کنندگی بسیج و طرفكيازسرگرمی يهاياستراتژو بر مبتنی فناوريگردشگري

 توسعه استراتژي شامل؛ يهارساختيزاطالعات اطالعاتفناوريعمومی استراتژي،

گردشگري خدمات و محصوالت توسعه ، توسعه ويهاستمیساستراتژي اطالعاتی

استراتژيارتقايکیفیتورضايتمشترياز،یانساناستراتژيتوسعهمنابع،یرساناطالع

.شودیمطرفديگربانمايشعدديمالحظه

 
 داری ساختاری در حالت اعداد معنی مدل .2نمودار 

 در حالت تخمین استاندارد رسانه نوین یدییتأتحلیل عاملی 

يهارسانهيکارکردهالیزرلدرحالتتخمیناستانداردباافزارنرمدرشکلزيرخروجی

وسرگرمیوبسیجحي،تفرپیوستگیوتداوم،همبستگی،همگانییرساناطالعنوينيعنی

.شودیماستمالحظهشدهعنوانکهیسؤال41کنندگیباهجده



 0011 زمستان|  23شمارة  |م هفتسال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 733


 نوین در حالت تخمین استاندارد رسانه یدییتأعاملی  لیتحل .5نمودار 

 یریگ جهینتبحث و 

 نتیجه فرضیه اصلی

داريبرتوسعهاستراتژيگردشگريدارند.مثبتومعنیتأثیرهاينوينکارکردهايرسانه

 نتایج فرضیات فرعی

4.  يهارسانهیرساناطالعکارکرد توسعه بر يهاياستراتژنوين تأثیرگردشگري

دارد.يداریمعنمثبتو
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مثبتتأثیرگردشگرييهاياستراتژنوينبرتوسعهيهارسانهکارکردهمبستگی .8

 دارد.داريمعنیو

پ .3 یوستگیکارکرد تداوم يهارسانهو توسعه بر گردشگرييهاياستراتژنوين

 دارد.داريمعنیمثبتوتأثیر

1.  توسعه بر سرگرمی و تفريح يهاياستراتژکارکرد وتأثیرگردشگري مثبت

 دارد.داريمعنی

تأثیرگردشگرييهاياستراتژنوينبرتوسعهيهارسانهکارکردبسیجکنندگی .8

 دارد.داريمعنیمثبتو

دستاورداينتحقیقنيترمهم هاينوينبرکارکردهايرسانهتأثیرارائهمدلیاستکه،

استراتژي توسعه با است. داده نشان را گردشگري ديیتأهاي يعنی اصلی تأثیرفرضیه

4710باهاينوينهايگردشگريمشخصگرديدرسانهتوسعهاستراتژيهاينوينبررسانه

داريمعنیمثبتوتأثیرهايگردشگريبرتوسعهاستراتژي.4871برابرداريمعنیعددو

 دارند.

 کارکردهاي میان از داد نشان هارسانهنتايج با کنندگی بسیج و47.4کارکرد

همبعدازآن کارکرد يهارسانهبستگی با درصد47.0نوين میانتأثیربیشترين از را

کهعناصريمثلمشارکتداشتهاستهاياستراتژنويندرتوسعهيهارسانهکارکردهاي

ايفايني؛بنابرانوينقراردارديهارسانهیکنندگعيتسرونقشهاياستراتژمردمدرتوسعه

بسکارکردهمبستگی بريامالحظهقابلتأثیرنوينيهارسانهیرساناطالعکنندگیوجی،

گردشگريخواهندداشت.يهاياستراتژتوسعه

 توسعه استاندارد يهاياستراتژنتايجتخمین بر اطالعاتفناوريگردشگريمبتنی

یهماهنگعناصر؛و47.4بااستراتژيتوسعهمحصوالتوخدماتگردشگري،نشانداد

،توزيعجهانیخدماتگردشگرييها،کانالمختلفگردشگريبینصنعتیدرسطوح

گردشگريهايفعالیتيسپاربرون همکارخدمات جهتيامنطقهاستراتژيكيهاي،

 و موجود منابع مشتركاز ياستراتژزیناستفاده يهارساختيزتوسعه فناوريعمومی
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 اطالعات الکترونیکیدرصد47.1با حوزه در گردشگري قوانین عناصر؛ و امنیت،

يهاناممالیالکترونیکیدربخشگردشگريو،تبادالتالکترونیکیکاربرانگردشگري

توسعهياستراتژنوينقراردارند.يهارسانهتأثیرتجاريدربخشگردشگريبیشترتحت

يهاستمیس و یرساناطالعاطالعاتی با درصد47.8نیز داد دريهارسانهنشان نوين

يهابخش عملکرد بر گردشگرييهابرنامهنظارت ، ،گردشگرييهاطرحهماهنگی

يآورجمع آمارگردشگرييبندطبقهو گردشگري، مقاصد مجازي ،تورهاي

تريهستند.مؤثرتجربیاتسفردرفضايمجازيداراينقشيگذاراشتراك

 کارکردهاي نشيهارسانهنتايج نوين استکه آن بخشيهارسانهانگر در نوين

 اندنتوانستهگردشگري را خود نمايندیخوببهکارکردهاي ايفا اطالع، یرسانکارکرد

درصد147183-) کارکرد( درصد.807.1-)یهمبستگ، کارکرد( تداوم، و پیوستگی

بسیجکارکرد،(درصد87441)یسرگرمتفريحوکنندهفراهم،کارکرد(درصد37488-)

( درصد8871.3-کنندگی درا( نیبني، شامليهارسانهیرساناطالعکارکرد که نوين

منسجمیرساناطالع نوآورانهتخصصیبودن، تعاملبودن، ، نيترنيیپاواعتماداستدر

شدتبههابخشکهايندهدیمحالتقرارداشتهوبسیارضعیفعملکردهاستونشان

تفريحویکنندگفراهمسويديگرمثبتبودنکارکردازست.دچاراشکاالتاساسیا

 کنندهفراهمهارسانهسرگرمی و درصد87441)یسرگرمتفريح شامل( و، شوق ايجاد

سرگرمی و تفريح به کاهشعالقه اجتماعيهاتنشدهنده، ی، ازيمندبهرهافزايش

يهاجاذبه و يسازیغنگردشگري استاوقاتفراغتنشانگر آن نوينيهارسانهکه

باعثافزايشاندتوانسته و نموده تفريحوسرگرمیايجاد به ازيمندبهرهشوقوعالقه

گردشگريشوند.يهاجاذبه

 ها شنهادیپ

 بادرنظرگرفتنکمترينهارسانهباجانبههمهارائهبرنامهمدونیبرايارتباطوتعامل

بازوهاياجرايیوعملیاتیدرعنوانهابهآنيهاادشنهیپوهابرنامهموانعواستقبالاز

پیشرويراهبردهاطرحو
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  ارائه جهتنيآناليهارسانهخصوصبههارسانهدرستيکارکردهاحمايتاز به

يمندبهره از هنگام آنسازندهينقدهابه ها بهيهاطرحدر منجر که خرد و کالن

 .شودیمعملیاتیشدنمحصوالتگردشگري

  براي گردشگري تخصصی کهيهارسانهاندرکاراندستآموزش الکترونیکی

 مشغولبهکارهستندتااصولاولیهگردشگريرابیاموزند.ياحرفهصورتبه

 وياشهيرازقبیلگردشگريورسانهوپرداختنيارشتهانیميهابخشايجادوتوسعه

 ونیكالکترصورتبهبهموضوعتوسعهگردشگريياحرفه

 نوينيهارسانهگردشگريتوسطيهاطرحنظارتوارزيابی 

 يبرداربهرهسطحیجهتدرهرگردشگرييهاسازمانهايايجادانعطافدرساختار

گردد.فرايندمستمرکهتبديلبهيكنويناطالعاتیوارتباطیيهايفناوراز
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