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چکیده
صنعت توریسم با قدرت تاثیرگذاری روی وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطیی ییم منط ی و ای یاد ت یییر در
پایداری آن ب عظیمترین صنعت در قرن بیستویکم تبدیل شدهاست ک تبلی ات مست یم و غیرمست یم بی عنیوان ب ی
عمدهای از فرآیند ارتباطات جهانی ،ن شی اساسی در ای اد ،شناخت و گسترش توریسم در مییان ملیتهیا ایایام مییکنید.
پژوه

حاضر ب بررسی رابط تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبییل پرداختی اسیت .ایین

تح یق ب روش پیمایشی و با استااده از ابزار پرسشنام ان ام گرفت است .جامع آماری تح یق شیامل تمیامی گردشیگران
وارد شده ب استان اردبیل در سال  1975است و با توج ب نامشی

بیودن ح یم جامعی آمیاری ،تعیداد نمونی آمیاری

براساس فرمول ح م نمون برای جامع نامحدود ب تعداد  546نار و با روش نمونی گییری تصیادفی سیاده مشی

شیده

است .نتایج فرضی های تح یق نشان می دهد ک رابط مسیت یمی بیین تبلی یات تلویزییونی بیا جیذب و توسیع صینعت
توریسم در استان اردبیل وجیود دارد .همچنیین یافتی هیای تح ییق نشیان داد کی بیین نمیای

مسیت یم جا بی هیای

گردشگری ،محتوای تبلی ات تلویزیونی ،وضعیت گویندگی تبلی ات ،تائید عمومی تبلی ات تلویزیونی ،عنصر زمیان تبلی یات
تلویزیونی ،کارکردهای تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبییل رابطی مسیت یمی وجیود دارد.
بنابراین تبلی ات مناسب تلویزیونی در خصوص جا ب های توریستی استان اردبیل می تواند صنعت توریسیم ایین اسیتان را
ب سمت رونق هدایت می کند.
واژگان كلیدی :تبلی ات تلویزیونی ،جا ب های توریستی ،صنعت توریسم ،استان اردبیل.
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مقدمه
گردشگری 1پدیده ای است ک از گذشت های دورمورد توج جوامع انسانی بوده و بر حسب
نیازهای متااوت اجتماعی و اقتصادی ب پویایی خود ادام داده است (نیم خواه و ظهیری نیا،
 .)44 :1974امروزه فعالیت گردشگری ب عنوان یکی ازمهمترین وپویاترین فعالیت ها درجهان
مطرح است ،ب طوری ک درسطح جهانی ،شمارگردشگران خارجی و داخلی و میزان درآمدزایی
آنان ،پیوست رو ب افزای

است (محمودی و همکاران.)45 :1974 ،

صنعت گردشگری 5ب م موع ای از فعالیتهای اقتصادی ک ارائ کننده محصول و خدمات
ب گردشگران هستند اطالق میشود (پورفرج و همکاران )49 :1939 ،ک مردم ب خاطر تاریح،
استراحت و نظایر آن از محل زندگی خود ب سایر مکانها مسافرت میکنند .صنعت گردشگری
همانند دیگر عرص های خدماتی ،هر روزه شاهد افزای

رقابت و حضور رقبای جدید است .ب

طوری ک رشد قابل توج فعالیت های گردشگری ب وضوح نشانگر این است ک گردشگری یکی از
مهمترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی قرن گذشت است (عطافر و همکاران .)1971 ،بسیاری
از کشورها صنعت گردشگری را ب عنوان منبع اصلی توسع سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
ساختارهای زیربنایی می دانند .متأساان کشور ما با وجود غنی بودن از لحاظ جا ب های
گردشگری؛ سهم شایست ای از محل درآمد جهانی گردشگری ندارد .اگر دولت برای تأمین بودج
خود ب درآمدهای ناتی متکی بماند؛ با در نظرگرفتن افت شدید قیمت کنونی نات در بازارهای
جهانی وعدم ت دیدپذیری خایر ناتی ،با شکست مواج می شود (سمیعی و غیاثیان.)1974 ،
توسع صنعت گردشگری و ورود جهانگردان باعث افزای

فرصتهای ت اری ب دلیل

آشنایی آنها با کاالها و خدمات میزبان میگردد؛ از طرفی ،صنعت توریسم میتواند تأثیر مهمی
در افزای

اشت ال ،درآمدهای مرتبط با مکانها اقامتی و نیز درآمدهای جامع ی هدف داشت

باشد (باباییسمیرمی و همکاران.)116 :1979 ،
استان اردبیل با داشتن فاکتورهای م تلف ،از استانهای مهم در جذب گردشگری است ک
دارای طبیعت زیبا ،آبهای گرم معدنی ب عنوان بستری برای گسترش دادن توریسم سالمت،
از آثار تاری ی متعددی برخوردار است ک دارای توانمندیهای گردشگری در سطح ملی و
1 Tourism
2 Tourism Industry
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بینالمللی میباشد ک صنعت گردشگری را برای این استان ،ب عنوان بهترین گزین جهت رشد
و توسع این اقتصادی منط از کشور نمایان کردهاست (مرواریدی.)5 :1979 ،
برخی معت دند گردشگری مناسب ترین گزین برای توسع بوده است ،ب دلیل اینک
گردشگری میتواند منافع اقتصادی باالیی را برای ساکنان محلی و یم ت رب کیای و شناخت
وسیعی را برای بازدید کننده فراهم کند اما آنچ از نظر دور مانده و قابل طرح است ن

تبلی ات

در توسع صنعت تریسم است (امین بیدختی و همکاران .)1979 ،از طرفی ،تبلی ات 1ب عنوان
وج غالب عناصر ارتباطی سازمان ،ن

مهمی را در جهت موف یت سازمان ایاام می نماید .در

واقع رسان های تبلی اتی براساس میزان اقبال عمومی در هر کسب و کاری انت اب می شوند.
لذا باید از نوع نگرش ،سلی

و از ترجیحات م اطب در مورد استااده از رسان های م تلف

اطالع داشت و سپس اقدام ب انت اب رسان ی تبلی اتی در زمین توسع صنعت گردشگری
نمود ک در دسترس بودن ،جذابیت ظاهری ،دوست داشتنی بودن ،میزان ارائ ی اطالعاتْ
امکان م ایس  ،ب روز بودن ،قابلیت تام و اعتبار رسان از نظر گردشگران از مش ص های ن
تبلی ات رسان ای در خصوص گردشگری است.
گردشگری ب ای اد اشت ال ،کسب درآمد ارزی و بهبود تراز پرداختها کمم میکند و
میتواند ن

بسیار مهمی در کاه

ف ر در مناطق محروم و دورافتاده بازی کند .افزای

درک

مت ابل ،برانگی تن حس احترام و خوشنگری ب جامع و فرهنگ حاکم ،توج ب هنرهای
محلی (ب ویژه موسی ی و تئاتر و صنایع دستی) را میتوان از جمل ن

های اجتماعی و

فرهنگی گردشگری بر شمرد .کمم ب حاظ نواحی طبیعی مهم و حیات وح  ،کمم ب
اصالح کیایت محیطی نواحی(چرا ک جهانگردان عالق مند ب بازدید از جاهای جذاب ،تمیز و
بدون آلودگی هستند) ،توسع و بهبود تشکیالت زیربنایی ،جادهسازی ،لول کشی آب ،تدارکات
سیستم فاضالب ک موجب بهبود شرایط محیطی و کاه

انواع آلودگیها میشود ،از مهمترین

دالیل زیست محیطی گردشگری میباشد (کیاک وری و خلیلیصرافی.)51 :1971 ،
یکی از عوامل مهم در رونق صنعت گردشگری رسان می باشد .رسان ها با ای اد تصاویر
هنی مثبت و منای ن

مهمی در تصمیم گیری گردشگران ایاا می کنند (کروبی.)1970 ،

متناسب با چنین روندی از فرایند گردشگری و توسع زیرساختهای مرتبط با صنعت توریسم
1 Advertising
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برنام های مرتبط با گردشگری استان اردبیل با  56ساعت و  91دقی

مدت زمان پ
ساعت و  91دقی

ب 93

در سال  1974ت ییرات داشت است یعنی همزمان با رشد فنی و کالبدی

گردشگری تالش بر ان ام تبلی ات برای شناساندن جا ب های گردشگری استان بودهاست
(صداوسیمای مرکز اردبیل  .)1974از طرف دیگر پایین بودن سران تبلی ات ،مدت زمان تولید
برنام های رسان تصویری ،نوشتاری ،م ازی و ...برای تبلیغ توریسم استانی ،زمان تبلیغ،
محتوای پیامهای تبلی ی برای انت ال پیام رسان ای توریسم از تهدیدات ظرفیتهای گردشگری
است ک می تواند وضعیت صنعت توریسم را با مشکالت عدیدهای مواج سازد .وجود جا ب های
متعدد گردشگری در سطح استان و تمرکززدایی از یم منط

خاص و پراکن

توریستها از

طریق تبلی ات میتواند فرصتهای جدید گردشگری و تحول اقتصادی را رقم بزند .با این
توضیحات ،هدف اصلی تح یق حاضر بررسی رابط تبلی ات تلویزیونی در جذب و توسع صنعت
توریسم در استان اردبیل است.
مبانی نظری تحقیق
وارتا )5011(1معت د است تبلی ات و محصوالت ویژه تلویزیونی اهمیت زیادی در صنعت
توریسم دارند و رسان های بصری علیال صوص پ
ب

های تلویزیونی در اشکال گوناگون شامل

های م تلای از سار با تمرکز روی غذاها ،هتلها ،اقامتگاه ها یا اماکن و جاهای تاری ی

میتوانند ن

مهمی را در توسع صنعت توریسم آن منط

ایاام کنند .کانالهای مسافرتی

همراه با شرح م تصری از اماکن و جاهای توریستی نظیر آنچ افراد مشهوری نظیر شعرام،
ش صیتهای تاری ی و ...دارای آن نوع از ویژگیهای توریستی هستند ک میتوانند افراد را ب
سمت خود جذب کنند ک البت ترکیب بصری تصاویر ،عکسها ،فیلمهای مستند و شرح
روایتی از محیطهای مربوط  ،میتواند از طریق برنام های تلویزیون خانگی تاثیرگذاری زیادی را
در جذب و ترویج صنعت توریسم ایاام کنند و قلب و ا هان م اطبین را تس یر کنند.
چو ) 5001( 5ب ن

باورپذیری منابع اطالعاتی تبلی اتی برای گردشگران و رفتارهای

کاوشگران اطالعاتی توریستها اشاره میکند و ن

ت ربیات قبلی گردشگران و نیاز ب

اطالعات جدید را در امر توریسم مهم عنوان میکند .در این مطالع  ،باورپذیر بودن منابع در
1 Warta
2 Cho
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م ایس با ت ربیات قبلی توریستها تاثیر زیادی در انت اب و بکارگیری منابع آنها داشت است
)(Loda & et al, 2007: 259

کیم و همکاران ( )5005معت د هستند ک بایستی درک درستی از ن
چارچوب تعاملی بییندگان تبلی ات و واکن

تبلی ات در

آنها ب این تبلی ات با تصاویر نمایشی تلویزیونی

و اجزای آن شامل رنگ ،صحن  ،گوینده ،فضای تبلی ات ،تنوعی از کانالها ،جهتگیری برنام ها
هر کدام از کانالها در خصوص موضوع مورد نظر وجود داشت باشد.
جدول -1نظريه ها و روابط بین متغیرها
افراد

ارتباط بین مت یرها

وارتا ()5011

اثرات تبلی ات تلویزیونی روی ترویج صنعت توریسم

چو ()5001
کیم و همکاران ()5005

باورپذیری ب منابع اطالعاتی تبلی اتی در ترویج توریسم

ن
ن

تبلی ات در توریسم با استناد ب ن

بینندگان

چرخ گردشگری باتلر :باتلر عنوان میکند ک گردشگری مراحل کاوش ،ارتباط ،توسع ،
تثبیت ،رکود و سپس نزول را طی میکند .یم همبستگی بین مراحل و نگرش شهروندان ب
گردشگری وجود دارد .مرحل اولی یا همان کاوش ،با کن کاوی در سار ب ناحی مش
میشود .در مرحل بعدی ،خدماتی ک ب مسافرت کنندگان قابل ارائ است ،معرفی میشود.
مرحل سوم با توسع فیزیکی گسترده در تولیدات یربط با رابط جامع میزبان تبدیل میشود،
بنابراین در طول دوره توسع  ،تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اکولوژیکی مهم و برجست
میشود .این مرحل عموما از طریق تبلی ات و تالش های تروی ی ب منظور جذب گردشگران و
ای اد تعادل در منابع موجود مش

می شود .در مرحل تثبیت میزان افزای

رکود یافت  ،و تعداد کل گردشگران هنوز در حال افزای

بازدید کنندگان

بوده و از ساکنین دائمی بیشتر است.

در مرحل رکود ن ط اوج گردشگر فرا میرسد ،و ناحی م صد دیگر مد روز نیست  ،و ب تکرار
بازدید گردشگران محافظ کار تکی دارد .مرحل نهایی عمدتا از طریق رابط مثبت و منای
تعیین میشود ک در طی مرحل توسع رخ میدهد .از این رو ،مرحل نهایی رکود عمدتا
مشروط ب توانایی جامع میزبان در کنار آمدن با رابط گردشگری مش

شده میباشد .اگر

مشکالت قابل حل باشند ،رکود ب همراه افت در تعداد گردشگر در ناحی رخ میدهد .با این
وجود ،اگر سیاست ها در جهت پایدارسازی تعادل بین منابع با ارزش و ت اضای گردشگران
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اعمال شود ،مرحل رکود دفع میشود .با افزای

تعداد بازدیدکنندگان از یم منط  ،ساکنانی

ک ابتدا بطور کامل نگرش مثبت ب مهمانان خود داشتند در مورد منافع بلند مدت
بازدیدکنندگان احتیاط میکنند .این مسئل ممکن است ب این دلیل باشد ک انتظارات اصلی از
منافع ناشی از گردشگری غیر واقعی بوده است یا ب این خاطر ک منافع درک شده از
گ ردشگری ف ط م صوص تعداد کمی از مردم است .اگر چ انتظارات از منافع گردشگری
ممکن است حاصل شود ،اما هزین های محیطی یا اجتماعی ممکن است مورد چشم پوشی
واقع شده ،یا کوچم شمرده شود ،تا اینک ساکنین محلی در مورد اینک بازدیدکننگان برای
ناحی پربرکت هستند ،تردید نمایند (.)kyungmi, 2002
رویکرد ایریدکس داکسی :در مدل ایریدکس ،داکسی یم چارچوب سودمند برای تحلیل
نگرش جامع نسبت ب گردشگران فراهم آورد :ایریدکس نشان دهنده افزای
دراثر افزای

رن

ساکنین

تعداد بازدیدکنندگان میباشد .از مطالعات آفری ای جنوبی معلوم میشود ک

م ناطق م تلف در آفری ای جنوبی در شرایط متااوتی ب لحاظ شاخ

رن

واقع شده اند،

ک مطابق با سطح ارتباط و درج ای ک گردشگران و گردشگری بطور موثر مدیریت میشوند
میباشد .داکسی ( )1795عنوان میکند ک حضور فیزیکی گردشگران ،تااوت های بین
گردشگران و افراد محلی و مالکیت بیگانگان بر منابع محلی ممکن است باعث شکل گیری
فاکتورهای اولی ای اد کننده رابط اجتماعی شود .این مدل یم مدل ساده شده سودمند از
روابط پیچیده و م موع نگرش ها است ک بین جوامع میزبان و گردشگران توسع مییابد
توانایی معین جوامع میزبان برای پذیرش و تحمل گردشگری ،و نگرش هایی ک در نتی

آن

شکل می گیرد ،بدیهی است ک از جامع ای ب جامع دیگر متااوت است ،و بوسیل شماری از
فاکتورها تعیین می شود ک شامل تعداد و انواع بازدید کنندگان ،طول مدت اقامت ،فاصل
فرهنگی بین مهمانان و میزبان میباشد .مدل شاخ

رن

داکسی بین

سودمندی ب

چگونگی نگرش های مورد انتظار از ساکنین شهرها ارائ میکند ک ممکن است متناسب با
پیشرفت جامع شان در طی مراحل موجود باشد (.)Doxy, 1975

فرضیههای تحقیق
 بین تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل رابط معنادار وجوددارد.
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 -بین نمای

مست یم جا ب های گردشگری با تبلی ات تلویزیونی در جذب و توسع صنعت

توریسم در استان اردبیل رابط معنادار وجود دارد.
 بین محتوای تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل رابطمعنادار وجود دارد.
 بین وضعیت گویندگی تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیلرابط معنادار وجود دارد.
 بین تأئید عمومی تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل رابطمعنادار وجود دارد.
 بین عنصر زمان تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل رابطمعنادار وجود دارد.
 بین کارکردهای تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل رابطمعنادار وجود دارد.

مطالعات پیشین
اکبری و همکاران ( ) 1974در تح ی ی ب بررسی تاثیر کیایت خدمات محل خدمت سربازان بر
تبلی ات شااهی آن ها ب واسط رضایت آنها از کیایت خدمات ،تصویر و نگرش آنها نسبت ب
شهر محل خدمت با استااده از روش پیمایشی پرداختند ک نتایج تح یق آنها حاکی از
معناداری؛ تاثیر کیایت خدمات بر رضایت گردشگران ،تاثیر رضایت و تاثیر برند بر نگرش نسبت
ب شهر محل خدمت و تاثیر رضایت ،تصویر برند و نگرش نسبت ب شهر محل خدمت بر
تبلی ات شااهی است.
دالور و همکاران ( )1979در تح ی ی ب بررسی جایگاه رسان های اجتماعی در توسع
بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران ب شیوه پیمایشی بر روی  550نار از کارشناسان
بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی مت ص  ،در تورهای تاریحی درون مرزی و برون مرزی ک در
شهر تهران فعالیت می کنند ،پرداخت اند .بر اساس یافت های این پژوه

ن

رسان های

اجتماعی خصوصا رسان هایی ک کارکرد تصویر و کلیپ های ویدیویی دارند در توسع صنعت
گردشگری الکترونیم باید بیشتر مورد توج واقع شود .بر این اساس عکس و فیلم گردشگران
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در معرفی ظرفیت های گردشگری ایران در فضای م ازی یم فاکتور ضروری است ک تأثیر
مست یمی بر روی انت اب م صد گردشگری توسط گردشگران بین المللی دارد .آنچ در این
تح یق بدست آمد این است ک با افزای

استااده از شبک های اجتماعی ،کامیونیتیهای

محتوایی و وبالگها ،توانایی بازاریابی گردشگری الکترونیکی افزای

مییابد اما در م موع می

توان گات هنوز رسان های اجتماعی نتوانست اند جایگاه خود را در توسع بازاریابی گردشگری
الکترونیکی پیدا کنند و این تااوت ناشی از ویژگی های ارتباطی و بازارایابی متااوت رسان های
جدید با رسان

های قدیمی تر است.

رسولزاده و حسننژاد ( )1971در مطالع ای با عنوان بررسی و اولویتبندی روشهای
تبلی اتی مؤثر در جذب گردشگر در استان خراسان رضوی با ان ام مطالع موردی در طرقب
مشهد و با استااده از مدل تحلیل سلسل مراتبی  AHPو تکمیل پرسشنام از  199گردشگر و
 10کارشناس سازمان گردشگری ب این نتی

رسیده است ک روش های تبلی ات در شبک -

های تلویزیونی و ماهوارهای و ارائ برنام های معرفی جا ب های گردشگری استانهای کشور،
معرفی ن اط دیدنی استان از طریق تیزر و بیلبوردهای تبلی اتی در سطح شهرستانهای استان
و معرفی جا ب های گردشگری در ورودیهای شهر و حرم رضوی دارای باالترین درج ی
اهمیت برای جذب گردشگران بودهاست.
ابراهیمی و همکاران ( )1937در تح ی ی با عنوان بررسی رابط تبلی ات بر جذب
گردشگران (مورد مطالع  :گردشگران بینالمللی شهر اصاهان) ب جهانگردی ب عنوان گسترده-
ترین صنعت خدماتی تأکید کرده و تبلی ات را ب عنوان مهمترین ابزار موف یت سازمانها عنوان
کردهاست و یکی از ارکان مهم تبلی ات را رسان های تبلی اتی معرفی کرده ک در میزان رابط
تبلی ات بر م اطب از اهمیت ویژه ای ب رخوردار است و استااده درست از آن باعث افزای

تاثیر

پیام میشود .نتایج حاصل از این تح یق نشان میدهد ک ابزار تبلی اتی استااده شده در حوزه
شهر اصاهان برای جذب گردشگران بینالمللی تاثیرگذار نبودهاست ،در حالیک پنج ابزار کتاب
راهنما ،تبلی ات اینترنتی ،تلویزیون ،بروشور و روزنام میتوانند ابزارهای مهمی قلمداد شوند.
علیپور و همکاران ( )5015با ان ام مطالع ای با عنوان رابط تبلی ات روی توریسم و بررسی
اثرات ابزار تبلیغ روی جذب توریستها با استااده از روش اسنادی وکتاب ان ای ب ن
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ابزارهای تبلی اتی نظیر کتابهای راهنمای گردشگران ،تبلی ات انالین ،تلویزیون ،بروشورها و
روزنام ها روی گردشگران تاکید کردهاند.
رادیو و تلویزیون در ترویج ایرانگردی

حاتمی ( ) 1935در مطالع ای با عنوان بررسی ن

از دیدگاه مت صصان و کارشناسان صنعت توریسم و با استااده از روش پیمایشی ب این نتی
رسیده است ک توسع نیازمند تح ی ات و برنام ریزی ماصل جهت اجرا می باشد .توسع
صنعت جهانگردی از این قاعده مستثنی نیست ب همین دلیل برای اینک ب ن

ارتباطات و

توسع صنعت جهانگردی پی برد صنعت تح یق با اهمیت است و قالب کشورهای پیشرفت
صنعت جهانگردی را ب عنوان پی

شرط جهت توسع سایر صنایع بکار می برند و در نهایت

تلویزیون با  59/4درصد از نظر کارکنان آژانسهای گردشگری موثر ترین رسان در م ول
گردشگری بوده است .دلیل این امر درگیر شدن هم حواس توسط تلویزیون است .کارکنان
آژانس گردشگری نمای
با گردشگران و توسع

تلویزیون را در منعکس کردن اخالق مناسب مردم میزبان در برخورد
گردشگری مناسب ارزیابی کرده اند.

رستمی ( )1997در مطالع ای با عنوان ن

تبلی ات بازرگانی در گسترش صنعت

گردشگری و جهانگردی از طریق مطالع اسنادی تالش داشت است روی اهمیت و ن
تبلی ات در توسع و جذب صنعت گردشگری و رابط تنگاتنگ آنها تاکید کند.
استیو پان1و همکاران ( )5016در مطالع ای ب بررسی ن

آگهیهای بازرگانی در

تلویزیون برای ارت ای صنعت توریسم و ت ویت قدرت ملی و فرهنگی در فواصل زمانی  1777تا
 5015پرداخت اند .اهداف این مطالع  ،بررسی روند ت ییرات صنعت توریسم ،استراتژیهای مورد
نیاز برای ت ویت صنعت توریسم و ن

گاتمان شرقگرایی در این تبلی ات تلویزیونی توریسم

بودهاست .نتایج بررسی نشان دادهاست ک اکثر تبلی ات صنعت توریسم کره جنوبی در قالب
فیلم ،غذا ،مد و هواداران ورزشی و علی ال صوص بازیگران مشهور حوزههای هنری و سینمایی
در معرض نمای

بودهاست ک از این طریق نیز تاثیرگذاری باالیی را باعث شدهاست.
5

فولرتون و کندریم ( )5019روی کاربردهای استراتژیم دیپلماسی عمومی میان یگران
مطالع کرده و تحلیلی در خصوص واکن های بینالمللی ب تبلی ات توریستی ایالت متحدهی

1 Steve Pan
2 Fullerton & Kendrick
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آمریکا ارائ دادهاند .نتایج این مطالع ک ب شکل آزمایشی ان ام شدهاست حکایت از این
موضوع دارد ک نحوهی پرداخت رسان ای ب موضوع توریسم نظیر تبلی ات ارتباط تنکاتنگی با
دیپلماسی عمومی دارد اینک چگون با مردم ارتباط برقرار کنی و چگون مردم سایر کشورها و
مناطق نآشنا ب جا ب های توریستی را جلب کنید ،نکات مهمی هستند.
لودا و همکاران ( ) 5009روی ن

و اهمیت تبلی ات و عمومیت آن با تاکید بر

کاربردهای نوین بازاریابهای توریسم مطالع ای را از طریق طرح آزمایشی بین پنج گروه
ف ط گروه تبلی ات ،انتشاردهن ده ،تبلی ات بعد انتشار ،انتشار بعد تبلی ات و گروه کنترل ان ام
داده است .مت یرهای این مطالع شامل باورپذیری ادراکی ،قدرت پیام ،نگرش ب م صد پیام و
قصد گردشگر از خرید بوده است ک نتایج آزمون فرضی ها نشان از اثرات بازاریابی توریسم از
طریق توالی عمومیت پیدا ک ردن و انتشار و سپس تبلی ات آن حوزه ی تعریف شده در صنعت
توریسم دارد.
م ال حاضر از این نظر ک ب مت یرهای تبلی ات و توریسم پرداخت است ب تح ی ات
پیشین شباهت دارد .اما از این نظر ک م ال حاضر مش صا ب تبلی ات با تاکید بر تبلی ات
تلویزیونی در دو بعد جذب گردشگر و توسع گردشگری پرداخت است با تح ی ات پیشین
متااوت است .همچنین بیشتر تح ی ات پیشین ب گردشگری با نگاه کلی و با روش اسنادی و
کتاب ان ای پرداخت اند اما در تح یق حاضر از روش پیمایشی استااده گردیده است.

روش تحقیق
تح یق حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر نوع دادهها کمی و از نظر نحوه گردآوری دادهها
توصیای و از نوع همبستگی است و از نظر شیوه اجرا نیز این مطالع در زمرهی تح ی ات
پیمایشی می باشد .جامع آماری این تح یق شامل دو گروه گردشگران (توریستهای وارد شده
ب استان اردبیل) و تمامی افراد مرتبط با صنعت توریسم شامل هتلداران ،م ازهداران ،مدیران
آبهای گرم ،اماکن اقامتی و تاریحی ،دفاتر خدماتی و آژانسهای توریستی و ...در سال 1975
می باشند .شیوه نمون گیری در این تح یق ب روش نمون گیری تصادفی ساده ان ام گرفت .با
توج ب نامحدود بودن جامع های آماری مورد مطالع (توریستهای وارد شده ب استان
اردبیل) ،تعداد ح م نمون در این مطالع  ،با استااده از رابط ی (

) ،تعداد نمون ها
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تعیین می شود ک در آن ،واریانس نمون ای

با استااده از یم پی

نمون های مرتبط با جامع آماری محاسب شد ک واریانس پی

آزمون  90موردی از

براورد مت یر وابست ی تح یق

ب میزان  0/195برآورد شده است.
در این فرمول مهمترین پارامتری ک نیاز ب برآورد دارد  S²است ک همان واریانس نمون
اولی است .برای محاسب  Sتعدادی پرسشنام توزیع شده و واریانس نمون اولی محاسب شد
ک م دار آن معادل  0/195ب دست آمده است .م دار

یم م دار ثابت است ک ب فاصل

اطمینان و سطح خطا )(αبستگی دارد .معموالً سطح خطا  %5یا 1%در نظر می گیرند .برای
مثال اگر سطح خطا یا سطح معناداری برابر  %5در نظر گرفت
خواهد بود .در نتی

شود سطح اطمینان برابر با % 75

با توج ب جدول آماری  1976است و م دار  εنیز براساس همان

سطح خطا یا برابر 0.05در نظر گرفت شده است.

در این تح یق جهت برآورد اعتبار ابزار تح یق از اعتبار صوری استااده گردید  ،پرسشنامة
تنظیمی ب عنوان وسیلة اندازه گیری در جهت ارزیابی داوران و اجماع نظرات کارشناسان
شامل اساتید ،صاحب نظران و کارشناسان قرار گرفت و دیدگاههای اصالحی آنان اخذ و ب این
صورت روش اعتبار صوری سواالت پرسشنام فراهم شد.
برای تعیین پایایی ابزار تح یق  ،از آزمون آلاای کرونباخ استااده شده است بدین صورت
ک ضریب همبستگی هر گوی (سوال) با نمره کل م یاس م ایس و در صورت پایین بودن
همبستگی  ،آن گوی حذف سپس پایایی کل هر طیف با استااده از آزمون آلاای کرونباخ
محاسب شد.
جدول  -2ضرايب پايايی مربوط به متغیرهای تحقیق
مت یرهای تح یق

ضرایب پایایی

تبلی ات تلویزیون

0/74

کارکردهای تبلی ات تلویزیونی

0/99

جذب و توسع ی صنعت توریسم

0/39

جا ب های گردشگری

96
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يافته ها
نتایج بررسی در خصوص فراوانی جنسیت گردشگران مورد مطالع نشان میدهد ک از بین
 564نار نمون مورد مطالع  95 ،درصد را آقایان و  55درصد را خانم ها تشکیل میدهند.
بی تر پاس گویان مورد ارزیابی در این بررسی دارای مدرک تحصیلی دیپلم ( 99درصد) و
زیردیپلم ( 95درصد) بودهاند .متوسط مت یر تبلی ات تلویزیونی در بین گردشگران ،م دار 9/5
را نشان میدهد ک سطح متوسط رو ب باال را در این مطالع نشان میدهد.

آزمون فرضیه ها
بین تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسیم در اسیتان اردبییل رابطی ی مسیت یم
وجود دارد.
برای آزمون فرضی ی اصلی با سطح سن
استااده شد ک  ،طبق نتی

فاصل ای ،از آزمون همبستگی پیرسون

ب دست آمده ،سطح معنیداری ب دست آمده برای این رابط

مورد ارزیابی( )Sig =0/000کمتر از آلاای تح یق (  )   0 / 05برآورد شده است و نشان از
ارتباط همبستگی بین مت یر اصلی مست ل و وابست دارد.
جدول -3ماتريس ضريب همبستگی بین تبلیغات تلويزيونی با جذب و توسعه صنعت توريسم در
استان اردبیل
جذب و توسع صنعت توریسم

1

تبلی ات تلویزیونی
1

تبلی ات تلویزیونی

0/353
0/000
564

جذب و توسع صنعت توریسم

همبستگی بین تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل با
ضریب  0/353نشان از معنی داری این روابط دارد و سطح معنی داری کمتر از یم درصد بوده
و فرضی مذکور مورد تایید قرار گرفت است؛ لذا ،مدارک کافی برای تأیید فرضی اصلی در این
تح یق وجود دارد مطابق با نتایج ب دست آمده میتوان چنین عنوان کرد ب هر میزانی ک
تبلی ات تلویزیونی در خصوص صنعت توریسم در استان اردبیل در سطح باالیی ان ام شود ب
همان اندازه ،جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل افزای

خواهد یافت.
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مست یم جا ب های گردشگری با تبلی ات تلویزیونی در جذب و توسع ی صنعت

بین نمای

توریسم در استان اردبیل رابط ی مست یم وجود دارد.
فاصل ای ،از آزمون همبستگی پیرسون

برای آزمون فرضی فرعی اول با سطح سن

استااده شده است ک  ،طبق نتی ی ب دست آمده ،سطح معنیداری ب دست آمده برای این
رابط مورد ارزیابی( )Sig =0/000کمتر از آلاای تح یق (  )   0 / 05برآورد شده است و
نشان از رابط همبستگی بین مت یر مست ل فرعی و وابست دارد.
جدول -4ماتريس ضريب همبستگی بین جاذبههای گردشگری با تبلیغات تلويزيونی با جذب و
توسعه صنعت توريسم در استان اردبیل
جذب و توسع صنعت توریسم

جا ب های گردشگری با
تبلی ات تلویزیونی

1

همبستگی بین نمای

1

جا ب های گردشگری با تبلی ات تلویزیونی

0/353
0/000
564

جذب و توسع صنعت توریسم

مست یم جا ب های گردشگری با تبلی ات تلویزیونی با جذب و

توسع صنعت توریسم در استان اردبیل با ضریب  0/353نشان از معنی داری این روابط دارد و
سطح معنی داری کمتر از یم درصد بوده و فرضی فرعی مذکور مورد تایید قرار گرفت است.
مطابق با نتایج ب دست آمده میتوان چنین عنوان کرد ب هر میزانی ک نمای

مست یم

جا ب های گردشگری با تبلی ات تلویزیونی در شبک استانی در سطح باالیی ان ام شود ب همان
اندازه ،جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل افزای

خواهد یافت.

بین محتوای تبلی ات تلویزیونی با تبلی ات تلویزیونی در جذب و توسع صنعت توریسم در
استان اردبیل رابط مست یم وجود دارد.
برای آزمون فرضی فرعی دوم با سطح سن

فاصل ای ،نیز از آزمون همبستگی پیرسون

استااده شده است ک طبق نتی ی ب دست آمده ،سطح معنیداری ب دست آمده برای این
رابط مورد ارزیابی( )Sig =0/000کمتر از آلاای تح یق (  )   0 / 05برآورد شده است و
نشان از ارتباط همبستگی بین مت یر مست ل فرعی مذکور و وابست دارد.
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جدول -5ماتريس ضريب همبستگی بین محتوای تبلیغات تلويزيونی با جذب و توسعه صنعت
توريسم در استان اردبیل
جذب و توسع صنعت توریسم

1

محتوای تبلی ات تلویزیونی
1

محتوای تبلی ات تلویزیونی

0/675
0/000
564

جذب و توسع صنعت توریسم

همبستگی بین محتوای تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان
اردبیل با ضریب  0/675نشان از معنی داری این روابط دارد و سطح معنی داری کمتر از یم
درصد بوده و فرضی فرعی مذکور مورد تایید قرار گرفت است .مطابق با نتایج ب دست آمده
میتوان چنین عنوان کرد ب هر میزانی ک محتوای تبلی ات تلویزیونی در شبک استانی در
سطح باالیی ان ام شود ب همان اندازه ،جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل افزای
خواهد یافت.
بین گویندگان تبلی ات تلویزیونی در جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل رابط
مست یم وجود دارد.
برای آزمون فرضی ی فرعی سوم با سطح سن

فاصل ای ،نیز از آزمون همبستگی

پیرسون استااده شده است ک طبق نتی ی ب دست آمده ،سطح معنیداری ب دست آمده
برای این رابط مورد ارزیابی ( )Sig =0/000کمتر از آلاای تح یق (  )   0 / 05برآورد شده
است و نشان از ارتباط همبستگی بین مت یر مست ل فرعی مذکور و وابست دارد.
جدول -6ماتريس ضريب همبستگی بین محتوای تبلیغات تلويزيونی با جذب و توسعه صنعت

جذب و توسع صنعت توریسم

1

توريسم در استان اردبیل
گویندگان تبلی ات
تلویزیونی
1
0/940
0/000
564

گویندگان تبلی ات تلویزیونی
جذب و توسع صنعت توریسم

همبستگی بین گویندگان تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان
اردبیل با ضریب  0/940نشان از معنی داری این رابط دارد و سطح معنی داری کمتر از یم
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درصد بوده و فرضی فرعی مذکور مورد تایید قرار گرفت است .مطابق با نتایج ب دست آمده
میتوان چنین عنوان کرد ب هر میزانی ک وضعیت گویندگی تبلی ات تلویزیونی در شبک
استانی در سطح خوبی ان ام شود ب همان اندازه ،جذب و توسع صنعت توریسم در استان
اردبیل ارت ام خواهد یافت.
بین تأئید عمومی تبلی ات تلویزیونی در جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل
رابط مست یم دارد.
برای آزمون فرضی ی فرعی چهارم با سطح سن

فاصل ای ،نیز از آزمون همبستگی

پیرسون استااده شده است ک طبق نتی ی ب دست آمده ،سطح معنیداری ب دست آمده
برای این رابط مورد ارزیابی ( )Sig =0/000کمتر از آلاای تح یق (  )   0 / 05برآورد شده
است و نشان از رابط همبستگی بین مت یر مست ل فرعی مذکور و وابست دارد.
جدول -7ماتريس ضريب همبستگی بین تأئید عمومی تبلیغات تلويزيونی با جذب و توسعه صنعت
توريسم در استان اردبیل
جذب و توسع صنعت توریسم

1

تأئید عمومی تبلی ات
تلویزیونی
1

تأئید عمومی تبلی ات تلویزیونی

0/677
0/000
564

جذب و توسع صنعت توریسم

همبستگی بین تأئید عمومی تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان
اردبیل با ضریب  0/677نشان از معنی داری این رابط دارد و فرضی فرعی مذکور مورد تایید
قرار گرفت است؛ مطابق با نتایج ب دست آمده میتوان چنین عنوان کرد ب هر میزانی ک
وضعیت تأئید عمومی تبلی ات تلویزیونی در شبک ی استانی در سطح خوبی ان ام شود ب همان
اندازه ،جذب و توسع ی صنعت توریسم در استان اردبیل ارت ام خواهد یافت.
بین عنصر زمان تبلی ات تلویزیونی در جذب و توسع ی صنعت توریسم در استان اردبیل
رابط مست یم وجود دارد.
برای آزمون فرضی ی فرعی پن م با سطح سن
پیرسون استااده شده است ک طبق نتی

فاصل ای ،نیز از آزمون همبستگی

ب دست آمده ،سطح معنیداری ب دست آمده برای
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این رابط مورد ارزیابی( )Sig =0/000کمتر از آلاای تح یق (  )   0 / 05برآورد شده است و
نشان از رابط همبستگی بین مت یر مست ل فرعی مذکور و وابست دارد.
جدول -8ماتريس ضريب همبستگی بین عنصر زمان تبلیغات تلويزيونی با جذب و توسعه صنعت

جذب و توسع صنعت توریسم

1

توريسم در استان اردبیل
عنصر زمان تبلی ات
تلویزیونی
1
0/559
0/000
564

عنصر زمان تبلی ات تلویزیونی
جذب و توسع صنعت توریسم

همبستگی بین عنصر زمان تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان
اردبیل با ضریب  0/599نشان از معنی داری این رابط دارد و فرضی فرعی مذکور مورد تایید
قرار گرفت است؛ مطابق با نتایج ب دست آمده میتوان چنین عنوان کرد ب هر میزانی ک
وضعیت عنصر زمان تبلی ات تلویزیونی در شبک استانی در سطح خوبی ان ام شود ب همان
اندازه ،جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل ارت ام خواهد یافت.
بین کارکردهای تبلی ات تلویزیونی در جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل
رابط مست یم وجود دارد.
برای آزمون فرضی ی فرعی ششم با سطح سن

فاصل ای ،نیز از آزمون همبستگی

پیرسون استااده شده است ک طبق نتی ی ب دست آمده ،سطح معنیداری ب دست آمده
برای این رابط مورد ارزیابی( )Sig =0/000کمتر از آلاای تح یق (  )   0 / 05برآورد شده
است و نشان از رابط همبستگی بین مت یرهای مذکور دارد.
جدول -9ماتريس ضريب همبستگی بین كاركردهای تبلیغات تلويزيونی با جذب و توسعه صنعت
توريسم در استان اردبیل
کارکردهای تبلی ات
جذب و توسع صنعت توریسم
تلویزیونی
1
0/955
0/000
1
564

کارکردهای تبلی ات تلویزیونی
جذب و توسع صنعت توریسم
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همبستگی بین کارکردهای تبلی ات تلویزیونی با جذب و توسع صنعت توریسم در استان
اردبیل با ضریب  0/955نشان از معنی داری این روابط دارد و فرضی فرعی مذکور مورد تایید
قرار گرفت است؛ مطابق با نتایج ب دست آمده میتوان چنین عنوان کرد ب هر میزانی ک
وضعیت کارکردهای تبلی ات تلویزیونی در شبک استانی در سطح مناسبی باشد ب همان اندازه،
جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل ارت ام خواهد یافت.
جدول -11خالصه مدل رگرسیونی متغیرهای تحقیق
مت یر

ضریب همبستگی
چندگان

ضریب
تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

تبلی ات تلویزیونی و جذب و توسع صنعت
توریسم

0/353

0/996

0/995

اثر نمای مست یم جا ب های گردشگری با
تبلی ات تلویزیونی روی جذب و توسع صنعت
توریسم

0/953

0/594

0/595

اثر محتوای تبلی ات تلویزیونی روی جذب و
توسع صنعت توریسم

0/675

0/497

0/499

وضعیت گویندگی تبلی ات تلویزیونی روی
جذب و توسع صنعت توریسم

0/940

0/549

0/546

اثر تأئید عمومی تبلی ات تلویزیونی روی جذب
و توسع صنعت توریسم

0/677

0/437

0/439

اثر عنصر زمان تبلی ات تلویزیونی روی جذب و
توسع صنعت توریسم

0/559

0/906

0/909

اثر کارکردهای تبلی ات تلویزیونی روی جذب و
توسع صنعت توریسم

0/955

0/551

0/517

با توج ب آمارههای ب دست آمده در جدول ( ،)10میتوان چنین استیدالل کرد ک 99 ،
درصد از واریانس های مت یر جذب و توسع صنعت توریسم توسط مت یر مست ل تبلی ات
تلویزیونی تبیین شده است 59 .درصد از واریانس های مت یر جذب و توسع صنعت توریسم
توسط مت یر مست ل فرعی نمای

مست یم جا ب های گردشگری با تبلی ات تلویزیونی تبیین

شده است 43 .درصد از واریانس های مت یر جذب و توسع صنعت توریسم توسط مت یر
مست ل فرعی محتوای تبلی ات تلویزیونی تبیین شده است 55 .درصد از واریانس های مت یر
جذب و توسع صنعت توریسم توسط مت یر مست ل فرعی وضعیت گویندگی تبلی ات تلویزیونی
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تبیین شده است 47 .درصد از واریانس های مت یر جذب و توسع صنعت توریسم توسط مت یر
مست ل فرعی وضعیت تأئید عمومی تبلی ات تلویزیونی تبیین شده است 90 .درصد از واریانس
های مت یر جذب و توسع صنعت توریسم توسط مت یر مست ل فرعی وضعیت عنصر زمان
تبلی ات تلویزیونی تبیین شده است و 55درصد از واریانس های مت یر جذب و توسع صنعت
توریسم توسط مت یر مست ل فرعی وضعیت کارکردهای تبلی ات تلویزیونی تبیین شده است.
نتایج ارزیابی نشان می دهد ک استااده از مدل خطی رگرسیون بالمانع است و یا ب عبارتی
کارکردهای تبلی ات تلویزیونی توان پی

بینی مت یر جذب و توسع ی صنعت توریسم را دارد.

بحث و نتیجه گیری
یافت های این پژوه

نشان داد ک بین تبلی یات تلویزییونی و ابعیاد آن بیا جیذب و توسیع

صنعت توریسم در استان اردبیل رابط مست یم و معنی داری وجود دارد .با نگاهی بی ضیرایب
همبستگی بین مت یرهای ب کار گرفت شده در این تح یق مییتیوان گایت براسیاس پشیتوان
نظری ،مت یرهای مورد مطالع  ،رابط مع ول و منط ی با هم دارند و رابطة مت یرهای مست ل و
وابست با هم معنی دار و جهت رابط ها نیز مبین مبانی نظری است .نتایج یافت هیای تح ییق
بییا نتییایج تح یییق دالور و همکییاران( ،)1979اکبییری و همکییاران( ،)1974وارتییا ( ،)5011چییو
( )5011و کیم و همکاران ( )5005هم خوانی دارد .تبلی ات ب عنوان مهمترین ابزار موف یت در
زندگی افراد  ،ای اب میکند ک این ابزار ب عنوان شیاخ هیای علمیی ،اجتمیاعی  ،فرهنگیی و
ارتباطی ب دقت مورد مطالع قرار گیرد و با نگاهی علمی  ،هنیری و کارشناسیان تیرو ت صصیی
مورد استااده قرار گییرد تیا موف ییت و اهیداف را بی دنبیال داشیت باشید .امیروزه در صینعت
گردشگری باید از تبلی ات ب عنوان مهمترین ابزار بصورت حرف ای استااده کرد ،زییرا موف ییت
تبلیغ برای ارزشهای فرهنگی و گردشگری کشور مبتنی بر درک صحیح و حرف ای از تبلی یات
و ارزش های آن است .زیرا تبلی ات حرف ای میتواند ب عنیوان ابیزار برنیده ای بیرای پیشیرفت
اهداف فرهنگی در داخل و خا رج مد نظر قرار گییرد و در غییر ایین صیورت  ،هیدر دادن وقیت
سرمای و انرژی است .برای فعالیت های تبلی اتی در صنعت گردشگری در دنیای امروز باید ایین
اعت اد و ایمان ب تبلی ات نگریست شود ک تبلی ات هزین بر نبوده ،بلک نوعی سیرمای گیذاری
بنیادی و اصولی برای پیشبرد اهداف سازمانی و ملی است و در صورت اجرای صیحیح و اصیولی
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می تواند دستاوردهای ارزشمندی را ب همراه داشت باشد .در این میان تلویزییون از نیوع رسیان
های رانشی میباشند .م اطبان جلوی تلویزیون مینشینند و آنچ ک در صاح بی نمیای

در

میآید را میبینند .هم حواس با تلویزیون درگیر می شوند .ب عبارتی تلویزیون مسئول ب ی
اعظمی از مشاهدات و ت رب هایی اند ک ما از طریق آنها درک خود را نسبت ب جهان پیرامون و
نحوهم عملکرد آن سامان می ب شیم .در واقع  ،ب
های رسان هایی مانند تلویزیون دارد ک از پی

عمده ای از نگرش ما ب دنیا  ،ریش در پیام
ساخت شده اند .آنها ب لحاظ دارا بودن دامن م

ناو وسیع  ،اثر مست یمی بر ارزشها و هن اری های جامع دارند  ،رسان ها از جمل تلویزییون
درعین حال در ت ییر آگاهی ها و نگرش های جامع ن

بسزایی ایاا می کنند .ب عبارت دیگر

یکی از عوامل بسیار مؤثر در توسع گردشگری ،تبلیغ و اطالع رسانی از طریق رسان های جمعی
مانند تلویزیون میباشد .تلویزیون با داشتن ن

هایی چون فرهنگ سیازی ،آمیوزش ،اطیالع

رسانی و ای اد مشارکت اجتماعی در توسع صنعت گردشگری ن

تعیین کننده ای دارند.

میزان تبیین مت یر وابست توسط مت یرهای مست ل مورد بررسیی در ایین پیژوه  ،نشیان
دهنده این است ک عالوه بر مت یرهای مورد بررسی؛ مت یرها و مؤلای هیای دیگیری در تبییین
مت یر وابست ن

دارند ک مطالع

رسان ها و منابع اطالعاتی ن

آن ها در پژوهشهای بعدی ضرورت دارد.

مهمی در تصمیم گیری گردشیگران ایایا میی کننید .ایین

بدین معنی است ک مدیران صنعت گردشگری ،مسئوالن و سیاستگذاران کشور بایید بی ن ی
رسان ها توج کافی داشت باشند .امروزه رسان ها و م صوصا تلویزییون و تبلی یات تلویزییونی
نسبت ب م اصد گردشگری خواست یا ناخواست اقدام ب تصویر سازی می کنند .بنابراین توج
ب تمامی مولا های مت یر رسان ها از اهمیت فراوانی برخوردار است .با توج ب نتایج تح ییق
پیشنهادهای زیر ارائ می گردد:
با توج ب تایید فرضی فرعی اول و تایید ارتباط مثبت و معنی دار بیین نمیای

مسیت یم

جا ب های گردشگری با تبلی ات تلویزیونی و جذب و توسع صنعت توریسم در اسیتان اردبییل
پیشنهاد می شود مسئوالن با افزای

نمای

مست یم جا ب های گردشگری استان در تبلی یات

تلویزیونی شبک استانی در بین سریالها و فیلمهای سینمایی و برنام هایی ک م اطبین باالیی
دارند ،زمین سازی برای جذب بیشتر گردشگران را فراهم نمایند ک ان ام این مهیم منیوط بی
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ای اد اتاق فکری مبتنی بر برنام ریزی منس م رسان ای در شبک اسیتانی سیبالن در خصیوص
صنعت توریسم ،پتانسیلهای طبیعی ،آبگرمها ،جنگل ،میراث فرهنگی و ...میباشد.
با توج ب تایید فرضی فرعی دوم و تایید ارتباط مثبت و معنی دار بین محتوای تبلی ات
تلویزیونی در جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل پیشنهاد می شود ،مستندهایی
در ارتباط با جا ب های گردشگری مانند آبهای گرم ،طبیعت گیردی ،آثارتیاری ی ،غیذاهای
سنتی استان تهی و پ

شود .همچنین مسوالن می تواننید در سیریال هیا و برنامی هیای

استانی نیز از مکان های دیدنی و جا ب های گردشیگری اسیتان اسیتااده نماینید تیا از ایین
طریق اطالع رسانی نمایند.
با توج ب تایید فرضی فرعی سوم و تایید ارتباط مثبت و معنی دار بین گویندگان تبلی ات
تلویزیونی و جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل پیشنهاد میی شیود ،مسیئوالن در
انت اب گویندگان برای معرفی جا ب های گردشگری دقیت نمیوده واز افیرادی کی م بولییت،
م ذوبیت و معروفیت بیشتری در اجتماع دارد استااده نمایند.
با توج ب تایید فرضی فرعی پن م و تایید ارتباط مثبت و معنی دار بین عنصر زمان تبلی یات
تلویزیونی و جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل پیشنهاد می شود ،مسئوالن با برنامی
ریزی مناسب و استااده از تبلی ات کوتاه و اثر ب

در سیاعات م تلیف و فصیول مناسیب بیرای

گردشگری در استان اردبیل ،عنصر زمان تبلی ات تلویزیونی را مدیریت نمایند.
با توج ب تایید فرضی اصلی و تایید ارتباط مثبت و معنی دار بیین تبلی یات تلویزییونی و
جذب و توسع صنعت توریسم در استان اردبیل پیشنهاد می شود ،هم مولا هیای مربیوط بی
تبلی ات تلویزیونی بهبود و افزای

یابد تا صنعت توریسم در استان اردبیل توسع یابد.
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