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The role of mass media in the development of
sustainable tourism (Case Study: Amol City)
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، ابزار گردآوری اطال عات.شهرستان آمل انجام گرفته است
پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط کارشناسان
و متخصصــین مربوطــه مــورد تأییــد قــرار گرفــت و پایــایی
تع یین2/74 پرسشنامه بر اساس آزمون کرونباخ با ضریب
 تجزیه و تحل یل داده ها با ا ستفاده از آ ماره.اعتبار گردید
 آماره استنباطی (آزمون،)..درصد خالص و،توصیفی (فراوانی
 یاف ته ها. ان جام شدSPSS  تک نمونهای) و نیز نرمافزارt

Abstract
The present study aimed to investigate the role of
mass media in the development of sustainable tourism
in the Amol City. Data collection has been done by
questionnaire which its validity was confirmed by
relevant experts and specialist and reliability of the
questionnaire was validated by Cronbach's test with
0.74coefficient. Data analysis was done using
descriptive statistic (frequency, net percentage, etc.),
inferential statistic (one sample t test) and SPSS
software. The findings indicate that there is a relation
between the level of access to the mass media, cultural
influence, media advertising, and access to amenities
(Audiovisual). Results showed that in the study area
considering distributed field works between tourists,
mass media had an effective role in the introduction
and development of sustainable tourism of that area.
Keywords: Mass Media,
Development, Amol.
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حاکی از آن بود که ( بین م یزان دستر سی به ر سانه های
تبلیغات رسانه ای و دسترسی به،  اثرگذاری فرهنگی،جمعی
 ن تایج.امکانات رفاهی (سمعی وبصری) راب طه و جود دارد
پژوهش حاکی از آن است که در منط قه مورد مطال عه با
،توجه به برداشتهای میدانی توز یع شده بین گرد شگران
 تو سعه و،رسانههای جمعی ن قش اثر گذاری را در معر فی
.پیشرفت گردشگری پایدار آن منطقه داشتند
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گرفته است .رادیو ،تلویزیون ،نشریات ،اینترنت و مـاهواره

مقدمه
امــروزه گردشــگری جزءبزرگتــرین وپویــاترینفعالیتهــای

وسایل ارتباطی غیر مستقیم هستند که تبادل فرهنگی میـان

توسعه ای در بخشهای مختلف یک جامعه اسـت ),2008

مردم یک کشور و یا ملل مختلف را میسر می سـازند .امـا

.)Chinag
گردشگری و لزوم بررسی در مـورد آن بـا توجـه بـه

طریق ارتباطی دیگری که از قدیم جـای خـود را داشـته و
امروزه نیز به خاطر پیشرفت تکنولوژی و پیـدایش وسـایل

نقش مهم آن در زندگی ما بر هیچ کسـی پوشـیده نیسـت

حمل ونقل سریع جایگاه خاصی پیـدا کـرده ،گردشـگری

).)Kazemi,2006

است .سفر کردن خود نـوعی ارتبـاط مسـتقیم اسـت کـه

رشد روز افزون وشتابنده صنعت گردشگری موجـب

امکان برخورد فرد با محیطهای گوناگون و کسـب تجربـه

شــده کــه بســیاری از صــاحب نظــران قــرن12را قــرن

و لذت بردن از مواهب الهی را فراهم میسازد گردشـگری

گردشگری بنامند .به نظر متولیان امور گردشگری در پایـان

به عنوان یکی از تأثیرگـذارترین پدیـدههـا و محصـوالت

قرن 12و آغاز قرن  11انقالبی در گردشـگری رخ داد کـه

مدرنیته به حساب میآید .در زنـدگی مـدرن ،گردشـگری

امواج آن در اقصـی نقـاط جهـان اثـر گـذار خواهـد بـود

تبدیل به نیازی اساسی برای نوع بشر شـده اسـت نیـازی

( .)Mukedi ,2010
اگر به هر یک از کشـورهای جهـان یـا در مقیـاس

که با استناد به نظریه سلسله مراتب نیازهای" مازلو"1بـرای
بشر مدرن و پسامدرن متعالی تر از نیازهای مادی همچـون

کوچکتر به مناطق و حتی یک روستا نگاهی موشـکافانه ،از

خــوردن ،آشــامیدن و امنیــت قــرار گرفتــه و هــم تــراز بــا

جهت شناخت زیبایی هـای طبیعـی آن بیانـدازیم خـواهیم

نیازهای فرامادی چـون عاطفـه ،دوسـتی ،احتـرام و دیگـر

دیــد ،کــه دســت خــالق در هــر یــک از آنهــا ظرفیــت و

نیــا زهــای متعــالی کــه موجــب خودشــکوفایی انســان

قابلیتهای جالبی برای بهره برداری قـرار داده اسـت .بعـد

مـیشـوند ،از آن یـاد مـیشـود(.) Paply Yazdi ,2007

از جنگ جهانی دوم کـه انقالبـی در حـوزه حمـل و نقـل

گردشگری بـه عنـوان یـک پدیـده مـدرن و بـه صـورت

پدید آمد ،این امکـان بـرای کشـورها فـراهم شـد ،تـا بـه

ماهوی اساساً یک فعالیت اقتصادی با انگیزه هایی فـردی و

گردشگری به صورت یـک صـنعت درآمـدزا بنگرنـد .در

اجتماعی است که اثرات متفـاوت مثبـت و منفـی زیسـت

کنار حمل و نقل هوائی و زمینی عناصـر دیگـر هـم بـرای

محیطی ،اقتصادی و اجتمـاعی ،فرهنگـی را در پـی داشـته

رشد این صنعت به کار گرفته شد .یکی از آنها ،رسانه هـای

است( .)Rezvani ,2003گردشـگری بـه خـودی خـود،

ارتباط جمعی است ،کـه از هـر نظـر یکـی از اهـرم هـای

متضمن نظام گسترد های از روابـط و تعـامالت اجتمـاعی

جذب گردشگر محسوب میشود و با پیشرفت هـایی کـه

است و بهرهمند از سازوکارهایی است که از طریق عرضـه

داشتهاند به ارزش و اعتبار خود افزودند.استفاده مطلـوب و

محصوالت و خدمات می کوشد تـا نیازهـای مسـافران را

کاربردی از رسانههای ارتباط جمعـی مـن جملـه :رادیـو،

در مکــان هــایی غیــر از محــل سکونتشــان پاســخ گویــد،

تلویزیون ،روزنامه و مجالت ،اینترنت و  ...میتواند عـالوه

بنــابراین از حیــث سیســتمی گردشــگری ،مجموعــهای از

بر هموار کردن راه در توسعه صنعت گردشگری بـه رشـد

عناصر و بخشهای مرتبط به هم است که بـه عنـوان یـک

مناطق گردشگر پذیر هم کمک کند(.)Robbins,2002

کل واحد در جهت تحقق اهدافی خاص حرکت مـیکنـد

امــروزه ارتباطــات رســانه ای در شــکل دادن بــه

( ) Khalesi ,2009

زندگی و خواستهای افراد نقش اساسی بازی مـی کننـد.
اکنون با گسترش ارتباطات میان ملل ،دهکده جهانی شـکل
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بــا گســترش روزافــزون تکنولــوژی ،وســایل ارتبــاط

سو ،وسایل ارتباط جمعی از طریق ابزارهایی مانند مـاهواره

جمعی رشد بسیار زیـادی پیـدا کـرده است.اشـکال نـوین

و اینترنت بستر مناسبی را برای آشنایی جوامع و ملتهـا از

وسایل ارتباط جمعی بسیار گسترده و وسـیع مـیباشـند و

یکدیگر فراهم آوردهاند و از سوی دیگـر ،توسـعه وسـایل

روز به زو بر وسعت آن افزوده مـیشـود .وسـایل ارتبـاط

حمل ونقل و افزایش سرعت جابجایی در مناطق مختلـف

جمعی با پوشش وسیع مخاطبان درکلیـه جوامـع ،بـیش از

جهان ،امکان مسـافرت بـه منـاطق گونـاگون را در زمـانی

هر وسیله دیگری میتوانند افکار عمومی را بـا نوآوریهـای

کوتـــاه ایجـــاد کـــرده اســـت (.)kueil Mac ,2003

جدیــد و مفــاهیم توســعه آشــنا ســازند .در ایــن میــان

گردشگران مخاطبان فعالی هستندزیرا آنـان در جسـتجوی

اطالعرسانی صحیح و متناسب با مخاطبان در جهت ایجاد

اطالعات فعـال هسـتند .فعالیـت جسـتجوی اطالعـات و

ارتباط مؤثر و تغییر رفتار آنان میتواند بسیار کارساز باشـد.

استفاده از آن اطالعات با برنامهریزی و آمادگی برای سـفر

بنابراین می تـوان بـا اسـتفاده از تکنولـوژی بـه گسـترش

مفید و طوالنی مرتبط است(.)Potter ,2006

صنایع مختلـف از جملـه صـنعت گردشـگری پرداخـت.

گردشگران برای کسب اطالعـات از منـابع مختلفـی

امروزه کمتر کسی را می توان پیدا کرد که تلویزیون نبینـد،

استفاده میکنند که رسـانه جزئـی از آنهاسـت .ایـن منـابع

رادیو گوش ندهد .در میان قشر تحصـیل کـرده و باسـواد

توسط سازمانهای مرتبط با گردشگری و همچنین دولـت

می توان به روزنامه و اینترنت اشـاره کـرد .کمتـر کسـی را

فراهم میشود تا بتوان گردشگران بـالقوه را جـذب نمـود

می توان پیدا کـرد کـه روزنامـه نخوانـد و یـا اخبـار را از

چهارچوب مفهومی به منظور مطالعـه تـأثیر رسـانههـا بـر

اینترنت دنبال نکند .بنابراین رسانههای جمعی نقش بسـیار

گردشگری از سوی ریچارد باتلر مطرح شده اسـت .بـاتلر،

خطیــری در آگــاه ســازی افکــار عمــومی در موضــوعات

تقسیمبندی گردشگران را طبق ترجیحـات رسـانهای آنـان

مختلف جامعه ایفا می کننـد.رسـانه جمعـی 1رسـانههـایی

پیشنهاد میدهد.وی در این باره بحـث مـیکنـد کـه منـابع

هستند که در زمان واحد ،پیام های یکسـان را بـرای تعـداد

ادبی و تصویری (بروشورها ،پوسترها و )...به شکل گیـری

زیادی از افراد ارسال میکند .به عبارت دیگـر رسـانه هـای

ادراک کلی گردشگران در مورد مکانهـای مقصـد کمـک

جمعــی بــه تمــام ابزارهــای غیرشخصــی ارتبــاط گفتــه

میکنند (.)Nielsen ,2001

میشودکه بوسیله آن پیام های دیـداری و یـا شـنیداری بـه

رسانهها به عنوان یک متغیر مهـم در تأثیرگـذاری بـر

طور مستقیم به مخاطبان انتقال می یابند .تلویزیـون ،رادیـو،

نوع تجـارب جسـتجو شـده از سـوی گردشـگران حـائز

س ـینما ،اینترنــت ،مــاهواره ،مجــالت ،کتــب و ...از جملــه

اهمیت هستند .رسانه یک ابزار تکنولـوژیکی بـرای انتشـار

رسانه های جمعی محسوب میشوند «.دنیس مک کوئیـل»

پیام و این وسـایل دارای ویژگـیهـایی ماننـد پیـام گیـران

در کتاب مقدمهای بر نظریـه رسـانههـای جمعـی ،ارتبـاط

ناآشنا ،سرعت عمل زیاد و تکثیر پیام هستند .رسانه هـا در

جمعی را فراینـدی جامعـه گسـتر و رسـانههـا را میـانجی

دوران کنونی بخشی جـدایی ناپـذیر از زنـدگی مخاطبـان

روابط اجتماعی میدانددر قرن حاضـر ظهـور رسـانههـای

شده اند ).(Jurowski ,1997

مدرن و فناوریهای نوین نظیر خطوط هواپیمـایی ،رایانـه،

این مخاطبان در دنیـای اطالعـاتی و ارتبـاطی امـروز،

اینترنت و ارتباطات ماهوارهای باعث شده است کـه نحـوه

بخش عظیم فرهنگ ،ارزش ها و هنجارهای جامعـه خـود

زندگی ،کار ،بازی و تفریح افـراد دگرگـون شـود .از یـک

و دیگر جوامع را از رسانه ها دریافت می کند .بـه عبـارتی
در دوران معاصر که به عصر اطالعات و جامعه اطالعـاتی
و ارتباطی معروف است ،بخش عظیمی از جامعـه پـذیری
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مخاطبان از طریق رسانههـا انجـام میشـود و نفـوذ و تـأثیر

اینکــه منــابع (زیســت محیطــی ،اقتصــادی و اجتمــاعی،

رسانهها تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتبـاطی

فرهنگی) را برای استفاده ی آیندگان نیز حفظ مـیکنـد در
1

بر این باورند که رسانهها اولویت ذهنی و حتی رفتاری مـا

دهه 1992در راستای پارادایم توسعه پایدار  ،رویکردهـای

را تعیین میکنند و اگر چگونـه فکـر کـردن را بـه مـا یـاد

سنتی توسعه گردشـگری بـه چـالش کشـیده و بـا تأکیـد

ندهند ،اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به مـا مـی آموزنـد

همزمان بـر پیامـدهای مطلـوب و نـامطلوب گردشـگری،

بوالن و دیویدسـون 1بـا تمرکـز بـر گـذران تعطـیالت در

حرکــت از گردشــگری انبــوه بــه ســوی توســعه پایــدار

ایرلند ،درباره انواع مختلف رسانه ها و میزان تأثیر هـر یـک

گردشگری آغازشـد رویکـرد توسـعه پایـدار گردشـگری

از آنها بر انتخاب مقصد گردشگران ،مطالعات و تحقیقـاتی

جابجــایی از رویکردهــای ســنتی اقتصــاد نئوکالســیک در

را انجام دادهاند که نتایج یکـی از آنهـا فـیلم و تلویزیـون و

زمینــه توســعه گردشــگری ،بــه یــک رویکــرد کلــی

ســپس کتــابهــای راهنمــا و مجــالت را بــه عنــوان

نگرتر(سیستمیتر) را نشـان مـی دهـد کـه در آن نـه تنهـا

تأثیرگــذارترین ابــزار بــر تصــمیمگیــری گردشــگران در

نیازهای بازار مورد توجه است بلکه نیازهای (ضـروریات)

خصوص انتخاب مقصد نشان میدهد .رسانه های جمعـی

جامعه و محیط زیست طبیعی عامل اصلی توسعه پایـدار و

و بویژه تلویزیون ،به واسطه قابلیتها و کارکردهایی چـون

حفظ محیط زیست ،نیز مورد توجه و تأکید قرار می گیـرد

اطالع رسانی ،آموزش ،سرگرمسازی ،اقنـاع ،تبلیـ  ،بسـیج

به عبارت دیگر ،در رویکرد توسعه پایـدار گردشـگری در

عمومی و فرهنگسـازی مـیتواننـد نقـش بـیبـدیلی در

کنار توجه به گردشگری به عنوان عامل کلیدی در توسـعه

صنعت گردشگری ایفا کنند.

ملی و منطقهای ،پیامـدهای احتمـالی آن بـر ویژگـیهـای

درجهان امروز گردشگری بعنوان راهی جهت توسـعه

اجتماعی و فرهنگـی جامعـه محلـی و ظرفیتهـای زیسـت

اقتصـادی و اجتمـاعی جوامـع ،مـورد توجـه اکثرکشـورها

محیطی و منابع طبیعی مقصد در قالبی تـر کیبـی و توأمـان

بخصوص کشورهای جهان سـوم قـرار گرفتـه اسـت .بـا

مورد توجه است با توجـه بـه اینکـه گردشـگری یکـی از

توجـه بـه شـکل گیـری مفهـوم توسـعه پایـدار ،صـنعت

نیازها و فعالیتهای مهم بشـر امـروزی اسـت و از سـوی

گردشگری نیز همانند سایر صـنایع بـدنبال راهـی جهـت

دیگر از آنجا که بحث پیوند بین گردشـگری و رسـانه ،بـه

همسویی هر چه بیشتر با مفهوم ذکر شده بوده و در همـین

عنوان یکی از موضـوعات مهـم و اساسـی عصـر کنـونی،

راسـتا انـواع گردشـگری جـایگزین وارد عرصـه صـنعت

رابطهای تنگاتنگ بـا توسـعه پایـدار از لحـاظ (اجتمـاعی،

گردشگری شدهاند .از طرفی از آنجـا کـه در دیـدگاههای

اقتصادی و فرهنگـی) جوامـع دارد تحقیقـات و پـژوهش

جدید ،جوامع محلـی خـود بعنـوان بخشـی از محصـول

های صـورت گرفتـه حـاکی از آن اسـت کـه غفـاری در

گردشگری ،جایگاه ویژه ای را بخـود اختصـاص داده انـد

پژوهشــی بــه بررســی نظــام اداری ،مــدیریتی و توســعه

تلفیق این بخش از محصول با مفهوم پایداری راهی نـوین

اجتمــاعی،فرهنگی پایــدار در بخــش گردشــگری ماســوله

پیش روی این صنعت جهت دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار

پرداخته بود .ماسوله یکی از کوچکترین شـهرهای ایـران،

گردشــگری قــرار داده اســت از نظــر ســازمان جهــانی

سالهاسـت کـه بـه دلیـل داشـتن جاذبـههـای خـاص و

گردشگری ،گردشگری پایدار ،نوعی از گردشـگری اسـت

منحصربه فرد تاریخی فرهنگی و طبیعـی خـود تبـدیل بـه

که نیازهای جاری ذینفعـان را در نظـر مـی گیـرد ،ضـمن

یکی از شناخته شدهترین مقاصد گردشگری کشـور شـده

1 .Bolan and dayvidson
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کوهی و همکاران ،نقش رسانه های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری پایدار

اســت .توســعه گردشــگری در ماســوله آثــار و پیامــدهای

قلی زاده در پژوهشی به بررسـی مـروری بـر اثـرات

زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی فرهنگی را نیز درپـی

رسانه ها بر گردشـگری پرداختـه هـدف از ایـن پـژوهش

داشته است .در این پژوهش از تکنیکهای مختلـف روش

بازنمایی منطق مقصد و همچنین پیوند بـین گردشـگری و

کیفی برای تولید داده و معرفی سهم نظام اداری ،مـدیریتی

رسانه از دیگاه مختلف بوده اسـت ()Golizadeh, 2010

در فرایند توسـعه گردشـگری در ماسـوله و نیـز شـناخت

قدمی و همکاران ()1391در پژوهشی به ارزیـابی توسـعه

آسیبها و کاستیهای آن اسـتفاده شـده اسـت .درنهایـت

گردشـگری مقصـد در چـارچوب پایـداری پرداختـه انـد

پس از ارزیابی و تحلیل دادهها ،پیشـنهاداتی بـرای ارتقـای

هــدف ایــن مقالــه ارزیــابی توســعه گردشــگری دهســتان

عملکرد نظـام اداری ،مـدیریتی در فراینـد توسـعه پایـدار

تمشکل از توابع شهرستان تنکـابن در چـارچوب توسـعه

گردشگری ماسوله ارائه شده است (.)Ghaffari , 2013

پایدار گردشگری است .از این رو ،روش تحقیق پیمایشـی

جامع ()1392در پژوهشی به بررسی تأثیر رسانههـای

متکی بر استفاده از پرسشنامه از سه گـروه کلیـدی سـاکنان

جمعی در رشد و گسترش گردشگری پرداختـه اسـت .در

محلی ،گردشگران و مسئوالن بخش عمومی اسـت .نتـایج

این پژوهش ابتدا به تعاریف مختلف توسعه پرداخته شـده

تحقیــق نشــان مــی دهــد فراینــد توســعه گردشــگری در

و سپس روش های اطالع رسـانی صـحیح را بیـان نمـوده

دهســتان تمشــکل بــا تخریــب منــابع ،نارضــایتی جامعــه

نتایج در این پـژوهش نشـان دهنـده آن بـود کـه اسـتفاده

گردشگران و نگـرش منفـی سـاکنان محلـی ،از اصـول و

صحیح از رسانه های نـوین از جملـه اینترنـت در تـرویج،

معیارهای توسعه پایدار گردشگری فاصله زیـادی دارد و از

گســـترش و معرفـــی گردشـــگری اهمیـــت بســـیاری

الگویی ناپایدار پیروی می کند.ازینرو با توجه بـه پـژوهش

دارد(.)Jamei,2011

های صورت گرفته این پژوهش در پـی آن اسـت کـه بـه

دادرس و همکاران ()1388در پژوهشـی بـه بررسـی

بررسی نقش رسانه های نوین ارتباط جمعی در توسـعه و

نقش رسانه هـای جمعـی و جاذبـه هـای گردشـگری در

پیشرفت صنعت گردشگری پایداربپردازد اینکه آیـا رسـانه

توسعه صنعت گردشگری پرداخته است کـه بـا توجـه بـه

های جمعی می تواند در رسیدن به توسعه پایدار اثر گـذار

برداشت های میدانی (پرسشنامه) کـه در سـال  1388بـین

باشند ؟گردشگری بـویژه گردشـگری بـومی در ایـران در

گردشگران توزیع شده رسـانه هـای جمعـی نقـش بسـیار

دهههـای اخیـر رشـد چشـمگیری داشـته در ایـن رابطـه

ضعیفی را درمعرفی جاذبه هـای گردشـگری و توسـعه آن

شهرستان آمل به طور اعم و محـدوده مـورد مطالعـه ایـن

داشته اند ( .)Dadras ,2010

پژوهش به طـور اخـص ،بـا برخـورداری از منـابع متنـوع

نیـری و همکــاران در پژوهشـی بــه بررسـی کــارکرد

طبیعی به عنوان یکی از قطبهای گردشگری کشـور مطـرح

رسانههای جمعی جهت غلبه بر موانع فرهنگی در توسـعه

بوده است و امروزه شناخت ظرفیت رسـانههـای ارتبـاط

گردشگری پرداخته است در ایـن پـژوهش توسـعه همـه

جمعــی بــرای متولیــان گردشــگری و صــاحبان صــنعت

جانبه در کشور ما نیازمند جایگزین کـردن منـابع نفتـی بـا

توریسم می تواند به پیشـرفت ایـن صـنعت بیانجامـد و از

منابع در آمدی پایدار مانند :صـنعت گردشـگری اسـت در

جهت دیگر به نفع صاحبان رسانه هم خواهد بود),2010

این پژوهش تنها به بررسی دو عامل فرهنگـی و اجتمـاعی

)Ghadami

پرداخته شده است مدارک و اسناد به صورت کتابخانـه ای

در پژوهش حاضر 4فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند:

جمع آوری شده انـد و نتـایج نشـان دهنـده مـوثر بودنـد

 )1بین میزان دسترسـی بـه رسـانه هـای جمعـی بـا

رسانهها می باشد(. )Nayeri,2010

توسعه و پیشرفت گردشگری پایدار رابطه وجود دارد.
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استنباطی با شاخص آزمون تی تک نمونه ای مورد تجزیـه

 )1بین میزان اثر گذاری فرهنگی رسانه های جمعـی

و تحلیل قرار گرفتند

با توسعه و پیشرفت گردشگری پایدار رابطه وجود دارد.
)3بین میزان اثرگذاری تبلیغات رسانه ای بـا توسـعه و
پیشرفت گردشگری پایدار رابطه وجود دارد.

قلمرو پژوهش

 )4بین میزان دسترسی بـه امکانـات رفاهی(سـمعی و

شــهر آم ـل ،از شــهرهای بســیار قــدیمی ایــران در اســتان

بصری ) با توسـعه و پیشـرفت گردشـگری پایـدار رابطـه

مازندران است .اوایل قـرن هفـتم ،حسـام الـدین اردشـیر،

وجود دارد.

مرکزیت را از ساری به آمل داد و قصـر خـود را در آنجـا

مواد و روشها

ساخت .در سال  795هـ .ق ،امیر تیمور گورکـانی ،آمـل و

با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشـد

ساری را غارت نمود و فرمان قتلعام سـاکنین انجـا را داد

وهمچنین با توجه به بررسی وضع موجود وتحلیل روابـط

و سه قلعه مهم ،از جمله ماهان سر را با خاک یکسان کـرد.

بین متغیر های مورد بررسی و ارائه راهکـار هـای مناسـب

بعد از آن ،آمل ویران شد .آمل جدید ،در همسایگی شمال

،روش انجــام تحقیــق در ایــن پــژوهش از نــوع توصــیفی

آمل قدیم ،ساخته شده است و امـروزه یکـی از شـهرهای

(مبتنی بر رویکـرد پیمـایش) مـی باشـد ،بـدین منظـور از

آبــاد و زیبــای شــمال ایــران ،بشــمار میرود.آمــل ،یکــی از

مجموع 16222هزار گردشگری که در روزهـای  1تـا 13

شهرهای استان مازندران در ایران میباشد .شهرسـتان آمـل

فروردین  1391در مکانهای اقامتی شهرستان آمـل شـامل

با داشتن وسـعتی بـه مسـاحت  3274کیلـومتر مربـع بـین

هتلها و مهمانپذیرها و غیره حضور داشـتند بـا اسـتفاده از

حـداقل  35درجـه و  36دقیقـه و حـداکثر  36درجـه42 .

فرمول کوکران ،تعـداد  384نفـر از گردشـگران بـهعنـوان

دقیقه عرض شـمالی و حـداقل  51درجـه و  43دقیقـه و

نمونـه بــا اسـتفاده از روش نمونــهگیـری تصــادفی ســاده

حداکثر 51درجه و  33دقیقه طـول شـرقی قـرار دارد کـه

انتخاب شدند ،ابزار گردآوری اطالعـات در ایـن پـژوهش

ازطرف شمال محمد آباد و از طرف شـرق بـه شهرسـتان

به دو صورت کتابخانـه ای و میـدانی اسـت .بـرای جمـع

بابل از جنـوب بـه تهـران و از غـرب بـه شهرسـتان نـور

آوری مطالب در بخش کتابخانه ای ضمن مراجعه به منـابع

متصل می باشد (.)15قسـمت جنـوبی شهرسـتان آمـل را

مکتــوب و یادداشــت بــرداری از آنهاســعی در گــردآوری

کوههای البرز پوشیده از جنگل (در ارتفاعات بـاالی 3222

اطالعات مورد نیازشد .در بخش میدانی نیز جهت بررسـی

به مراتع بسیار خوب ختم می شود) در برگرفته و قسـمت

اثر گذاری رسانه های نـوین ارتبـاط جمعـی در توسـعه و

شمالی آن دشت آبرفتی حاصلخیزی است « .ارتفـاع آن از

پیشرفت صـنعت گردشـگری پایـدار از پرسشـنامه محـق

سطح دریا  82متر ،آب و هوای آن نسبتا گرم و مرطوب و

ســاخته حــاوی ()33گویــه کــه بــا اســتفاده از طیــف

رودخانه مهم هراز در امتـداد جنـوب بـه شـمال از وسـط

لیکرت(مــوافقم ،کــامالًموافقم ،مخــالفم ،کامالًمخــالفم)

شهر می گذرد و به دریای خزر میریزد » سد الر (پلـور)

طراحی شد استفاده گردید .برای تعیـین روایـی از نظـرات

و آب معدنیهای منطقه الریجان نیز از جاذبههـای طبیعـی

کارشناسان و متخصصین مربوطـه یـاری گرفتـه و پایـایی

این منطقه میباشند .مساحت جنگـل آمـل  87191هکتـار

پرسش نامه نیز بر اساس آزمون کرونباخ بـا ضـریب 2/74

می باشد ،ایـن شـهر در خـود پـارک جنگلـی طبیعـی بـه

تعیین اعتبارگردید.فرضیات پـژوهش بـا اسـتفاده از آمـاره

مســاحت  493هکتــار را جــای داده اســت .جمعیــت

های توصیفی (درصد ،درصد خـالص و )...و نیـز آزمـون

شهرستان آمل طبق آخرین آمار بـرداری رسـمی 346775
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نفر بوده و دارای متوسط رشد ساالنه  1/3می باشد .تعـداد

آثار تاریخی شهرستان آمل ،با آن همه سابقه شهرنشـینی یـا

جمعیت باالی  6سال این شهرسـتان  319479نفـر کـه از

به علت رطوبت باالی منطقه و یا به سبب حوادث طبیعـی

ایــن تعــداد  171664نفــر آن باســوادند .تعــداد دانــش

مثــل زلزلــه و حــوادث غیــر طبیعــی مثــل هجــوم تیمــور

آموزان  64312نفر که مسئولیت تعلیم و تربیت آنـان بـر

گورکانی چیز قابل توجهی باقی نماندهاست.

دوش 5798نفر پرسنل آمـوزش و پـرورش مـی باشـد .از

شکل  .1موقعیت و نقشه آمل

معماری وگردشگری آمل

گذرهای اصلی محهالت :بـه غیـر از سـه مرکـز اصـلی

 -1بازار آمل :راسته اصـلی بـازار قـدیم آمـل ،بـه همـراه

میدانچــه مشــائی محلــه (محلــه چهــار ســوق) ،بازارچــه

راستههای فرعـی منشـعب از آن (راسـته عطـاران ،راسـته

شاهاندشت ،محله (تکیه هاشمی) و کاشی محلـه (مسـجد

پاالن دوزان ،راسته نمدماالن و نوراسته) ،نقـش مهمـی در

جامع علی کوچک) ،بقیه مراکز اصلی بـا فاصـله از راسـته
اصلی بازار و تقریبـاً در در مرکـز ثقـل هندسـی محـالت

تشکیل و تعریف محدوده بافت دارند .راسته اصـلی دقیقـاً
و بالفاصــله بعــد از پــل دوازده چشــمه (جنــوب شــرقی

استقرار دارند .چون راسته اصلی بازار بـه صـورت قطـری

بافت) ،آغاز و به صورت قطری و طولی در بافت حرکـت

بافت را قطع کرده است از این نظر ایـن مراکـز اصـلی بـا

کرده و تا نزدیکیهای مرکز اصلی کاشـی محلـه (مسـجد

گذرهای اصلی بین خود ،عمالً یـک حلقـه ثانویـه پنهـانی

جامع علی کوچک) ،ادامه پیـدا مـیکنـد .بـازار بـه بافـت
ویژگی طولی و خطـی بـودن آن( ،گـذر و محـور اصـلی

(تار نامرئی) را به دور بازار به وجـود مـیآورنـد .گذشـته
ازین ،هر یک از این مراکز اصلی ،خود دارای یـک شـعاع

بافت) تلفیق بعضی از مراکز محله بـا آن (مشـائی محلـه و

نفوذی میباشند .برای همین ،مجموعه این شعاعهای نفـوذ

شاهاندشــتی محلــه) ،برخــورداری از کــاربری اجتمــاعی،

مراکز اصلی با حلقـه درونـی بـر گـرد بـازار ،محـدوده و

اقتصادی و همجواری با دیگر عناصر شهری عمـده بافـت

منطقهای را تعریف خواهد نمود که مـیتوانـد بـه عنـوان
یک محدوده بافت کهن و تاریخی به آن استناد کرد .چـون

(مسجد جامع ،مسجد آقا عبـاس ،گرمابـه و …) ،قسـمت
بزرگی از بافت مسکونی اطراف را زیر نفوذ مسـتقیم خـود

بافت کهن آمل ،از دخالتهـای کالبـدی و عبـور خیابانهـای

دارد .در واقع برش و عبور قطـری بـازار ،از بافـت سـبب

چلیپائی رضاخانی مصون ماندهاست .لذا پیوستگی قضـایی

میشود که تا عمق واحدی از دو طرف (بافـت مسـکونی

عناصر شهری و مراکز محالت از طریـق گـذرها و معـابر

پیرامون بازار) خود را زیر پوشش خود دارد -1 .مراکز و

اصلی بافـت ،باعـث تشـکل و انسـجام بافـت مـیشـود.
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اطالعات و دادهها

جدول  .1میزان دسترسی به رسانه های جمعی با توسعه و پیشرفت

دراین بخـش بـه منظـور تعمـیم نتـایج حاصـل از نمونـه

متغیر

پژوهش به جامعه آماری مورد نظر به آزمون فرضـیه هـای

تعداد

میانگین

384

3/59

انحراف
معیار

پژوهش دردوبخش توصیفی و اسنتباطی مـی پـردازیم در

میزان دسترسـی بـه رسـانه

این پژوهش جهت تعیین وجود رابطه یا عـدم رابطـه بـین

هـای جمعــی بـا توســعه و

1/265

پیشرفت گردشگری پایدار

متغیر های پژوهش از آزمـون تـیتـک نمونـهای اسـتفاده

گردشگری پایدار

گردید .در قسمت تجزیه و تحلیل یافته هـا در بخـش اول
ابتدا به تجزیه و تحلیـل توصـیفی دادههـا بـر اساس(سـن
،جنسیت و میزان تحصیالت گردشـگران ) پرداختـه شـده

میزان

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف

 tآزمون

df

Sig

میانگین

است ،که در جدول  ،1نتـایج حاصـل از توزیـع فراوانـی،

12/911

384

222

2/59

درصد ،نشان داده شده است.
Test Value = 3
جدول  .1توزیع فراوانی گردشگران بر اساس جنسیت ،سن و......
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد خالص

نتیجه حاصل از جدول  ،1بیانگر آن است که بـا توجـه بـه

مرد

127

53/9

53/9

مقدار آزمون تی تک نمونه ای ( )12/911و بـا توجـه بـه

زن

177

46/1

46/1

درجه آزادی  ، d.f=384همچنین براساس معـدل نظـری

جمع

384

122/2

122/2

سن

فراوانی

درصد

درصد خالص

متغیر ( ) Test Value=3با قبـول خطـای کمتـر از 2/21

15تا  15سال

118

32/7

32/7

15تا  42سال

197

51/3

51/3

اساس نتایج مندرج در جدول ،میانگین میزان دسترسی بـه

42تا  52سال

69

18/2

18/2

جمع

384

122/2

122/2

رسانه های جمعی با توسعه و پیشرفت گردشگری پایـدار

میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد خالص

بیسواد

4

1/2

1/2

زیر دیپلم

56

14/6

14/6

میتوان نتیجه گرفت بین میزان دسترسی بـه رسـانه هـای

دیپلم

161

41/9

41/9

فوق دیپلم

72

18/1

18/1

جمعی بـا توسـعه و پیشـرفت گردشـگری پایـدار رابطـه

لیسانس و باالتر

93

14/1

14/1

جمع

384

122/2

122/2

( )sig= 2/222و درجــه اطمینــان بـیش از 2/99ونیــز بــر

از نظــر پاســخگویان  3/59بــوده و بــه میــزان  2/59نمــره
بیشـــتر از میـــانگین نظـــری مـــیباشـــد بنـــابراین

وجوددارد ،یعنی ،فرضـیه خنثـی ( )H2کـه نشـانگر عـدم
وجود رابطه است را نمیتـوان پـذیرفت و رد مـیشـود و
فرضیه پژوهش مبتنی بر میزان دسترسـی بـه رسـانه هـای

در بخش دوم برای تجزیـه و تحلیـل فرضـیات در بخـش

جمعی با توسعه و پیشرفت گردشگری پایدار قابـل تأییـد

آمار استنباطی نیزاز آزمون tنمونه ای استفاده شده است.

میباشد.

فرضیه اول
)1بین میزان دسترسی به رسانه های جمعی بـا توسـعه و

فرضیه دوم

پیشرفت گردشگری پایدار رابطه وجود دارد.

 )1بین میزان اثر گذاری فرهنگی رسـانه هـای جمعـی بـا
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جدول  .4میزان اثرگذاری تبلیغات رسانه ای با توسعه و پیشرفت

توسعه و پیشرفت گردشگری پایدار رابطه وجود دارد.

گردشگری پایدار
جدول  .1میزان اثر گذاری فرهنگی رسانه های جمعی با توسعه و
متغیر

پیشرفت گردشگری پایدار
تعداد

متغیر

میانگین

انحراف

رســانه ای بــا توســعه و
پیشــرفت گردشــگری

میزان اثر گـذاری فرهنگـی
توســـــعه و پیشـــــرفت

میانگین

میزان اثرگذاری تبلیغـات

معیار
رســانه هــای جمعــی بــا

تعداد

انحراف معیار

184

1/145

3/57

پایدار
384

3/38

1/275

گردشگری پایدار

میزان آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف

t

df

Sig

میانگین

6/886

384

222

2/38

میزان آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف

t

df

Sig

میانگین

9/827

383

.222

.2/57
Test Value = 3

نتیجه حاصل از جدول  ،4بیانگر آن است که بـا توجـه بـه

Test Value = 3

مقدار آزمون  tتک نمونه ای ( )9/827و با توجه به درجـه

نتیجه حاصل از جدول  ،3بیانگر آن است که بـا توجـه بـه
مقدار آزمون  tتک نمونه ای ( )6/886و با توجه به درجـه

آزادی  ، d.f=383همچنین براساس معـدل نظـری متغیـر

آزادی  ، d.f=384همچنین براساس معـدل نظـری متغیـر

( )Test Value=3بـــا قبـــول خطـــای کمتـــر از 2/21
( )sig= 2/222و درجــه اطمینــان بـیش از 2/99ونیــز بــر

( )Test Value=3بـــا قبـــول خطـــای کمتـــر از 2/21

اساس نتایج مندرج در جدول ،میانگین میزان دسترسی بـه

( )sig= 0/222و درجــه اطمینــان بـیش از 2/99ونیــز بــر

رسانه های جمعی با توسعه و پیشرفت گردشگری پایـدار

اساس نتایج مندرج در جدول ،میانگین میزان دسترسی بـه

از نظــر پاســخگویان  3/57بــوده و بــه میــزان  2/57نمــره

رسانه های جمعی با توسعه و پیشرفت گردشگری پایـدار

بیشـــتر از میـــانگین نظـــری مـــیباشـــد بنـــابراین

از نظــر پاســخگویان  3/38بــوده و بــه میــزان  2/38نمــره

میتوان نتیجه گرفت بین میزان اثرگذاری تبلیغـات رسـانه

بیشتر از میانگین نظری میباشـد بنـابراین مـیتـوان نتیجـه

ای بــا توســعه و پیشــرفت گردشــگری پایــدار رابطــه

گرفت بین میزان اثر گذاری فرهنگی رسـانه هـای جمعـی

وجوددارد  ،یعنی ،فرضیه خنثـی ( )H2کـه نشـانگر عـدم

با توسعه و پیشرفت گردشگری پایـدار رابطـه وجـوددارد،

وجود رابطه است را نمیتـوان پـذیرفت و رد مـیشـود و

یعنی ،فرضیه خنثی ( )H2که نشـانگر عـدم وجـود رابطـه

فرضیه پژوهش مبتنی بر اثرگذاری تبلیغـات رسـانه ای بـا

است را نمیتوان پذیرفت و رد میشود و فرضیه پـژوهش

توسعه و پیشرفت گردشگری پایدار قابل تأیید میباشد.

مبتنی بر اثر گذاری فرهنگی رسانه های جمعی بـا توسـعه
و پیشرفت گردشگری پایدار قابل تأیید میباشد.

فرضیه چهارم
فرضیه سوم:

 )4بـین میـزان دسترسـی بـه امکانـات رفـاهی (سـمعی و

 )3بین میزان اثرگـذاری تبلیغـات رسـانه ای بـا توسـعه و

بصـری ) بـا توسـعه و پیشـرفت گردشـگری پایداررابطــه

پیشرفت گردشگری پایدار رابطه وجود دارد.

وجوددارد.
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جدول .5میزان دسترسی به امکانات رفاهی(سمعی و بصری ) با

می تواند زمینه گسترش روابط فرهنگی و توسعه اقتصادی

توسعه و پیشرفت گردشگری پایدار

کشورها را فـراهم سـازد صـنعت گردشـگری بـا معرفـی

تعداد

متغیر

میانگین

انحراف معیار

مکانهای جدید به عنوان ظرفیت هایی که هنوز مورد بهره

میزان دسترسـی بـه امکانـات
رفاهی(سمعی و بصـری ) بـا
توسعه و پیشرفت گردشگری

384

برداری قـرار نگرفتـهانـد ،معرفـی محصـوالت جدیـد از
9/89

1/817

کشورهای مختلف ،ارتباط در سطحی بین المللی ،آشـنایی
با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و شناخت قابلیتهـای

پایدار

محیط زیست ،جامعه جهانی را به منظور رسیدن به اهداف
میزان آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

t
9/498

df
383

Sig

.222

2/89

هزاره سوم یاری میکند .اطالع رسانی به مردم و تبلیغـات
صحیح به منظور آشنا نمودن آنان با صنعت گردشگری در
توسعه این صنعت مؤثر است .بـاال بـردن سـطح آگـاهی

Test Value = 3

مردم از طریق اطالع رسانی صحیح ،مهمترین عامـل رشـد

نتیجه حاصل از جدول  ،5بیانگر آن است که بـا توجـه بـه

و توسعه صنعت گردشگری می باشد .جهان محصـور در

مقدار آزمون تی تـک نمونـه ای ( )9/498و بـا توجـه بـه

رسانه ها ،یکی از ویژگی های قرن حاضـر اسـت .بـدیهی

درجه آزادی  ، d.f=383همچنین براساس معـدل نظـری

است که هر عامل دیگر در این جهان با رسانه های ارتبـاط

متغیر ( )Test Value=3بـا قبـول خطـای کمتـر از 2/21

جمعی پیوند برقرار کرده است .در این پـژوهش سـعی بـر

( )sig= 2/222و درجــه اطمینــان بـیش از 2/99ونیــز بــر

آن بود که گوشههایی ازنقش و تأثیر که رسانه های ارتبـاط

اساس نتایج مندرج در جدول ،میانگین میزان دسترسی بـه

جمعــی مــیتواننــد در توســعه و پیشــرفت گردشــگری

رسانه های جمعی با توسعه و پیشرفت گردشگری پایـدار

پایــداردر شهرســتان آمــل داشــته باشــندبیان شــود ..آمــل

از نظــر پاســخگویان  9/89بــوده و بــه میــزان  2/89نمــره

بیشترین جاذبه ی توریستی ،طبیعی و آثار باسـتانی متعلـق

بیشتر از میانگین نظری میباشـد بنـابراین مـیتـوان نتیجـه

به دوران مختلف تـاریخی را در خـود جـای داده اسـت...

گرفت بین میزان دسترسـی بـه امکانـات رفاهی(سـمعی و

ساالنه بیش از دوازده هـزار گردشـگر داخلـی و خـارجی

بصری) بـا توسـعه و پیشـرفت گردشـگری پایـدار رابطـه

فقط برای صعود به قله ی دماوند (بـا 5872متـر ارتفـاع از

وجوددارد  ،یعنی ،فرضیه خنثـی ( )H0کـه نشـانگر عـدم

سطح دریاهای آزاد) به الریجان آمده و از مواهـب طبیعـی

وجود رابطه است را نمیتـوان پـذیرفت و رد مـیشـود و

اطراف آن لذت می برنـد .شـهر آمـل از روزگـاران کهـن

فرضیه پـژوهش مبتنـی بـر میـزان دسترسـی بـه امکانـات

همواره شهری آباد و پر رونق بوده است .سیمای این شـهر

رفاهی(سمعی و بصری) با توسعه و پیشـرفت گردشـگری

باستانی ،از ال به الی هزاره های مه گرفتة تمدن های پـیش

پایدار قابل تأیید میباشد.

آریایی در فالت ایران رخ نموده و پیشـینة تـاریخی آن بـا
افسانه ها و اساطیر پرشکوه ایرانـی در هـم آمیختـه اسـت.

بحث و نتیجهگیری

همة ما می دانیم که مناطقی که دارای پتانسیل های گردشی

گردشگری به عنوان یک صنعت پول سـاز و زیربنـایی در

هستند در مناطق مختلف جهان به درسـتی اطـالع رسـانی

اقتصاد امروز جایگاه بسیار بـا اهمیتـی دارد و حـوزه هـا و

نشده اند  ،و شاید برای یـک گـروه خـاص از مـردم ایـن

کارکردهای مختلفی را شامل می شود .توسـعه مناسـب آن

اتفاق افتاده باشـد .ایـن رسـانه هـا هسـتند کـه بـا فعالیـت
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فرهنگی ،اجتماعی خود پیـام صـنعت گردشـگری را بـه

شد.که نتایج نشان دهنده اثر گذاری مثبت فرهنگی رسـانه

مـردم انتقـال داده و روابـط را دوجانبـه تنظـیم مـی کننـد.

های جمعی با توسعه و پیشرفت گردشـگری پایـدار مـی-

استفاده از ظرفیت رسانه ای چنان باال است که مـی توانـد

باشد.نتیجه مذکور با نتایج نیری و همکاران( )1392کـه در

در طول یک دوره معین با برنامه ریزی سبب توسـعه یـک

پژوهشی به بررسی کارکرد رسانه های جمعی جهت غلبـه

منطقه شود .البته به شرط آنکه راهکارها به درستی و طبـق

بــر موانــع فرهنگــی در توســعه گردشــگری پرداختــه انــد

اصول اجرا شوند .رادیو ،تلویزیون ،روزنامـه و مجـالت و

مطابقت دارد .نتایج فرضیه سـوم و چهـارم پـژوهش نیـز

اینترنت از جملـه مهمتـرین رسـانه هـای ارتبـاط جمعـی

حاکی از آن بود که بین میزان اثرگذاری تبلیغات رسـانه ای

هستند که میتوانند در خـدمت توسـعه گردشـگری یـک

ومیزان دسترسی به امکانات رفاهی (سمعی و بصـری ) بـا

منطقه قرار گیرند .باید گفت که اینک رسانه ها در بعضـی

توســعه و پیشــرفت گردشــگری پایــدار رابطــه وجــود

از مناطق بسیار بد عمل کرده و سبب عقب افتـادگی شـده-

دارد.برای بررسی فرضیات مذکور از آزمون  tتکنمونـهای

اند .نداشتن برنامه مدون ،سلیق ای عمل کردن در ساخت

استفاده شـد .کـه نتـایج نشـان دهنـده اثـر گـذاری مثبـت

برنامه ها ،عدم همه جانبه نگری به جذابیت هـای طبیعـی،

تبلیغات رسانه ای ومیـزان دسترسـی بـه امکانـات رفـاهی

علمی نبودن اطالعات و  ...همگی مسائلی هستند که اگـر

(سمعی و بصری) با توسعه و پیشرفت گردشـگری پایـدار

در رسانه هایی که بـا صـنعت گردشـگری ارتبـاط دارنـد

می باشد .نتیجه مذکور با نتایج .جامع ()1392در پژوهشـی

درست رعایت نشود سـبب عقـب افتـادگی خواهـد شـد.

به بررسی تأثیر رسانه هـای جمعـی در رشـد و گسـترش

نتایج این پـژوهش بـا توجـه بـه تجزیـه و تحلیـل نهـایی

گردشگری پرداخته است و قلی زاده ( )1389در پژوهشی

فرضیات پژوهش حاکی از آن بود که رسانه هـای جمعـی

به بررسی مـروری بـر اثـرات رسـانه هـا بـر گردشـگری

می تواننـد نقـش اثـر گـذار و بسـیار مطلـوبی در توسـعه

پرداخته هدف از این پـژوهش بازنمـایی منطـق مقصـد و

صنعت گردشگری پایدار داشته باشند فرضـیه اول حـاکی

همچنین پیوند بین گردشگری و رسـانه از دیگـاه مختلـف

از آن بود که بین میزان دسترسی به رسانه های جمعـی بـا

بوده است مطابقت دارد .بنابر این با توجه بـه اینکـه نتـایج

توســعه و پیشــرفت گردشــگری پایــدار رابطــه وجــود

پژوهش حاضر حکایت از وجود رابطه مثبت بـین رسـانه-

دارد.برای بررسی ایـن فرضـیه از آزمـون tتـک نمونـه ای

های جمعی و توسعه گردشگری پایدار دارد لـذا بـه نظـر

استفاده شد.که نتایج نشـان دهنـده ان بـود کـه بـین میـزان

می رسد رسانه های قرن حاضر می تواند مهمترین تـأثیر را

دسترسی به رسـانه هـای جمعـی بـا توسـعه و پیشـرفت

در توسعه گردشگری یک منطقه داشته باشد ،به آن شـرط

گردشگری پایدار رابطه مثبتی وجود دارد.لذا رسانه ها مـی

که از اصولی مدون  ،علمی و با برنامه ریزی پیـروی کننـد.

توانند در توسعه و پیشرفت گردشگری موثر باشند  .نتیجـه

ارائه تبلیغات داخلی جهت به تصویر کشـاندن امکانـات و

مــذکور بــا نتــایج  .دادرس و همکــاران ( )1388کــه در

استعدادهای طبیعـی و جاذبـه هـای متنـوع گردشـگری و

پژوهشی به بررسی نقش رسانه های جمعی و جاذبه هـای

شناخت عمقی آن فرهنگ و خرده فرهنگ هـا و تمـدن و

گردشگری در توسعه صنعت گردشـگری پرداختـه اسـت

تاریخ و حیـات اجتمـاعی ،اقتصـادی در توسـعه صـنعت

مطابقت دارد .نتایج فرضیه دوم پـژوهش نیـز حـاکی از آن

گردشگری بسـیار مـؤثر خواهـد بـود .اسـتفاده از وسـایل

بود که بین میزان اثر گذاری فرهنگی رسانه هـای جمعـی

ارتباط جمعی مانند تلویزیون ،رادیو ،تلفن ،پست ،امکانات

با توسعه و پیشرفت گردشگری پایدار رابطه وجـود دارد.

و فرصــتهای برگــزاری کنفــرانس هــا و نمایشــگاهها و

برای بررسی این فرضیه از آزمون  tتک نمونـه ای اسـتفاده

جشنوارهای فرهنگی و هنری در داخل یـا خـارج کشـور
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اطالعات و ارتباطات به عنوان نیرویی بسـیار قـوی عمـل

همچنــین اســتفاده از نشــریاتی کــه دارای تصــاویر جــالبی

میکند و به صنعت گردشگری شکلی جدیـد مـیدهـد و

باشند درجشنواره ها و کنفرانس های بین المللی و داخلـی

 آنچـه.میتواند شرکتهـا را در صـحنه رقابـت نگـه دارد

، مطابق با نظریه رسانههـای قدرتمنـد.بسیار مهم می باشند

امروز باعـث موفقیـت در توسـعه و رقابـت در رسـانههـا

رســانههــا بایــد از مرزهــای ســازمانی عبــور کــرده و بــا

 مواردی است که به فنآوری مربوط میشـود اگـر،میشود

 مدیران و کارکنـان سـازمانهـای،حرفهایگری وتخصص

در ایران بخواهیم نیروهـای انسـانی متخصـص را جـذب

گردشگری را از فواید حضـور گردشـگر در جامعـه آگـاه

 کـارایی و قـدرت کـاهش، کیفیت بـاالی محصـول،کنیم

.سازند و شـیوههـای برخـورد بـا آنـان را آمـوزش دهنـد

 باید به فناوری و تکنولـوژی هـای روز،هزینه داشته باشیم

رسانهها در تمامی مراحل از زمان شروع سفر و بعـد از آن

.)Hosseini ,2010 (توجه کنیم

همراه گردشـگر بـوده و جامعـه میزبـان نیـز تحـت تـأثیر
 فنـاوری.رسانههـای پـذیرای ایـده آل گردشـگران اسـت
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