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شکوفه اسدی* -کارشناس ارشد رشتة مدیریت بازرگانی ،مؤسسة آموزش عالی سمنگان ،مازندران ،ایران
مصطفی محمدی -استادیار دانشکدة میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران

دریافت مقاله1396/09/18 :

پذیرش مقاله1397/02/20 :

چکیده
یکی از عوامل اساسی رکود گردشگری در ایران اطالعرسانینکردن و تبلیغات نامناسب در
عرصة داخلی و خارجی است .با توجه به نقش تبلیغات در جذب و حفظ گردشگران ،و مبالغ
زیادی که ساالنه صرف امور تبلیغاتی میشود ،مصرف صحیح اعتبارات و اثربخشی این مسئله
اهمیت بسیاری دارد .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ،و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی
است .اثربخشی تبلیغات در این پژوهش در چهار بعد توجه ،عالقه ،تمایل و اقدام ارزیابی شده
است .جامعة آماری این پژوهش نیز گردشگرانی بودند که در دورة زمانی اسفندماه  1394و
فروردینماه  1395رامسر را مقصد گردشگری خود انتخاب کرده بودند .در این پژوهش حجم
نمونه از طریق فرمول کوکران  384نفر محاسبه شد و برای تجزیهوتحلیل دادهها آزمون
معادلسازی معادالت ساختاری ( )SEMو تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAدر دو بستة
نرمافزاری  SPSSو  LISREبهکار رفت .یافتهها نشان داد تبلیغات دیداری بر جلب توجه
افراد ،ایجاد تمایل و درنهایت انتخاب مقصد اثرگذار است ،اما بر عالقة گردشگران به مقصد
تأثیری ندارد ،همچنین تأثیر توجه به متغیرهای جمعیتشناختی بر میزان اثربخشی تبلیغات از
دیگر نتایج این پژوهش است .در میان تبلیغات دیداری مورد آزمون نیز تلویزیون ،بیلبوردها،
تبلیغات اینترنتی و بوروشور و مجالت بهترتیب بیشترین درجة اهمیت را در جذب گردشگران
دارند .عالوهبر این ،باید توجه داشت که برنامهریزی بازاریابی و تبلیغات گردشگری باید مستمر
و بهطور فرایندی صورت گیرد و بهطور دائم با روشها و ابزارهای جهانی و بینالمللی و با نگاه
منطقهای بهروز شود.
واژههای کلیدی :تبلیغات دیداری ،شهرستان رامسر ،گردشگری ،مقصد گردشگری.
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مقدمه
صنعت گردشگری که امروزه یکی از فعالترین حوزههای اقتصادی بشر است ،بهدلیل اهمیتش یکی از ابزارهای انتقال
اطالعات و آگاهسازی گردشگران از کم و کیف جاذبههای گردشگری تبلیغات بهشمار میآید (حق وردیلو و همکاران،
 .)35 :1393در این بین ،تبلیغات در این صنعت نقش بسزایی دارد (فیض و راستی )68 :1393 ،و رسانهها و پیامهای
ارتباطی ،شبکههای پیشنهاددهندة مقاصد گردشگری هستند (غفاری و تقیزادگان .)72 :1394 ،مقصد گردشگری یکی از
پدیدههایی است که گردشگران پیش از تجربة سفر میتوانند پنداشتهایی دربارة آن داشته باشند و پیش از تصمیمگیری
درخصوص مقصد سفر ابعاد مختلف آن را بررسی کنند سپس از میان مقاصد مختلف ،یک مقصد را برگزینند (تروپ و
لیبرمن .)971 :2010 ،کتاب ،روزنامه ،فیلم ،نوار صوتی و تصویری ،رادیو ،تلویزیون ،ماهواره و ...نمونههایی از رسانههای
تبلیغاتی هستند که از میان آنها ،افراد به روزنامه ،رادیو و تلویزیون بیش از هر رسانة دیگری توجه میکنند (کرستتر و
چو .)975 :2004 ،در حال حاضر ،صنعت گردشگری بیش از هر زمان دیگری بر تقویت ،مدیریت تجارب و حواس
مشتریان تمرکز کرده (مورگان و همکاران )29 :2010 1،و عرضهکنندگان خدمات گردشگری در فرایند بازاریابی خود به
نحوی روزافزون ،فناوری اطالعات را در خدمت ارتباط و تعامل ،تحقیقات و تبلیغات و ترفیع و توزیع محصوالت
گردشگری قرار دادهاند (زنگ و گریتزن.)30 :2014 ،
نتایج حاصل از تجارب کشورهای صاحبنام در این صنعت نشان میدهد یکی از عوامل اساسی رکود گردشگری در
ایران ،اطالعرسانی نکردن و تبلیغات نامناسب در عرصة داخلی و خارجی است .برای ایجاد تحول در صنعت توریسم
کشور ،تحقیقات و تبلیغات در زمینههای مختلف گردشگری از ضروریات است و اثربخشی تبلیغات ،یکی از مسائل بسیار
مهم در این حوزه محسوب میشود .گفتنی است صنعت گردشگری یکی از بزرگترین صنایع دنیاست که در سراسر
جهان گردش مالی زیادی بههمراه دارد (سازمان جهانی گردشگری2012 ،؛ شورای جهانی گردشگری و سفر2011 ،؛
دیبایی )46 :1371 ،و توسعه و پیشرفت آن سبب رشد اقتصادی و اجتماعی آن منطقه خواهد شد (زنگیآبادی و همکاران،
136 :1385؛ ابراهیمی و همکاران141 :1388 ،؛ ابراهیمزاده و آقاسیزاده110 :1388 ،؛ شاو و ویلیامز.)331 :2009 ،
مطابق آمار شورای جهانی سفر و گردشگری ،2رشد مسافرت و گردشگری بر شاخصهای اقتصاد کالن تأثیرگذار است؛
4

بهطوریکه در سال  2015از میان  184کشور ،ایران به رتبة  139در «میزان ارزشافزوده ایجادشده در گردشگری» در
میان سایر کشورها دست یافت ،همچنین از نظر سهم  GDPگردشگری بهکل تولید ناخالص داخلی رتبه  136را از بین
 184کشور بهدست آورد .عالوهبر موارد ذکرشده ،سرمایهگذاری در گردشگری در سال مذکور به  96هزار میلیارد تومان،
هزینههای گردشگران ورودی در کشور به  4/3هزار میلیارد تومان و هزینههای گردشگران بومی به  3/48هزار میلیارد
تومان رسید .در سال  2015گردشگری درمجموع  3/79هزار میلیارد تومان به  GDPکشور کمک کرد و یک میلیون و
 184شغل بهوجود آورد ( )WTTC, 2016: 5این اعداد و ارقام نشاندهندة اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی بزرگترین
جابهجایی بشری است .صنعت گردشگری در کشورهای درحالتوسعه یا کمتر توسعهیافته که اغلب به اقتصاد
تکمحصولی متکی هستند ،اهمیت خاصی دارد؛ زیرا روند توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی این کشورها را تسهیل
میکند و موجب اشتغالزایی و افزایش درآمد مردم ،کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی میشود .همانند بسیاری
تصمیمات درمورد محصوالت مصرفی ،کسب اطالعات برای انتخاب مقصد گردشگری و تصمیمگیریها در محل ،مانند
انتخاب مکانهای اسکان ،حملونقل ،فعالیتها و گردشها ضروری است (گورسوی و چن .)580 :2000 ،تبلیغات و
رسانههای اجتماعی نهتنها نقش مهمی برای گردشگرانی دارد که در جستوجوی اطالعات سفر هستند ،بلکه ابزاری
1
. Morgan et al
)2. World Travel and Tourism Council (WTTC
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برای تبلیغات مقصد گردشگری محسوب میشود (چان ،دنیزچی351 :2011 ،؛ مونار  .)110 :2012با توجه به ویژگیهای
خاص محصول گردشگری ،نقش بازاریابی در این صنعت در مقایسه با دیگر صنایع اهمیت ویژهای دارد.
باید توجه داشت که بهکارگیری مؤثر ابزارهای بازاریابی گردشگری برای یک کشور یا یک منطقه امری ضروری
است؛ زیرا با بازاریابی میتوان به گردشگران بالقوه ،اطالعاتی دربارة آنچه منطقة مشخص میتواند ارائه دهد ،نشان داد و
آنها را به بازدید از آن ترغیب کرد (الیمر و همکاران .)22 :2009 ،بنا بر توصیة «سازمان جهانی جهانگردی»
سازمانهای گردشگری باید  3تا  5درصد از بودجة خود را برای تبلیغات گردشگری درنظر بگیرند (ساعی و همکاران،
.)71 :1389
این پژوهش بر آن است تا تبلیغات گردشگری شهر رامسر و اثربخشی آن را بر انتخاب این شهر بررسی کند و
بیازماید .در این راستا با توجه به مدل پژوهش ،و پاسخ به این پرسش که «تبلیغات دیداری چگونه بر انتخاب شهرستان
رامسر بهعنوان مقصد گردشگری تأثیر میگذارد؟» فرضیههای زیر مطرح میشود:
 .1بین تبلیغات دیداری و توجه به مقصد گردشگری رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
 .2بین تبلیغات دیداری و عالقه به مقصد گردشگری رابطة مثبت و معناداری است.
 .3بین تبلیغات دیداری و تمایل به مقصد گردشگری رابطة مثبت و معناداری مشاهده میشود.
 .4میتوان بین تبلیغات دیداری و انتخاب مقصد گردشگری رابطة مثبت و معناداری یافت.
 .5بین توجه و عالقه به مقصد گردشگری رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
 .6بین عالقه و تمایل به مقصد گردشگری رابطة مثبت و معناداری دیده میشود.
 .7بین تمایل و انتخاب مقصد گردشگری رابطة مثبت و معناداری است.
در چندین پژوهش خارجی و داخلی به موضوع تبلیغات گردشگری پرداخته شده است ،البته این پژوهشها بهطور
مستقیم درمورد اثربخشی تبلیغات بر انتخاب مقصد گردشگری ،که موضوع اصلی این مقاله است سخن به میان
نیاوردهاند .درادامه خالصهای از این پژوهشها آمده است.
کریستین مورسان در مقالهای با عنوان «وبسایتها  DMOو نقش مکمل این رسانهها در تبلیغات گردشگری» تأثیر
تبلیغات در این وبسایتها را بهعنوان ابزاری مکمل در کنار دیگر ابزارهای تبلیغاتی مطالعه و بررسی کرده است .نتایج
وی نشان میدهد استفادهکنندگان از این سایتها ،بیشتر از کسانی که از آنها دیدن نکردهاند ،از دیگر ابزارهای تبلیغاتی
جهانگردی تأثیر گرفتهاند (کریستین.)213 :2002 ،
کیم و هوانگ و فسنمایر ( )45 :2005در پژوهش خود نشان دادند که چگونه تبلیغات گردشگری بر انتخاب مقصد
تأثیر میگذارد .نتایج یافتههای آنان نشان داد که ارتباطی قوی میان آگاهی فراذهنی 1،آگاهی تبلیغاتی ،اطالعات الزم در
سفر و احتمال بازدید از مقصد وجود دارد .آنها دریافتند تلویزیون قدرتمندترین رسانه برای تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار
مسافران است ،پس از آن روزنامه ،مجالت و اینترنت در ردههای بعدی قرار گرفتند ،همچنین یافتههای آنان نتایج
پژوهشهای قبلی (بندیکسن25 :1993 ،؛ بوژانیک 357 :1991 ،و ویلباچر )235 :2003 ،را تأیید میکند که در آنها نقش
تبلیغات فقط به تحریک بازدید از مقصد محدود نیست ،بلکه شامل نشاندادن آن برای مسافران بالقوه ،ایجاد ذهنیتی
مثبت درمورد مقصد و برانگیختن ارجحیت برای مقصد است که سرانجام به بازدید بلندمدت میانجامد ،همچنین مشخص
بیان میکند که تلویزیون در برانگیختن آگاهی فراذهنی و آگاهی تبلیغاتی مؤثرتر است ،اگرچه رسانههای چاپی بیشتر با
اطالعات الزم سفر رابطه دارد.

1
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نوری و همکاران ( )98 :1391در مطالعهای تبلیغات شفاهی را بررسی و تأثیر آن را بر جذب گردشگران روستایی در
روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه تحلیل کردند .جامعة آماری این پژوهش گردشگرانی هستند که در زمان
پیمایش روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه حضور داشتهاند .حجم نمونه  348نفر با استفاده از فرمول کوکران
تعیین شد و روش تحقیق در این پژوهش ،پیمایش میدانی و از نوع تحلیل همبستگی و کاربردی بود .برای پاسخ به
پرسشها از نرمافزار

SPSS

و آزمون  tتکنمونهای ،همبستگی پیرسون 1و رگرسیون خطی 2ساده استفاده شد .نتایج

نهایی پژوهش نشان داد که گردشگران شهرستان پاوه تا حد زیادی از تبلیغات شفاهی بهعنوان منبع اصلی اطالعات سفر
خود استفاده کردهاند .با توجه به یافتههای پژوهش ،توجه به تبلیغات شفاهی و عوامل مؤثر بر اثربخشی آن ،بر جذب
هرچه بیشتر گردشگران به منطقة مورد مطالعه پیشنهاد شد.
دهدشتی و همکاران ( ،)66 :1393در پژوهشی با عنوان «نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقای ارزش ویژة برند
در مقصد گردشگری شهر اصفهان» به بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر مقصد گردشگران پرداختند و بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها نیز از آزمونهای مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در دو بسته نرمافزاری  SPSSو

LISREL

استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد تبلیغات شفاهی و تجربة مشتری در سطح اطمینان  99درصد تأثیری معنادار
بر تصویر برند مقصد دارد ،همچنین تبلیغات شفاهی در سطح اطمینان  99درصد تأثیر معناداری بر تجربة مشتری دارند و
این تجربه در سطح اطمینان  99درصد بر ارزش ویژة برند نیز تأثیرگذار است .درنهایت تصویر برند در سطح اطمینان 99
درصد بر ارزش ویژة برند مقصد گردشگری تأثیری معنادار دارد.

مبانی نظری
تبلیغات در صنعت گردشگری

تبلیغات مهمترین ابزار موفقیت سازمانهاست که ایجاب میکند در شاخههای علمی ،اجتماعی ،فرهنگی و ارتباطی
بهدقت مطالعه ،و با نگاهی علمی ،هنری و کارشناسانهتر و تخصصی استفاده شود .تبلیغات در صنعت گردشگری
مهمترین ابزار حرفهای است؛ زیرا موفقیت تبلیغ برای ارزشهای فرهنگی و گردشگری هر کشور بر درک صحیح و
حرفهای از تبلیغات و ارزشهای آن مبتنی است .تبلیغات حرفهای ممکن است ابزار برندهای برای پیشرفت اهداف
فرهنگی در داخل و خارج باشد ،در غیر این صورت هدردادن وقت ،سرمایه و انرژی است .در فرایند تبلیغ ،عنصر الزم
برای ایجاد شناخت مخاطبان از فرم و محتوای موضوعات گردشگری است .افزایش گردشگر نیز به سرمایهگذاریها و
ایجاد رفتارهای انگیزهبخش به حجم فعالیتهای تبلیغاتی بستگی دارد .بحث تبلیغات و پیامدهای آن در گردشگری در
قالب نوشتاری ،دیداری و شنیداری ،در مرحلهای از برنامههای گردشگری بهطور خاص تأثیرگذار است .بهطور معمول در
رابطه با گردشگری هر کشور باید توانایی آن کشور ،برنامهریزی و پس از آن عالقه و نیاز آن کشور برای این صنعت را
بررسی ،و راهبردهای برنامهریزیشده و مصوب را اجرا کرد.
گفتنی است جذب گردشگر بدون برنامههای مناسب بازاریابی و تبلیغات امکانپذیر نیست .تبلیغات ابزاری است که با
آن آگاهیهای الزم درمورد مناطق توریستی به گردشگران داده میشود و آنها را برای سفر متقاعد میکند .تبلیغات
شامل بهرهگیری از رسانههای نوشتاری ،صوتی و تصویری برای ارسال پیام به مصرفکنندگان مختلف مسافرتی و
گردشگری است که با هدف دریافت پاسخ فوری و پیوسته از بازار مصرف صورت میگیرد (کتابچی.)187 :1383 ،
راهبرد تبلیغ دو رکن اصلی دارد :خلق پیام تبلیغ و گزینش رسانه برای تبلیغ .در گذشته اغلب برنامهریزیها برای
1
. pearson correlation
2
. linear regression
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انتخاب رسانه (در مقایسه با فرایند خلق پیام) در درجة دوم قرار میگرفت ،اما امروزه گوناگونی رسانهها ،هزینههای
سرسامآور آنها و راهبردهای متمرکز بازاریابی (بر هدف مورد نظر) سبب شده وظیفة برنامهریزی مربوط به انتخاب رسانه
اهمیت بیشتری بیابد (کاتلر و ارمسترانگ .)73 :1383 ،در این بین ،برنامة رسانهای راهی است برای رساندن پیام به بازار
که هدف آن دستیابی به یک رسانه برای برقراری ارتباط با مشتری است و این ارتباط باید با کمترین هزینه و بیشترین
اثربخشی صورت بپذیرد .درواقع ،تبلیغات ارتباطی است بین مشتری و تبلیغاتچی که نمایندة معرفی کاال ،خدمات ،ایده و...
است (بلچ و بلچ.)303 :2002 ،
برای فعالیتهای تبلیغاتی در صنعت گردشگری در دنیای امروز باید به این اعتقاد و ایمان به تبلیغات نگریسته شود
که تبلیغات هزینهبر نیست ،بلکه نوعی سرمایهگذاری بنیادی و اصولی برای پیشبرد و اهداف سازمانی و ملی بهشمار
میآید که در صورت اجرای صحیح و اصولی ممکن است دستاوردهای ارزشمندی را بههمراه داشته باشد .در این رابطه،
هدف و وظیفة تبلیغات افزایش بازاریابی و بازارافزایی است و هرگونه بیتوجهی و بهرهبرداری نامناسب از این ابزار نهتنها
موفقیت را در پی ندارد ،بلکه موجب عقبماندن از رقابتها و سبقتهای بازاریابی گردشگری و درنهایت شکست و
ورشکستی در دنیای بازاریابی صحیح و اصولی در عرصة بینالمللی خواهد شد .بهوضوح میتوان گفت بازاریابی و ارتقا در
توسعة موفقیتآمیز گردشگری ضروری است ،اگرچه اغلب با دید سادهای به آن نگاه میکنند .مورگان ( )38 :2002بیان
میکند که تمرکز بازاریابی گردشگری مرسوم ،بیشتر بر اهداف گردشگر است تا روشهای متفاوتتر و جدیدتر ،همچنین
بازاریابی تولیدات صنعت گردشگری بهطور فزایندهای پیچیده است .مفهوم بههمپیوسته نهفقط برای رساندن تصویری از
یک مکان ،بلکه تالشی برای رساندن تجربة مرحلهای از زندگی از مشتری به مشتری دیگر است (ویلیامز.)483 :2006 ،
باید توجه داشت که ارتباط میان تبلیغات و گردشگری ارتباطی ناگسستنی و پیچیده است و تبلیغات موجب گسترش و
ارتقای سطح کمی و کیفی گردشگری میشود .واضح است که ایران نیز برای بهرهبردن از عواید سرشار گردشگری ،باید
به تبلیغ ملی و فراملی توانمندیهای بالقوه و بالفعل خود بپردازد (کاظمی .)145 :1390،در این بین ،تبلیغات اثربخش
تبلیغاتی است که توجه مخاطب را به خود جلب میکند ،تأثیر خاطرهانگیز دارد ،واکنش خرید مخاطبان را تحریک ،و
دریافت حسی مخاطب را بیدار میکند (محمدیان .)73 :1385 ،تبلیغات با استفاده از ابزار مناسب ،انگیزة انسان برای سفر
و تغییر در محیط زندگی را بهوجود میآورد و زمینة شناخت و اطالعرسانی کمی و کیفی گردشگران از مقاصد گردشگری،
جاذبهها و خصوصیات نقاط مختلف ،خدمات موجود و ترغیب به مسافرت را برای گردشگران فراهم میکند (چو ،استیمتز
و فسنمایر .)716 :2013 ،گفتنی است برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات میتوان از مدلها یا الگوهایی که در این رابطه
طراحی شده است مانند مدل استینر ،داگمار ،آیدا و ...استفاده کرد .در پژوهش حاضر ،تبلیغات گردشگری دیداری مربوط
به شهرستان رامسر را از طریق مدل آیدا ارزیابی میکنیم.
جلب توجه
عالقه
اثربخشی تبلیغات دیداری

تمایل

اقدام (انتخاب مقصد)
شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری و میزان اثربخشی آن بر انتخاب مقصد گردشگری است .برای
رسیدن به این هدف از مدل آیدا (مدلی استاندارد برای سنجش اثربخشی تبلیغات) استفاده کردهایم .در این مدل که مدلی
رفتاری است اطمینان مییابیم که تبلیغات ،آگاهی و عالیق مخاطبان را افزایش میدهد ،درنتیجه به سمت محصول
متمایل میشوند و آن را خریداری میکنند.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیت ،توصیفی -پیمایشی است .جامعة آماری مورد مطالعه در این مقاله نیز
گردشگرانی هستند که در اسفند  94و فروردین  95مقصد گردشگری آنها رامسر بود .براساس آمار رسمی ثبتشده در
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران ،از تاریخ  94/12/27الی  1 95/04/31میلیون و  796هزار و 157
نفر در رامسر اقامت کردند .برای اطمینان از صحت نتایج جهت تعیین حجم نمونه ،با توجه به حجم گردشگران تعداد
نمونه طبق فرمول کوکران  384مورد محاسبه شد.
)(1

𝑞𝑝 𝑧2
𝑑2
𝑞𝑝 1 𝑧2
)1+𝑁( 𝑑2 −1

=𝑛

q=1-p

(1/962 )0/56

0/052
= 384
)1 (1/9620/56157 − 1
1 + 1796157
0/052

=𝑛

در این فرمول N ،حجم جامعة آماری n ،حجم نمونه z ،مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان 95
درصد برابر  P ،1/96نسبت صفت موجود در جامعه که برابر  0/5قرار داده شده تا حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن
افزایش یابد q ،نسبت صفتی که در جامعه موجود نیست و با  1-pبرابر است ،همچنین  dمقدار خطای مجاز برابر با 0/05
است (مؤمنی.)85 :1387 ،
شایان ذکر است که چهارصد پرسشنامه از طریق نمونهگیری تصادفی ساده در مکانهای تجمع گردشگران نظیر
جواهرده ،صفارود ،تلهکابین و پالژهای شهرستان رامسر که بیشترین ورودی را داشتند توزیع ،و  384پرسشنامه استخراج
و آزموده شد .در این پرسشنامه دو بخش پرسشهای عمومی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی و پرسشهای
اختصاصی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش وجود دارد.
گفتنی است گویهها نیز با استفاده از طیف لیکرت ( =1خیلی کم تا  =5خیلی زیاد) امتیازدهی شدند .در این پژوهش
برای بررسی روایی پرسشنامه از دو روش روایی محتوایی 1و همگرایی 2استفاده شده است .بهمنظور بررسی روایی محتوا
با اساتید راهنما و مشاور مشورتهای الزم انجام شد و بنا بر نظر آنان ،اشکاالت طرحشده اصالح ،و در نظرسنجی مجدد
اطمینان حاصل شد که پرسشنامه روایی الزم را دارد .روایی همگرایی نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت
که در جدول  3گزارش شده است و نتایج تأیید روایی را نشان میدهد .برای سنجش پایایی ،نمونة اولیهای شامل 30
پرسشنامه آزمون و میزان ضریب آلفاکرونباخ  0/902محاسبه شد که با توجه به حداقل ضریب پایایی  ،0/7مقدار
بهدستآمده نشان از قابلیت اعتماد پرسشنامه دارد .برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدل معادالت ساختاری استفاده شد
و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از بستههای نرمافزاری  SPSS16و  8/8 Lisrelصورت گرفت.

1
. Content Validity
2
. Congruent Validity
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محدودة مورد مطالعه
شهرستان رامسر در منتهیالیه غرب استان مازندران در شمال ایران و در کرانة جنوبی دریای خزر واقع است .کل مساحت
این شهرستان  688کیلومتر با وسعت  729/8کیلومترمربع است که حدود  3/1درصد کل مساحت استان را به خود
اختصاص داده است .این شهر در عرض جغرافیایی  36درجه و  49دقیقه تا  36درجه و  57دقیقه شمال ،و طول
جغرافیایی  50درجه و  38دقیقه تا  50درجه و  44دقیقه شرقی قرار دارد و ارتفاع تقریبی آن از سطح آبهای آزاد  20متر
است (مشیری و فتحاللهی ،)1389 ،جاذبههای گردشگری آن نیز شامل ساحل دریا و پالژهای ساحلی ،آب گرم معدنی،
آثار تاریخی چون هتل قدیم ،کاخموزه ،موزة مردمشناسی رامسر و جنگل است.

شکل  .2نقشة موقعیت جغرافیایی رامسر

بحث و یافتهها
اطالعات جمعیتشناختی بهدستآمده پژوهش بهصورت جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی پژوهش
ویژگیهای مورد بررسی

جنسیت
وضعیت تأهل
سن

گزینهها

فراوانی

فراوانی نسبی

مرد

330

85/9

زن

54

14/1

مجرد

182

47/4

متأهل
 20الی 30

202
135

52/6
35/2
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 31الی 40
 41الی 50
 51به باال
زیر دیپلم و دیپلم
فوقدیپلم و کارشناسی
کارشناسی ارشد و دکتری
تلویزیون
بیلبورد
اینترنت
بوروشور و مجالت

تحصیالت

ابزار تبلیغاتی مورد استفاده

163
71
15
154
157
73
121
88
81
94

42/4
18/5
3/9
40/1
40/9
19/0
31/5
22/9
21/1
24/5

تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش
در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مسئله مطمئن شد که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل استفاده کرد .برای
اطمینان از این امر از شاخص کفایت حجم نمونة کیزر -مایر-اولکین ( )KMO1استفاده میشود که در دامنة صفر تا یک
قرار دارد ،اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد ،دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این
صورت نتایج تحلیل عاملی برای دادههای مورد نظر چندان مناسب نیست .شاخص بعدی برای اطمینان از دادههای
پژوهش ،آزمون کرویبودن بارتلت2است که این فرضیه را میآزماید که آیا ماتریس همبستگی ماتریس همانی است یا
خیر .اگر همانی باشد متغیرها با هم ارتباطی ندارند ،درنتیجه امکان شناسایی عوامل جدید براساس همبستگی بین متغیرها
وجود ندارد ،اما اگر همانی نباشد متغیرها با هم مرتبط هستند و امکان شناسایی عوامل جدید براساس همبستگی بین
متغیرها موجود است .این آزمون به بررسی مرتبط و مناسببودن متغیرها برای کشف ساختار میپردازد .مقادیر کوچک
(کمتر از  )0/05برای سطح معناداری نشان میدهد ماتریس همبستگی بین متغیرها ،همانی نیست و تحلیل عاملی برای
دادههای موجود مفید خواهد بود (کالنتری.)75 :1388 ،
𝑗𝑖𝑟 = ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای

iوj

𝑗𝑖𝑎 = ضریب همبستگی جزئی بین متغیرهای  iو

∑i ∑j r2ij

2

2

∑ = KMO

i ∑j rij +∑i ∑j aij

j

جدول  .2نتایج شاخص کیاماو و آزمون بارتلت در ارزیابی دادهها
متغیرها

آزمون KMO

توجه
عالقه
تمایل
اقدام
تبلیغات دیداری

0/777
0/723
0/706
0/774
0/759

آزمون کرویت بارتلت
کای اسکور

درجه آزادی

سطح معناداری

250/765
40/828
118/069
237/448
212/433

10
3
6
6
6

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،مقدار ضریب کفایت نمونهگیری کیاماو برای تمامی متغیرها از حدود
 0/7باالتر شده است که این عدد نشاندهندة کفایت دادههای مربوط متغیرها برای اجرای تحلیل عاملی است .سطح
1
. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2
. Bartlett's Test of Sphericity
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معناداری  0/000آزمون بارتلت نیز نشان میدهد متغیرهای پژوهش برای کشف ساختار عاملی مناسب است و انجام
تحلیل عاملی برای دادههای موجود مفید خواهد بود.
جدول  .3تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش و پایایی
متغیرها

گویهها

ایجاد شناخت و آگاهی
مورد پسند بودن
میزان خالقیت
جلب توجه
متناسب با انتظارات
متفاوتبودن
میزان جذابیت و زیبایی
تمایل به دوبارهدیدن
عالقه
یادآوری خاطرات
ایجاد تصویر ذهنی مثبت
جلب اطمینان
تمایل
احساس نیاز
مطابق با عالیق و خواستهها
ایجاد انگیزه
میزان ترغیب
اقدام
حس کنجکاوی و جستوجو
میزان توصیه به دوستان و
آشنایان
معرفی
نشاندادن مزیت
تبلیغات
حس مناسببودن
دیداری
تشویق به انتخاب

بار عاملی

value -t

0/73
0/84
0/62
0/55
0/48
0/97
0/45
0/99
0/35
0/40
0/73
0/55
0/81
0/78
0/69
0/58

10/44
12/25
8/49
7/40
6/24
17/9
6/32
17/61
7/35
8/16
4/67
3/67
11/86
11/35
9/64
7/81

0/55
0/71
0/80

7/23
9/79
11/32

73

10/12

نسبت کای دو به
درجه آزادی

value -p

RMSEA

آلفاکرونباخ

2/47

0/032

0/080

0/775

0

1

0/000

0/838

0

1

0/000

0/737

2/55

0/0779

0/072

0/804

2/87

0/3424

0/079

0/779

حد مجاز شاخص ( X df/2کای دو به درجة آزادی) کمتر از  ،3و در پژوهش حاضر در تمامی متغیرها کمتر از این
بهدست آمده است؛ از اینرو مدل موردنظر برازش مناسبی دارد .شاخص  RMSEAمیانگین مجذور خطاهای مدل است.
در پژوهش حاضر این شاخص در تمامی متغیرها کمتر از  0/1است که از برازش مناسب مدل اندازهگیری فوق محسوب
میشود .سطح معناداری ( )t-valueضرایب و پارامترها نشان میدهد تمامی ضرایب بهدستآمده معنادار هستند .مقدار
آزمون معناداری ( )t-valueتکتک گویهها از عدد  1/96بیشتر بهدست آمد .گفتنی است بار عاملی تمامی گویههای
مربوط به متغیرها ،بهجز  3مورد باالتر از  0/5است که بهطور کلّی روایی همگرایی متغیرها را تأیید میکند.
مدل ساختاری پژوهش (تحلیل مسیر)
بهمنظور واکاوی نتایج حاصل از بررسی روابط علّی بین متغیرهای مستقل و وابستة پژوهش در قالب مدل ساختاری
پژوهش ،پس از تعیین مدلهای اندازهگیری برای ارزیابی مدل مفهومی پژوهش و اطمینان یافتن از وجود یا نبود رابطة
علّی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب دادههای مشاهده با مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش با استفاده
از مدلیابی معادالت ساختاری نیز آزموده میشوند.
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شکل  .3مدل ساختاری پژوهش در حالت اعداد معناداری

شکل  .4مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد

با توجه به مدلهای باال ،اثر تمام متغیرهای پژوهش بر طبق روابط علّی حاکم بر فرضیههای این پژوهش به غیر از
یک مورد تأیید شده است .با توجه به اینکه  RMSEAکمتر از مقدار  0/1یعنی  ،0/077و نسبت کای دو به درجه آزادی
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(  )dfχ/نیز با  2/13برابر است ،مدل مورد نظر برازش بهنسبت مناسبی دارد .باید توجه داشت که مقدار پارامترهای به
دستآمده از مدل ساختاری مذکور نشان میدهد تمام ضرایب بهدستآمده به غیر از یک مورد معنادار شدهاند ،همچنین
مقادیر آزمون معناداری بیشتر از  1/96یا کمتر از  -1/96نشاندهندة معناداربودن روابط انعکاسی شاخصها با متغیرهای
مکنون و نیز رابطة علّی متغیرهای مکنون با یکدیگر است .شاخصهای برازندگی مدل و دامنة پذیرفتة این شاخصها در
جدول  4آمده است .از میان شاخصهای مختلف و متعدد ،تعیین برازندگی یک مدل معادالت ساختاری از بهترین و
معروفترین آنها بوده که میتوان در حد کفایت الزم ،برازندگی یک مدل ساختاری را تعیین کرد.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش
نام شاخص

مقدار پذیرفته

مقدار مدل تحقیق

RMSEA1

() 0.1<Joreskong and Sorbom, 1996

CFI2

))0.90>Joreskong and Sorbom , 1996

AGFI3

()0.80>Etezadi-Amoli and Farhoomand.1996

GFI4

() 0.80>Bagozzi and Yi .1988

RMR5

() 0.08<Bentler, 1990

0/088
0/93
0/85
0/92
0/048

(منبع :شوماخر ،رندال ای و لومکس ،ریچارد جی)

مقدارهای بهدستآمده برای شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش نشان میدهد برخی از شاخصهای برازش
وضعیت مناسبی دارند؛ بنابراین میتوان گفت مدل مذکور برازش مناسبی دارد .حال در این بخش ،فرضیههای علّی
پژوهش از طریق تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثر کل متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته بررسی میشود.
جدول  .5اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش در تحلیل مسیر ارتباط بین متغیرهای پژوهش
تأثیر

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اثربخشی تبلیغات دیداری

جلب توجه

0/658

اثربخشی تبلیغات دیداری

عالقه

0/028

0/362

اثربخشی تبلیغات دیداری

تمایل

0/392

0/248

0/640

اثربخشی تبلیغات دیداری

اقدام

0/269

0/348

0/617

جلب توجه

عالقه

0/551

----

0/551

عالقه
تمایل

تمایل
اقدام

0/634
0/544

-------

0/634
0/544

مستقیم

غیرمستقیم

کل

---

0/658
0/390

نتایج حاصل از جدول فوق براساس خروجی حاصل از نرمافزار

LISREL

نشان میدهد در تمام مسیرهای علّی

پژوهش ،ارتباط مستقیم معناداری (بهجز یک رابطه) وجود داشته که ضریب تخمین اثرات مستقیم آنها بهجز یک مورد
باالتر از  0/4بوده است ،همچنین سه مورد ارتباط غیرمستقیم براساس مدل ساختاری پژوهش وجود دارد که بهطور
1
. Root Mean Square Error of Approximation
2
. Comparative Fit Index
3
. Adjusted Goodness of Fit Index
4
. Goodness of Fit Index
5
. Root Mean Square Residual
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معناداری در تحلیل مسیر مدل گزارش شده است .نکته مهم این است که متغیر اثربخشی تبلیغات دیداری بهطور مستقیم
اثر معناداری بر متغیر عالقه نداشته است ،اما بهطور غیرمستقیم بر متغیر مذکور اثر علّی غیرمستقیم معناداری دارد.
جدول  .6ضرایب استاندارد و مقدار آمارة  ،t-valueهمچنین مقدار معناداری مربوط به روابط علّی حاکم بر فرضیههای پژوهش
ضریب تخمین

مقدار t-value

نتیجة آزمون

1

 اثربخشی تبلیغات دیداری جلب توجه

0/66

6/94

تأیید فرضیه اول

2

 اثربخشی تبلیغات دیداری عالقه

0/03

0/25

عدم تأیید فرضیه دوم

3

 اثربخشی تبلیغات دیداری تمایل

0/39

3/29

تأیید فرضیه سوم

4

 اثربخشی تبلیغات دیداری اقدام

0/27

2/29

تأیید فرضیه چهارم

5

 جلب توجه عالقه

0/55

4/76

تأیید فرضیه پنجم

6

 عالقه تمایل

0/63

4/66

تأیید فرضیه ششم

7

 تمایل اقدام

0/54

3/55

تأیید فرضیه هفتم

روابط علّی حاکم بر فرضیههای پژوهش

آزمون فرضیههای پژوهش
پس از اینکه از تأثیرگذاری معنادار گویهها بر عاملها براساس تحلیل عاملی تأییدی مطمئن شدیم ،به روابط علّی حاکم
بر فرضیههای پژوهش میپردازیم و فرضیههای خود را تحت مدل معادالت ساختاری (تحلیل مسیر) و تحلیل رگرسیون
براساس آزمونهای تشخیصی آزمون میکنیم .جدول  6ضرایب استاندارد (ضریب تخمین) و مقدار آمارة ،t-value
همچنین مقدار معناداری مربوط به روابط علّی حاکم بر فرضیههای پژوهش را نشان داده است.
از نتایج حاصل از جدول مذکور برمیآید که تنها یک فرضیه ،یعنی فرضیه دوم رابطة علّی معناداری در سطح اطمینان
 95درصد نداشته است .تفسیر آماری تمام فرضیههای پژوهش به شرح ذیل است:
در فرضیة اول ،متغیر اثربخشی تبلیغات دیداری (با شدت اثر  )0/66بر متغیر جلب توجه گردشگر (با قدر مطلق مقدار
ضریب معناداری  )6/94معنادار بوده است؛ زیرا ضریب معناداری آن بیشتر از  1/96در سطح اطمینان  95درصد است؛
بنابراین ،درمجموع فرضیة اول یعنی وجود رابطة علّی معناداری میان متغیر اثربخشی تبلیغات دیداری و جلب توجه
گردشگران شهر رامسر تأیید شد.
در فرضیة دوم ،متغیر اثربخشی تبلیغات دیداری (با شدت اثر  )0/03بر متغیر عالقة گردشگر (با قدر مطلق مقدار
ضریب معناداری  )0/25معنادار نبوده است؛ زیرا ضریب معناداری آن کمتر از  1/96در سطح اطمینان  95درصد بهدست
آمد؛ بنابراین ،فرضیة دوم یعنی وجود رابطة علّی معناداری میان متغیر اثربخشی تبلیغات دیداری و عالقة گردشگران شهر
رامسر تأیید نشد.
در فرضیة سوم ،متغیر اثربخشی تبلیغات دیداری (با شدت اثر  )0/39بر متغیر تمایل گردشگر (با قدر مطلق مقدار
ضریب معناداری  )3/29معنادار بوده است؛ زیرا ضریب معناداری آن بیشتر از  1/96در سطح اطمینان  95درصد بهدست
آمد؛ از اینرو درمجموع فرضیة سوم یعنی وجود رابطه علّی معنادار میان متغیر اثربخشی تبلیغات دیداری و تمایل
گردشگران شهر رامسر تأیید شد.
در فرضیة چهارم ،متغیر اثربخشی تبلیغات دیداری (با شدت اثر  )0/27بر متغیر اقدام گردشگر (با قدر مطلق مقدار
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ضریب معناداری  )2/29معنادار بوده است؛ زیرا ضریب معناداری آن بیشتر از  1/96در سطح اطمینان  95درصد بهدست
آمد؛ بنابراین ،درمجموع فرضیة چهارم یعنی وجود رابطه علّی معناداری میان متغیر اثربخشی تبلیغات دیداری و اقدام
گردشگران شهر رامسر تأیید شد.
در فرضیة پنجم ،متغیر جلب توجه (با شدت اثر  )0/55بر متغیر عالقة گردشگر (با قدر مطلق مقدار ضریب معناداری
 )4/76معنادار بوده است؛ زیرا ضریب معناداری آن بیشتر از  1/96در سطح اطمینان  95درصد بهدست آمد؛ پس
درمجموع این فرضیه یعنی وجود رابطة علّی معناداری میان متغیر جلب توجه و عالقة گردشگران شهر رامسر تأیید شد.
در فرضیة ششم ،متغیر عالقه (با شدت اثر  )0/63بر متغیر تمایل گردشگر (با قدر مطلق مقدار ضریب معناداری
 )4/66معنادار بوده است؛ زیرا ضریب معناداری آن بیشتر از  4/97در سطح اطمینان  95درصد بهدست آمد؛ بنابراین،
درمجموع این فرضیه یعنی وجود رابطة علّی معنادار میان متغیر عالقه و تمایل گردشگران شهر رامسر تأیید شد.
در فرضیة هفتم ،متغیر تمایل (با شدت اثر  )0/54بر متغیر اقدام گردشگر (با قدر مطلق مقدار ضریب معناداری )3/55
معنادار بوده است؛ زیرا ضریب معناداری آن بیشتر از  1/96در سطح اطمینان  95درصد بهدست آمد ،درنتیجه فرضیة
هفتم یعنی وجود رابطة علّی معنادار میان متغیر تمایل و اقدام گردشگران شهر رامسر تأیید شد.

نتیجهگیری
هر کشور ،شهر یا منطقه بیش از ایجاد زیربناهای گردشگری خود و عرضة محصول و خدمات مناسب باید بتواند مزایای
مسافرت به آن منطقه را بیان ،و تصویر خوبی از شهر ،کشور یا منطقة خود در ذهن گردشگران ایجاد کند .متصدیان
گردشگری برای اینکه بتوانند بهخوبی از عهدة این کار برآیند ،باید از شیوههای مناسب تبلیغات گردشگری استفاده کنند.
استان مازندران در تاریخچة گردشگری منطقهای ایران ،بهویژه در سواحل جنوبی دریای خزر جایگاه ویژهای دارد .رامسر
بهدلیل فاصلة کم و امکان دسترس سریع به پایتخت ،همچنین داشتن منابع گردشگری مناسب و احداث تأسیسات اقامتی
و پذیرایی درخور توجه ،در فصول مختلف سال پذیرای گردشگران داخلی و بینالمللی بیشماری است .ساالنه تعداد زیادی
گردشگر از این شهر بازدید میکنند .هرچند این شهرستان به مقصد گردشگری بسیاری از گردشگران تبدیل شده است،
پتانسیلهای بیشتری در زمینة توریسم و جذب گردشگر دارد .بدیهی است بهمنظور استفادة حداکثر از این پتانسیل،
بهکارگیری ابزار مناسب بازاریابی تحت برنامههای بازاریابی گردشگری امری منطقی و الزم است.
برای مؤثر واقعشدن هریک از ابزارهای تبلیغاتی بهتر است این ابزارها هدف خاصی را دنبال کنند و این هدف را
براساس اطالعات جمعیت شناختی قرار دهند .یافتهها نشان میدهد توجه به عوامل جمعیتشناختی در فعالیتهای
تبلیغاتی بسیار مهم است و تدوین برنامههای تبلیغاتی با توجه به این عوامل اثربخشی تبلیغات را بهطور چشمگیری
افزایش خواهد داد .نتایج آمار توصیفی تحقیق حاضر نشان داد در میان ابزارهای تبلیغاتی ،تلویزیون در مقایسه با سایر
ابزارها بیشتر مدنظر بوده که با نتایج تحقیقات کیم و همکاران ( )2005همسوست؛ بنابراین ،استفادة بیشتر و بهتر از
تلویزیون در راستای تبلیغات گردشگری میتواند دستاوردهای خوبی را در پی داشته باشد .با توجه به تعداد پاسخگویان به
پرسشنامة تحقیق حاضر از نظر جنسیت مشخص شد مردها راحتتر و بیشتر میتوانند به سفر بپردازند درحالیکه زنان از
این نظر با مشکل روبهرو هستند؛ بنابراین تبلیغاتی که بیشتر مورد توجه آقایان قرار بگیرد یا تبلیغاتی که بانوان را بهتر
تشویق کند بر اثربخشی تبلیغات خواهد افزود .با توجه به عامل سن هم میتوان برای اثربخشی بهتر بر هریک از
گروههای سنی تبلیغات خاصی را درنظر گرفت یا هریک از این ابزارهای تبلیغاتی گروه سنی خاصی را هدف برنامههای
تبلیغاتی قرار دهند.
در رابطه با فرضیهها در بخش آمار تحلیلی با استفاده از آزمون معادلسازی معادالت ساختاری ( )SEMو تحلیل
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عاملی تأییدی ( )CFAدریافتیم که تبلیغات دیداری در جلب توجه ،تمایل و انتخاب مقصد گردشگری اثربخش بوده و تنها
بر متغیر عالقه تأثیر نداشته است .بر اساس این ،به مدیران صنعت تبلیغات و گردشگری پیشنهادهای کاربردی ارائه
میشود:


در رابطه با تأثیر تبلیغات در جلب توجه گردشگران در فرضیة اول راهکارهایی که جلب توجه را افزایش دهد
عبارتاند از بهکاربردن عناوین بزرگ ،تصاویر زیبا ،استفاده از افراد خوشسیما ،جلوههای ویژه و برگزاری
جشنوارههای محلی و نشاندادن نمایی از جشنوارهها در تبلیغات و هر آنچه چشمگیر و جذاب باشد و متفاوت به
نظر برسد.



با توجه به یافتههای پژوهش در فرضیة دوم ،تبلیغات دیداری نتوانسته در عالقه گردشگران به مقصد اثربخش
باشد .بهمنظور تأثیر بر روی عالقة افراد ،پیام تبلیغاتی باید با تجربهها و نگرشهای مشتریان هدف ،تناسب داشته
باشد .هرچقدر پیام تبلیغات دیداری ،تشابهات ذهنی و فرهنگی با فرهنگ و نگرش گردشگران داشته باشد در
ایجاد عالقه و جذب گردشگر موفقتر خواهند بود .با توجه به تأثیر رسانهها بر نگرش و قصد سفر گردشگران که
در راستای یافتههای فزنز و والز ( )33 :2010است ،پیشنهاد میشود کاتالوگ ،کتابهای راهنما ،بوروشور و
لوحهای فشرده در اختیار گردشگران قرار داده شود تا درخصوص جاذبههای گردشگری منطقه اطالعات الزم را
کسب کنند ،همچنین میتوان از تبلیغات مناسب با استفاده از کانالهای مختلف در مناطقی که پتانسیل بیشتری
برای جذب گردشگر دارند بهره برد که بر طبق یافتههای لیتوین و همکاران ( )467 :2008و مازارول و همکاران
( )491 :2007مبنی بر تأثیر منابع اطالعات بر نگرش و تصمیم مشتریان ،این اطالعات به بهبود نگرش
گردشگران بالقوه به مقصد گردشگری کمک میکند.



در رابطه با تمایل گردشگران به مقصد گردشگری در فرضیة سوم این نکته مهم است که تبلیغات باید با مشتری
ارتباط برقرار کند .متصدیان و کارگزاران امور تبلیغاتی برای انجامدادن درست کار باید بدانند که مشتریان هدف
چگونه فکر میکنند .از آنجا که مخاطبان هدف متفاوت هستند برنامههای ارتباطات باید بهگونهای تهیه شوند که
مناسب بخشهای ویژه بازار ،گروه خاص یا حتی افراد باشند .با توجه به ارتباطات دوسویة روبهرشد است ،تبلیغات
نهتنها باید این پرسش را مطرح کند که ما چگونه میتوانیم به مخاطبان خود دست یابیم؟ بلکه باید این پرسش
نیز مطرح شود که ما چگونه میتوانیم راههایی را که مخاطبان بدان گونه به ما دسترسی پیدا میکنند ،بیابیم؟ این
امر نیازمند مطالعات و تحقیقات زیاد در زمینة ارتباطات است .از اینرو فرایند ارتباطات باید با بررسی همة راههای
دوطرفه و بالقوهای که پیش روی گردشگران بالقوه وجود دارد و او میتواند بدان وسیله به محصوالت و خدمات
ال با دیگران
دسترسی پیدا کند ،آغاز گردد .بهعنوانمثال کسی که درصدد مسافرت به یک مقصد جدید است ،احتما ا
صحبت میکند ،به تیزرهای تبلیغاتی نگاه میکند ،به تابلوهای شهری و بینشهری ،آگهیهای درجشده در
روزنامهها و مجلهها توجه میکند و سرانجام مسافرت به مقاصد جدید را تجربه میکند.



برای اثربخشی تبلیغات در مرحلة انتخاب مقصد گردشگری در فرضیة چهارم با درنظرگرفتن چرخه حیات مقاصد
گردشگری میتوان برنامههای تبلیغاتی متناسب را ارائه داد؛ چرخة حیات مقاصد گردشگری  5مرحله را برای
مقاصد گردشگری در نظر میگیرد :مرحلة معرفی ،رشد ،بلوغ ،اشباع و افول .این چرخه که بوهالیس آن را معرفی
کرد ،وضعیت بازاریابی گردشگری مقصد و اقدامات بازاریابی را که در هر مرحله از مراحل چرخه حیات مناطق
گردشگری باید صورت پذیرد مورد توجه قرار میدهد .توجه به این چرخه میتواند نتایج مثبتی برای مقاصد
گردشگری به همراه داشته باشد و جایگاه مطلوبی را برای صنعت گردشگری به ارمغان آورد .براساس این چرخه،
بهمنظور اثرگذاری بهتر باید نقش و هدف تبلیغات متناسب با هر مرحله مشخص شود .در مرحلة معرفی و رشد با
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توجه به جدیدبودن منطقه و آگاهی نسبی جامعه هدف در مقایسه با مقصد ،برنامههای تبلیغاتی باید نقش آگاهنده
داشته باشند .در مرحلة بلوغ مقصد گردشگری ،نقش تبلیغات باید بهیادآورنده باشد و گردشگران را به سفر مجدد
به منطقه و افزایش مدت اقامت آنها تشویق کند .در مرحلة اشباع و افول تبلیغات باید بر معرفی مجدد منطقه
تأکید کرد؛ زیرا تعداد گردشگران در این مرحله کاهش مییابد و از جذابیتهای منطقه کاسته میشود .در رابطه با
شهرستان رامسر که همواره یکی از مقاصد گردشگری درنظر گرفته میشود تبلیغات بیشتر باید بهیادآورنده باشد.
درنهایت ،باید به این نکته توجه کرد که اگرچه اندازهگیری آثار گوناگون تبلیغات دشوار است ،نتایج آن برای برنامهریزی،
اصالح و تعدیل فعالیتهای تبلیغاتی بسیار مفید خواهد بود .درواقع ،تبلیغات نهتنها وسیلهای الزم و مهم برای افزایش تعداد
گردشگران بهشمار میرود بلکه اگر با برنامهریزی و بهطور سیستمی مورد استفاده مسئوالن و بازاریابان گردشگری قرار
گیرد ،میتواند نقشی اساسی و ارزنده در ایجاد جایگاه مثبت در ذهن گردشگران بهعهده داشته باشد.
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