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 چکیده
زده بحران یاز مقاصد گردشگر گرانگردش یذهن ریتصو بازآفرینی یموثر برا یغاتیتبل یاستراتژ یپژوهش طراحهدف 

در بخش  ( است کهیکمّ -یفی)ک یبیبر روش ترک یمبتن و است یلیتحل -یاکتشاف -یفیپژوهش حاضر توص. باشدمی
در ها دادهو در بخش کمی از مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی استفاده شده است.  بنیادنظریه دادهکیفی از 

 از پرسشنامه در بخش دومو  یآورجمع رانیو ا هیسور یگردشگر صنعتمصاحبه با کارشناسان  قیاز طربخش اول 
گیری در هر دو بخش روش نمونه .اندشده گردآوری ،میمرد تقس 171زن و  ۵۱2 نیکه ب کنندهشرکت ۱۵۲ تکمیلی

معادالت  یاز مدلساز یو در بخش کم Atlas Ti افزارنرماز  یفیدر بخش ک هال دادهیتحل یبرا گیری هدفمند بود.نمونه
و آزمون بارتلت  KMO یهاشاخص قینمونه از طر تیآزمون کفا . به عالوه،استفاده شده است یعامل لیو تحل یساختار

با توجه به . قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز  LISREL 0۰/0 افزارنرمتوسط  قیتحق یرهایمتغو  قرار گرفت یمورد بررس
ی خارج یفعال در کشورها یهاآژانسو یا دوست  یکشورها، هیهمسا یکشورها دیمخاطبان هدف با ه،یسور تیوضع

 زدهبحرانکه  یمقاصد ،یو باستان یخیتار یهامکان ر،یکو، گرانیسفر د اتیئجز بر بهتر است غاتیتبل یباشند. محتوا
بوک، وب سیها شامل فباشد. رسانهمتمرکز عکس و پوستر  دئو،یشامل و غاتیاز انواع تبل یبیاستفاده از ترک و اندبوده
و استفاده از افراد مشهور  ،یگردشگر یالملل نیب یهاشگاهیا، نمتوصیۀ غاتیتبل ،یونیزیتلو یهاشینما ن،ینکدیها، لتیسا

بار  ۱از  شیب دیبا حداقل تبلیغتعداد دفعات تکرار است.  یگردشگر یهاو شرکت یگردشگر یهاها، وزارتخانهسفارتخانه
 ماه( استفاده شود.  2)حداقل  یبرا تبلیغدر روز باشد و از 
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 مقدمه .1

کشور کمک  کی یمختلف به روند رشد اقتصاد یهاکانال قیاز طر یمشخص است که بخش گردشگر
. شودیم یو نوآور یو استفاده از فناور یو انسان یکیزیف هیانباشت سرما کیارز، تحر دیباعث تولزیرا کند،یم

 ینوازونقل، مهمانمانند حمل یداقتصا عیصنا ریسا م،یرمستقیو غ میطور مستقبه یعالوه بر آن، بخش گردشگر
کمک  ایهیسرما یهایکاالها و فناور هیبه ته یالمللنیب یگردشگر ،به اضافه. کندیم قیرا تشو یفروشخرده ای
 یگذارهیسرما نیدر نظر گرفت. همچن یارز خارج یبرا یآن را به عنوان منبع توانیم نیبنابرا کند،یم
 جادیشغل و درآمد مربوط به خانواده را ا و دهدیم شیو رقابت را افزا کندیم کیررا تح دیجد یهارساختیز
و توسعه را  قیتواند تحقیاست و م یانتشار دانش فن یبرا یبخش مهم یگردشگر ن،یبر ا افزون. کندیم

با  هانمشترک آ یهایژگیبا توجه به و یگنجانده شده در صنعت گردشگر یهاتیتنوع فعال. [7] کند کیتحر
بر وحدت و  یمبتن یشاخه اقتصاد کیبه  یگردشگر که شودیباعث م ،یاقتصاد یهاشاخه ریساختار سا

 [.0] کندیم نییاقتصاد را تع یهابخش ریو سا یگردشگر نیرابطه ب یدگیچیپ زانیم نیشود. ا لیتبد یوابستگ
 جهیو در نت یبر بخش گردشگر یگذارتاثیرقدرت  لیبه دل یمقصد گردشگر ریمفهوم تصو گر،ید یاز سو

 نی. بنابراابدییم یشتریب تیگردشگران در انتخاب مقصد سفر، روز به روز اهم یریگمیتصم ندیبر فرآ یگذارتاثیر
جذب گردشگران به آن شود را  تواند مانع ازیم قصدم یمنف ریمقصد از آنجا که تصو ریتصو بازآفرینی تیاهم
مقصد  کی ریبر تصو یدردناک تاثیروجود دارد که  یعوامل متعدد ن،یگرفت. عالوه بر ا دهیتوان نادینم

به مثبت زمان  یمنف ریتصو کی لیاست، تبد داریپا اریدرک شده از مقصد بس ریدارد. از آنجا که تصو یگردشگر
، «خطرناک» یاست، به خصوص اگر مکان ابانیبازار یچالش برا کی یمنف ریپر از تصاو یبرد. مقصدیم یادیز
دهند. بحران یقرار م تاثیررا به شدت تحت  یبخش گردشگر[ ۲] شناخته شود «کنندهخسته» ای «ناامن»
آن مقصد شهرت  نیها و همچنهتل یکند و به عملکرد تجار دیرا تهد یگردشگر یتواند تقاضایم رمنتظرهیغ

و قصد بازگشت  تیگردشگران بلکه بر رضا نهیهز ینه تنها بر رفتار و الگو یبحران یدادهایرو نیبرساند. ا بیآس
 .[11]گذارد یم تاثیر زیآنها ن

. ردیمورد توجه قرار گ دیبر تفکر و احساس گردشگران با یگذارتاثیردر  غاتیتبل یاساس، نقش محور نیبر ا
هوشمندانه در نظر  یتوان عاملیمقصد را م کیگردشگران از  ریتصو بازآفرینی یبرا یابزار غاتیاستفاده از تبل

 یدیتول یهااز حوزه یاریموثر آن را در بس نقشو  غاتیلتب تیاهم یمیو قد ریاز مطالعات اخ یاریبسزیراگرفت، 
 تاثیر یها در جوامع امروزباورها و ارزش یجیتدر رییدر تغ غاتیتبل دیتردیاست. ب به اثبات رسانده یو خدمات

 .( [۵۵، 10، 17] گرفت دهیناد توانیرا نم تاثیر نیا تیدارد و اهم یقیعم
قرار دارند اما با  یو فرهنگ یخیتار ،یگردشگر یهااز جاذبه ینییاز کشورها اگرچه در سطح پا یتعداد

 یهابا جاذبه گرید یکسب کنند. در مقابل، کشورها را ددرآم یاند از گردشگرمناسب توانسته یغاتیتبل یزیربرنامه
 یتمام ،یاسیس یهایجنگ و ناآرام نندما یریناپذاجتناب طیشرا لیباشکوه، به دل خیمتنوع و تار یگردشگر

 مقصد را از دست دادند. نیاز ا یگردشگران خارج یذهن ریحداقل تصو ایو  یگردشگر یایمزا
های دولتی در کشورها سیاست تاثیررویدادهای تروریستی در گردشگری ممکن است به شدت تحت  تاثیر

که در آن  ۵۰1۲کنند. به عنوان مثال، پس از حمالت تروریستی سال قرار گیرد که گردشگران از آن پیروی می
 . [1] سفر نکنند کرد که به الجزایرمردم زیادی فوت کردند، دولت انگلیس به شهروندان خود توصیه می

گذار بر بخش ثراشود. عوامل ات خارجی، ناشی میتاثیر همیت تحقیق حاضر از حساسیت بخش گردشگری وا
های منجر به ایجاد بحران یا تصمیمات مردم متولد شوند و توانند از مشکالت ناشی از رفتار وگردشگری می

 .[1۲] گذاردمی اثرشوند که در نتیجه بر تمام اقتصاد کشور، شدید مؤثر بر جذابیت مقصد گردشگری می
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که در ذهن گردشگران  است این تحقیق به دنبال استراتژی تبلیغاتی مؤثر بر بازسازی و احیای تصویر ذهنی
و به دالیل متعددی این  هکشور سوریه وجود داشت خصوصه و به دزبحران خارجی در مورد مقصد گردشگری

تبلیغات با کیفیت باال نه تنها قادر به ساختن  دهدنشان می ضرورت این تحقیق ه است. تصویر ذهنی عوض شد
یا تصویر ذهنی بد را  تواند تجربۀ سفر بد را جبران کند وتصویر ذهنی مثبت درباره یک کشور است، بلکه می

کند درباره کشور مقصد به وجود بیاورد. در این راستا تحقیق حاضر سعی می ی راهای خوباندیشه و دهدبهبود 
های نامناسب را که به علت شرایط سیاسی، ها و نگرشها، ایدهتواند اندیشهتبلیغات چطور و چقدر می نشان دهد

کنند و به جای آنها تصویر مثبت اقتصادی و امنیتی در ذهن گردشگران درباره کشور سوریه ایجاد شدند، عوض 
 درباره آن را ایجاد کنند. 

به عنوان مقصد گردشگری کمک خواهد کرد تا زده به بازاریابان کشورهای بحرانتحقیق نتایج 
در نهایت  ،بخشی برای توسعه تصاویر ذهنی مطلوب از این مقصد تدوین نماینداثرهای ترفیعی استراتژی

 پی خواهد داشت. ش حاشیه سود برای مقصد گردشگری را درپیامدهای مثبت همچون افزای
لۀ اصلی پژوهش حاضر این است که استراتژی جدید در مورد تبلیغات گردشگری را ئمس ل،یدل نیبه هم

یا در کل عواملی غیرقابل اجتناب بتوانند با استفاده از  از اقدامات تروریستی و دیدهزیانکشف کند تا کشورهای 
از  بنابراین،. دهنداین استراتژی، تصویر ذهنی گردشگران را بازآفرینی کند و وضعیت گردشگری خود را بهبود 

های نسبت به سفر به مقصد، شود که بر سه عنصر اساسی: نگرششده استفاده میریزینظریه رفتار برنامه
 .مبتنی است هنی و کنترل رفتاری درک شدههنجارهای ذ

 
 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

از  یو اقتصاد یتوسعه اجتماع دیآن را کل توانیاست و م عیصنا نیترعیو سر نیتراز بزرگ یکی یگردشگر
خود  تیاهم یصنعت گردشگر[.۵۰] دانست یمل یهارساختیاشتغال و توسعه ز جادیا ،یصادرات یدرآمدها قیطر

گفت که صنعت  دیراستا با نی. در اردیگیم مرتبط با آن یاقتصاد یهااز بخش یاریفراوان بس تیرا از اهم
توسعه  رو،یجذب ن ،یکشورها مانند توسعه اقتصاد یبر اهداف اساس یگذارتاثیرقدرت مشارکت و  یگردشگر

 و عیتجارت، توز یهاپس از بخش گردشگرینشان داد که  ییاروپا ونیسیکم ن،یو ... دارد. عالوه بر ا داریپا
از  یاریبس[. 1۰] گیرداجتماعی در اتحادیۀ اروپا قرار می -های کلیدی اقتصادیدر رتبۀ سوم فعالیت ساخت و ساز

 یریاز تصوزیرا  تر شوندگردشگران جذاب یکنند و برا شرفتیتوانند پیدر سراسر جهان نم یمقاصد گردشگر
 بخشتوسعه  ، که این عوامل مانع ازاست دهیچسب یل متعددیبه دالمقاصد  به آنبرند که یرنج م یمنف

 ریبر تصو یگذارتاثیر ییکه توانا ییدادهای. رو[۲] باشدی میخارج یهایگذار هیکسب و کار و سرما ،یگردشگر
 دادیرو» شود:این صورت تعریف میشوند. بحران به یرا دارند به عنوان بحران شناخته م یمقصد گردشگر

 یو اقتصاد یطیمحستیز ،یمنیا ،یمرتبط با مسائل بهداشت نفعانذیکه انتظارات مهم  تاس ینیبشیپ رقابلیغ
. [11]«کند جادیا یبگذارد و نظرات منف تاثیربر عملکرد سازمان  یبه طور جد تواندیم و کندیم دیرا تهد
شامل  یعیطب یهاآنها را به بحران توانیدارند و م یانواع مختلف گذارندیم تاثیرمقصد  ریکه بر تصو ییهابحران

و  یداخل یهاجنگ ،یاسیس یثباتیب سم،یترور یساز که ممکن است حاوو حوادث انسان رهیزلزله و غ ل،یس
 رییتغ جهیببرد و در نت نیمقصد را از ب ریآن را دارد که به شدت تصو ییحوادث توانا نیاکرد.  میباشد، تقس رهیغ

مقصد و شدت بحران که با آن  یناگهان طیمتناسب با شرا دیجد یاستراتژ جادیمورد استفاده و ا یغاتیتبل یاستراتژ
 یموثر یغاتیتبل یهایاز استراتژ دیمقصد با ریتصو ینیبازآفر یبرا نی. بنابرارسدیبه نظر م یاتیمواجه است، ح

 شود، استفاده کرد. یآن هدف طراح یبرا ژهیبه و دیکه با
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ی بهبود تصویر ذهنی گردشگران از مقصدی گتروریسم بر گردشگری و چگون تاثیرتحقیق حاضر متمرکز بر 
: شودیم فیتعر زیصورت ن نیبه ا سمیترور باشد.های سیاسی قرار گرفته بودند، مییا تنش که در معرض جنگ و

 انیکه منجر به اختالل در جر ز،یآمعمل خشونت کیبه مقصد با  دیتهد ایخشونت  قیترس از طر جادیا»
 یریبه مقصدها، جلوگ دیگردشگران را از بازد سمی. معموال ترور«شودیم یکل اتیو عمل هارساختیز ،یگردشگر

 یو معموال بازساز ندیبیم بیو آس انیز ،یستیمورد حادثه ترور گردشگری یو شهرت مقصدها ری. تصوکندیم
 [.1] دشوار باشد اریبس تواندیآنها م

ذیت شده از حالت ناامنی که به طور مستقیم بر اقتصاد کلی خود به طور عام و وضعیت ایکی از کشورهای 
جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب باشد. گذاشت، کشور سوریه می اثرگردشگری خود به طور خاص، 

سوریه در غرب آسیا و ساحل شرقی مدیترانه در طول آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه است. موقعیت 
 تاریخ جایگاهی استراتژیک به این کشور بخشیده است.

های گسترده در این کشور شده ها و ناامنی( آغاز شده و موجب ویرانی۵۰11از سال )جنگ داخلی سوریه 
فول صنعت گردشگری در سوریه ها موجب اناآرامی اثرها در های باستانی و بسته شدن هتلاست. تخریب مکان

 .شده است
بار فاجعه یامدهایات و پاثر ،یو اقتصاد یاجتماع ،یانسان هیگسترده سرما یرانیو قیاز طر ،یبحران کنون

 اردیلیم ۱/۱0 زانی( به م۵۰1۵سال ) انیتا پا هیاقتصاد سور یداشته است. ضررها هیعملکرد توسعه در سور یبرا
( محاسبه شده است. بخش ۵۰1۰سال ) رد هیسور یناخالص داخل دیدرصد از تول 7/01معادل  اکیدالر آمر
به  یداخل ی( و کاهش گردشگر۵۰11در سال ) یخارج یدرآمد گردشگر یدرصد 2۰کاهش  لیبه دل یگردشگر

در  یگردشگر دیتول ،یتیامن تیوضع فیتضع لی. به دلافتیدرصد کاهش  ۲۰(، ۵۰11در سه ماهه آخر سال ) ژهیو
 تیدر فعال یبه گردشگر شتریکه ب یاز مناطق یاریبس است و افتهیدرصد کاهش  1۰(، ۵۰1۰با سال ) سهیمقا

 شیدر افزا ینقش مهم هیدر سور یاند. بخش گردشگرشده تیاذ تیوضع نیهستند، از ا یخود متک یاقتصاد
حال برآورد شده است که بحران به کاهش بازگشت از  نیدر دهه گذشته داشته است. با ا یمازاد در تجارت خدمات

در سال  این میزان .منجر شد( ۵۰1۰با سال )  سهمقای در ٪21 زانی( به م۵۰11در سال ) یبخش گردشگر
 ونیلیم 1۰۰( به ۵۰1۰دالر در سال ) اردیلیم 1/01افت. مازاد بازده تجارت خدمات از ی کاهش ٪20 زی( ن۵۰1۵)

 ۱/۲)حدود  دی( رس ۵۰1۵در سال ) یدالر اردیلیم 1/۵بودجه  یو به کسر افتیاهش ( ک۵۰11دالر در سال )
 .1[1۱]( یناخالص داخل دیدرصد از تول

(، پنج سال قبل از شروع جنگ و ۵۰۰2تعداد گردشگران ورودی به جمهوری عربی سوریه از سال ) وضعیت
 .شده استدادهنشان 1(، سال آغاز جنگ داخلی در سوریه، جدول ۵۰11تا سال )

 
 [1۲] ۵۰۰1-۵۰۰2 نیتعداد گردشگران  وارد به کشور ب ه،یدر سور یگردشگر. 1جدول 

 2011 2010 2002 2002 2002 2002 سال

 ۲۰7۰۰۰۰ 0۲۱2۰۰۰ 2۰1۵۰۰۰ ۲۱1۰۰۰۰ ۱1۲0۰۰۰ 0201000 تعداد

 
متوقف شده سوریه طور کامل در هدهند که گردشگری تقریبا ب(، حقایق نشان می۵۰11پس از سال )

( و سال ۵۰1۰به کشور سوریه بین سال )ورودی کاهش شدید در تعداد گردشگران ،1مطابق جدوا. [1۲]است
دهد که وجود دارد، در حالی که همان جدول نشان می -که سال شروع جنگ داخلی در سوریه است_(۵۰11)

این به  یافت وع جنگ، افزایش میهای قبل از شرومستمر در سال تعداد گردشگران و مسافران به طور منظم و

                                                                                                                                                 
1 Nasr et al., 2013 
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کننده طبیعی و مناطق دلیل مزایای گردشگری جذاب ومنحصر به فرد سوریه از جمله جاهای دیدنی، مناظر خیره
حاکم بر کشور قبل از  عالوه برآن، وضعیت آرامش، ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی وباستانی زیادی  تاریخی و

های تروریستی مسلح در سوریه، تعداد اما به طور مستقیم با آغاز جنگ و جنبش ( بود.۵۰11آغاز جنگ در سال )
تازه واردان به طور قابل توجهی با توجه به بدتر شدن وضعیت امنیتی در سوریه کاهش یافته است، که این 

درآمد  وضعیت یک نگرانی عمده برای گردشگران و یک مانع بزرگ برای رونق گردشگری در کشور است.
 .ارائه شده است ۵در جدول ( ۵۰1۰( و )۵۰۰2) هایدشگری سوریه )درصد از کل صادرات( بین سالگر

 
 ۵۰1۰و  ۵۰۰2کل صادارت(، بین سال درآمد گردشگری سوریه )% از .۵جدول 

 2010 2002 2002 2002 2002 سال

 17/1۵ 1/۵۱ ۰0/12 ۰1/11 ۰۱/12 درصد

 
درصد و گردشگری داخلی به خصوص در  2۰( به میزان ۵۰11)درآمد گردشگری خارجی در سال بنابراین، 

( کاهش یافته است. با توجه به بدتر شدن وضعیت امنیتی، کاهش گردشگری در ۵۰11سه ماهه آخر سال )
 [.1۲] شوددرصد تخمین زده می 1۰(، ۵۰1۰مقایسه با سال )

 طیکه با شرا یمقاصد ریتصو بازآفرینیر دهد که بتواند د شنهادیرا پ یغاتیتبل یدارد استراتژ یمقاله سع نیا
مفهوم  یگردشگر قاتیاز تحق یاریراستا الزم به ذکر است که بس نیباشد. در ا دیکنترل نشده مواجه هستند مف

 یمقاصد گردشگر ریاند. تصوقرار داده یبررس ردگردشگران مو یریگمیتصم ندیآن بر فرآ تاثیر لیبه دلرا  ریتصو
مقصد خاص دارد و به شدت بر  کیاست که گردشگر نسبت به  ییهاها و برداشتدهیاز باورها، ا ایهمجموع

 تیاز مقصد، رضا دیبازد یبرا ویانتظارات گردشگر، قصد تصویر مقصد گذارد. یم تاثیرمقصد  یرقابت تیموقع
است و  یابیبازار یهایاستراتژ جادیدر ا یمقصد عامل محور ریتصو [.۵1] دهدیو کل تجربه سفر را شکل م وی

 رامطلوب و برجسته  ،یقو یریبا تصو یکه در آن مقاصددارد انتخاب مقصد ندیفرآ یرو باالیی تاثیرعالوه بر آن 
 [.11] کندمی گردشگران انتخاب

 ینبیشیآن در پ تیموفق لیبه دل شدهیزیررفتار برنامه هی، از نظرقیتحق نیا یبه هدف اصل یابیدست یبرا
شده، یزیررفتار برنامه هیدر نظر یاستفاده شده است. عامل اصل ،هااز حوزه یاریدر بس یو رفتار واقع یقصد رفتار

گذارند یم تاثیرکه بر رفتار ها مطابق نیت آن یزشیعوامل انگاز آنجا که  است.  خاصانجام رفتار  یقصد فرد برا
انجام  یبرا و انجام رفتار خاص تالش کنند یبرا لندیمامردم چقدر وحال باید مشخص کرد که شوندیجذب مو 

است. با  شتریآن ب یاحتمال اجرا شد،تر بایشدن در رفتار قو ریهر چه قصد درگ ن،ی. بنابراکنندیم یزیرآن برنامه
رفتار مورد نظر تحت کنترل داوطلبانه باشد، معنا  نکهیتنها در صورت ا یروشن باشد که قصد رفتار دیحال، با نیا
 ریبا سه عامل ز یراست. از نظر آجزن، قصد رفتا یرفتار نیتمطابق رفتار  ه،یطبق نظر ن،یبنابرا[.1]کندیم دایپ
از رفتار  یمنف ایمثبت  یابیشده. نگرش ارز درک یو کنترل رفتار هنجارهای ذهنیشود: نگرش، یم ینیبشیپ

 درک یاشاره دارد. کنترل رفتار یافراد مهم زندگ یشده از سو دریافت یبه فشار اجتماع یذهن یهااست. هنجار
درک  یخودکارآمد یکند و به باورهایرفتار را منعکس م کی انجام یدشوار ایشده، ادراکات مربوط به سهولت 

 به انجام رفتار دارد یشتریب لیدرک شود، فرد تما شتریب یمرتبط است. هرچه کنترل رفتار یریپذشده و کنترل
[1۵] 1. 

                                                                                                                                                 
1 Fiction et al., 2014 



 1۱۰1ـ زمستان   ۲۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵2

 

 بازآفرینیکشور،  کی یمثبت رشد اقتصاد تیدر کمک و تقو یبخش گردشگر ییتوانا لیاساس، به دل نیبر ا
شده  لیتبد ریناپذاجتناب یبه امر گریکدیکشورها با  وندیپ لیبه دل زمان حاضردر  ژهیگردشگر به و یذهن ریتصو

 نیاست، بنابرا کردهنامحدود  باًیگردشگران را در انتخاب مقصد سفر تقر یهانهیمختلف، گز یارتباط لیاست. وسا
 دهند. رییمقصد خود را تغ توانندینداشته باشد، م تیجذاب شانیاگر گردشگران برا

 ارائه شده است. 1این پیشینه به اختصار در جدول . پژوهشپیشینه 

 
 پیشینه تحقیق. 1 جدول

 نتیجه موضوع محقق

(02)1 

 کیکه  یاقدامات یبخشاثر سهیمقا
 قیتشو یتواند برایمقصد م

در به آن  دیبه بازد یگردشگران داخل
 ای یطول بحران بهداشت عموم

 انجام دهد. ،بالفاصله پس از آن

را بر  یات علاثرانجام شد که  ییایاسترال 222با  دهیچیپ یتصادف ییمطالعه کارآزما کی
مختلف، اقدامات  یارتباط یهاامیشده، از جمله پ یعامل دستکار 11قصد رزرو 

 یفیک یهامصاحبه قیچارچوب، از طر طیلغو و شرا یهااستیو س هافیتخف ،یبهداشت
دهد که حضور یمطالعه نشان م نیبالقوه ا گرانبا کارشناسان صنعت و گردش

به رزرو را کاهش  یگردشگران داخل لیتما د،یکوو وعیو ش یالمللنیب دکنندگانیبازد
 توانیم ریپذلغو انعطاف یهااستیو س هافیشده، تخفمحافظت غاتیدهد. از تبلیم

 بر رزرو مقصد داشت. یمثبت اتتاثیر

(1)2 
 یشنهادیپ سمیمراحل مشاهده مکان
 یابیباز یهایدر توسعه استراتژ

 صنعت سفر و اوقات فراغت

 ،یاصول اساس دیبا یها و محققان گردشگرکند که شرکتیم نییمطالعه تع نیا
 قیو عمل را از طر قیمرتبط با چارچوب تحق یسازمان یهاتیو موقع یمفروضات اصل

 دهند. رییو تغ رندیدر نظر بگ یبخش گردشگر جادیو ا یبازساز

(22)0 

ها رسانه بامقصد  یشناخت ریتصو تاثیر
شکل  11-دیکوو یدمیدر طول اپ

و قصد سفر  تیبه حما لیتماگرفت بر 
 یریگبعد از همه

بر قصد  یو همبستگ یمراقبت بهداشت ستمیبحران، س تیریچهار عامل اعتماد، مد تاثیر
شده است.  سهیمقصد مشخص مقا کیگردشگران از  یسفر بر اساس تجربه قبل یرفتار

دهندگان پاسخ یرا بر قصد رفتار یمراقبت بهداشت ستمیاعتماد و سنشان داد که  هاافتهی
 تاثیرکه  ی، در حالدارندو مثبت  یقو اتتاثیرمقصد  کیاز  دیبازد یبرا یبدون تجربه قبل

 اریمقصد بس کی به یقبلسفر گردشگران بالقوه با تجربه  یبر قصد رفتار یهمبستگ
 بود. تریقو

(20)0 
فاجعه بار بر  یدادهایرو تاثیر

 گردشگرسفر  ماتیتصم

ساخت و انسان یعیطب یای( بال1است: ) ریبه شرح ز یاصل یهاافتهی ،یدر مورد گردشگر
و شدت  ی( فراوان۵دارند. ) گردشگریبر تعداد گردشگران و تجربه  یمنف تاثیرهر دو 

 تاثیر یستیسازگار نباشد و حمالت ترور یممکن است با گردشگر یستیحمالت ترور
و شدت زلزله،  اسیبا مق سهی( در مقا1دارد. ) یشگرمقاصد گرد یمنیا ریبر تصو یمؤثرتر

با حمالت  سهی( در مقا۱دارد. ) یبر گردشگر یشتریب تاثیرها لرزهنیزم یفراوان
 بر تعداد گردشگران دارد. یشتریب تاثیرزلزله  ،یستیترور

(2)5 

بحران مقصد با هدف  تیریمد
عوامل موثر بر گردشگران  ییشناسا

 رینقش تصو نییو تع ییو اروپا ییایآس
مقصد از نظر قصد سفر پس از 

 پس از بحران یبهبود

با  ،یو عوامل مال یروان-یعوامل اجتماع ،یکیزیتوسط سه عامل )عوامل ف یبندمیتقس
با استفاده از پرسشنامه  یکم کردیشود. رویم یبانی( پشتیانجیمقصد به عنوان م ریتصو

در دسترس  یریگدهنده بر اساس نمونهپاسخ ۱۵2ها انجام شد و داده یآوردر طول جمع
مؤثر بر  یعنوان عامل اصلرا به یکیزیها عوامل فداده لیلو تح هیانتخاب شدند. تجز

بر  یداریطور معنمقصد به ریکه تصو یدر حال دهد،یگردشگران نشان م دیقصد بازد
عوامل و  نیرابطه ب نیب یطور معنادارو به گذاردیم تاثیر دیبازد یقصد گردشگران برا

 .شودیواسطه م دیقصد بازد

(2)2 
اروپا و  یبر گردشگر سمیترور تاثیر
 یبر گردشگر یستیاقدامات ترور تاثیر

 سفر داشته است. یبر تقاضا یادیز تاثیر سمیوجود دارد که ترور ۀتوافق گسترد

                                                                                                                                                 
1 Volgger et al., (2021) 
2 Abbas et al., (2021) 
3 Rasoolimanesh et al,. (2021) 
4 Ma et al., (2020) 
5 Azizul et al,. (2020) 
6 Corbet et al., (2019) 
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 نتیجه موضوع محقق

 یو هوانورد

(12)1 
 یمقصد بر وفادار ریتصو تاثیر

 دیگردشگر و قصد بازد

گردشگر و  یگردشگر، وفادار تیرضا ،یکیالکترون توصیۀ غاتیمقصد، تبل ریتصو نیب
 غاتیکه تبل دیرس جهینت نیبه ا نیمطالعه همچن نیرابطه مثبت وجود دارد. ا دیقصد بازد

گردشگر دارد.  یمقصد و وفادار ریتصو نیبر رابطه ب ۀواسط تاثیر یکیالکترون یشفاه
 دیو بازد ریگردشگران بر رابطه تصو تیو هم رضا توصیۀ غاتیتبلهم  ن،یعالوه بر ا

 مقصد کامالً مؤثر است.

(00)2 
شده و تعامل یزیررفتار برنامه نظریه

 بوکسیف غاتیکاربر با تبل

تواند به درک و یشده میزیررفتار برنامه نظریه ایآ نکهیا نییتع یمطالعه برا نیا
 2۲2انجام شد. حجم نمونه  ر،یخ ایبوک کمک کند سیف غاتیتعامل با تبل ینیبشیپ

که  دهدینشان م هاافتهیبود.  یجنوب یقایسال ساکن آفر 10 یبوک باالسیکاربر ف
و  بوکسیف غاتیشدن با تبل ریدرگ یبرا ینگرش، قصد رفتار کنندهینیبشیپ نیتریقو

 کیدرک شده به عنوان  یحال، کنترل رفتار نیاست. با ا یذهن یبه دنبال آن هنجارها
نشده است. عالوه  ییبوک شناساسیف غاتیتعامل با تبل یبرا یعامل مهم در قصد رفتار

را  یتعامل واقع وک،بسیف غاتیدر تعامل با تبل یمشخص شد که قصد رفتار ن،یبر ا
 کند.یم ینیبشیپ

(10)0 
 دیشده و خریزیررفتار برنامه نظریه

 نیآنال

دهد که باورها یها نشان مداده لیو تحل هیشد. تجز یآورآموز جمعدانش 111ها از داده
گذارد که به نوبه خود یم تاثیر نیآنال دیبر نگرش نسبت به خر نانیاطم تیدر مورد قابل
 درک یبر کنترل رفتار دیخر یگذارد. باورها در مورد خودکارآمدیم تاثیر دیبر رفتار خر

گذارد. به طور خالصه، یم تاثیر نیآنال دیگذارد که به نوبه خود بر رفتار خریم تاثیرشده 
اعتقاد داشتند، نسبت به  نیآنال دیخر یآنها برا ییو توانا نترنتیکه به ا یپاسخ دهندگان

 پرداختند. نیآنال دیبه خر شتریکه باور نداشتند، ب یکسان

 
 

 یشناسروش .0

 -یفی)ک یبیبر روش ترک یمبتن قیتحق نیاست. ا یلیتحل-یاکتشاف-یفیتوص قیتحق کیپژوهش حاضر 
 ادیپژوهش حاضر داده بن کردیاستفاده شده است. روبنیاد داده نظریهاز  قیتحق یفی( است که در بخش کیکمّ

شده است. حجم  دهاستفا یعامل لیو تحل یمعادالت ساختار یاز مدلساز نیز ی. در بخش کمباشدینوظهور م
و صنعت  یاز خبرگان دانشگاه یساختارمند، بر اساس اشباع نظر مهین یهاانجام مصاحبه یبرا یفینمونه ک
است. حجم نمونه  یاشباع نظر کردیبه صورت هدفمند مطابق رو یریگ. روش نمونهشودیانتخاب م یگردشگر

 %۲۰نسبت مورد انتظار گردشگران را  آنکه در  است یاطیبر اساس روش حداکثر برآورد احت یدر نمونه کم
پس  باشد،یم یشامل گردشگران خارج یپژوهش حاضر در قسمت کم یجامعه آمار نکهیبه علت ا. کندیم نییتع

 مهیمصاحبه ن قیاز طر یفیک یها. دادهشودیهدفمند م یریگنمونه زیمورد استفاده ن یریگروش نمونه
 افتنیور شد. به منظ یآورجمع رانیو ا هیدر سور یو دانشگاه یگرمتخصص صنعت گردش 11با  افتهیساختار
مصاحبه با کارشناسان  لیتحل یبرا Atlas Ti افزارنرماز  غات،یتبل یاز ابعاد استراتژ کیهر  یشنهادیپ یمحتوا

 رکننده دشد که تعداد زنان شرکت یآورپرسشنامه جمع قیاز طر یکم یهااستفاده شد. داده یصنعت گردشگر
 یبودند، حداقل مدرک کارشناس لکردهیاز رده تحص یکه همگ باشدینفر م 171نفر و تعداد مردان  ۵۱2پژوهش 

پاسخ دهندگان  ن،یکرده بودند. عالوه بر ا لیتحص یو دکتر سانسیاز آنها در مقطع فوق ل یگرفته بودند و تعداد
 ه،یترک ا،یتانیعمان، آلمان، بر ن،یبحر ،یسعود ربستانلبنان، ع ه،یعراق، سور ران،یها )اتیاز مل یادیشامل تعداد ز

                                                                                                                                                 
1 Kanwel et al., (2019) 
2 Sanne et al.,  (2018). 
1 George (2004) 
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بر ابعاد  یبودند. پرسشنامه مبتن (گرید یهاتیاز مل یو تعداد لیبرز ا،یفغانستان، ماداگاسکار، قزاقستان، کنا
( قیتحق یرهایو سواالت متغ یشناخت تیکه در دو قسمت )جمع شدها، استفاده مستخرج از مصاحبه یاستراتژ

 یمطلق است. برا یمطلق و نمودار فراوان یشامل فراوان هالیتحل یشناختتیبخش جمع یشده است. برا میتنظ
بخش آمار  نیشده است؛ در ا یپژوهش بررس یرهایمتغ کیهر  یفیبخش سؤاالت پرسشنامه نخست آمار توص

و  ی)چولگ یعی( و توزاریاز مع رافو انح انسی)وار ی(، پراکندگنیانگی)م یمرکز یهاشامل شاخص یفیتوص
پژوهش پرداخته شده است.  یرهایاز متغ کیهر  یبرا ایتک نمونه یآزمون ت ی( است. سپس به بررسیدگیکش

 یعامل لی)تحل یمعادالت ساختار یمدلساز نیپژوهش و همچن یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر تیدر نها
 یاز مدلساز شیمرتبه دوم و آزمون فرض( برقرار شده است. الزم به ذکر است پ یعامل لیمرتبه اول، تحل
قرار گرفت.  یو آزمون بارتلت مورد بررس  KMO یهاشاخص قینمونه از طر تیآزمون کفا یمعادالت ساختار

 .قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز LISREL افزارنرمبا قیتحق یرهایمتغ
 :بود نیا قیتحق یاصل سوال

 شود؟ یطراح دیچگونه با غاتیتبل یاستراتژگردشگران  یذهن ریتصو ینیبازآفر یبرا
 ریشد که شامل موارد ز یطراح قیتحق یپاسخ سؤال اصل افتنیسهولت  یبرا یاز سؤاالت فرع ایهمجموع

 :بود

 هستند؟ یدر نظر گرفته شده چه کسان یغاتیتبل یاستراتژ تاثیرکه تحت  یمخاطبان 

 دیتصویر ذهنی گردشگران در مواقع بحران در کشورها چگونه با ینیمحتوای تبلیغات به منظور بازآفر 
 اشد؟ب یطراح

 ست؟یگردشگران چ یذهن ریتصو ینیبازآفر یرسانه مورد نظر برا 

 تکرار شود؟ دیچند بار با یذهن ریتصو ینیبازآفر یبرا ازیمورد ن غیتبل 

 
 هاو یافته هاداده لیتحل .0

گردشگران از مقصد  یذهن ریتصو بازآفرینیموثر در  یغاتیتبل یاستراتژ کی یپژوهش طراح نیهدف ا
 انجام شده است. یو کمّ یفیپژوهش در دو بخش ک نیشده بود. ایزیررفتار برنامه نظریهبا استفاده از  یگردشگر

استفاده  قیدر نظر گرفته شده در تحق یغاتیتبل یاستخراج ابعاد استراتژ یبرا بنیادداده نظریهاز  یفیدر روش ک
 افتنیبه منظور  یمصاحبه با کارشناسان صنعت گردشگر لیتحل یبرا Atlas Ti افزارنرممرحله از  نیشد. در ا

 از ابعاد به دست آمد. هایمجموع جهیشد. در نت ادهاستف غاتیتبل یاز ابعاد استراتژ کیهر  یشنهادیپ یمحتوا
 شود:اینجا نمونه کوتاه از مصاحبه با خبرگان صنعت گردشگری آورده می

حس را  نیا توانی. چگونه مآوردیرا به وجود م تیترس و حس ناامن ،یداخل یهاکه آشوب دیشما اشاره کرد
 افت؟ی شیرا افزا رانیو اعتماد گردشگران به سفر به ا افتیکاهش 

حائز  یبه آنها و ارزش گردشگر مورد ارائه  خدمات ،تیامن شوندیکه وارد کشور م یگردشگرانبرای  بنابراین،
 جادیا یمنف تیذهن غاتیتبل زیرا، شودکاسته میاعتماد مردم به سفر به کشور  البته با تبلیغات وارونه. اهمیت است

امّا  نگذارند تاثیرکشور بر احساس امن  یاسیاحزاب س نیب رقابت تا دهدیم تیاهم تیبه امن یلیخ رانی. اکندمی
آن  یدنید یکه جاها است یکشور رانیاما ا شود،یبه گردشگران داده مضعیف . خدمات در سوریه چنین نیست

 شیافزا یبرا رداز آن استفاده ک  توانیکه م غیتبل ستمیس نیمؤثرتر حال،دارد.  دیو بازد دید یبرا یادیارزش ز
 .کندمیسفر خود صحبت  ۀتجرب متناسب بامسافر  زیرااست. ای توصیه غاتیاعتماد، تبل
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 یمنف تیگردشگران و مواجهه با ذهن تیحس ناامن برای  کاستن از توانیم یاقدامات چهحال سؤال این است 
از  یپیکل هیته ،یمصاحبه با گردشگران خارجتوان ازبرای پاسخ با این سؤال می ؟انجام داد آنها راجع به مقصد

 یسالمت و اجرا یگردشگر یبرا یبستن قراردادها با مراکز درمان ا،یدیپیکینظرات آنها و پخش آن در و
 رونق یبه صنعت گردشگر قرار است. اگر واقعا کرد استفاده یصنعت گردشگر جیترو جهتبزرگ  یهاشگاهینما
گردشگران  تیبهبود ذهن یبزرگ و فعال برا یو اقدامات دنریگبر عهده آن امر را  تیمسئول دیبا هادولت داد

و جذاب  حیصح یاطالعاتتا صورت داد یو باستان یدنید یجاها یبرا جذاب غاتیتبل دید. بانانجام ده یخارج
 .نشر یابدراجع به آنها

 ؟بپردازد رانیبه کشور ا دیبه بازد ردگردشگر را قانع ک توانیم طیشرا نیدر ا  ه: چگونالسؤ
 نیا و ،استفاده شود ایتوصیه غاتیاز تبل نکهیقانع کردن گردشگران ا یروند برا نیواقع به نظر من مهمتر در

سن باال  یهاستیتور رانیا ندیآیکه م یهاستی. در واقع تورستین گردشگریهای دست آژانس ادیامر تا حد ز
به نظر گردشگران  رانیدارد، اما ا ار دنید یجالب برا یدارد و جاها یخیقدمت تار رانیکه ا دانندیم هستند، و

صاحب آژانس من به عنوان  مقصد سفر کنند. و نیندارند که به ا لیعلت تما نیندارد، به ا یتیجوان جذاب
 ندارم. ران،یا یو مذهب یفرهنگ تیجذب گردشگران جوان را به علت محدود ییتوانا یمسافرت

  ارائه شده است. ۱در جدول های تفسیری مصاحبه با خبرگان با استفاده از نمونه مصاحبه تحلیل داده
 

 های تفسیری مصاحبه با خبرگانتحلیل داده  .۱جدول 

 هامقولهاستخراج  گفتگوهای اساسی
اختصاص عناوین 

 ساده

های فهرست مقوله

 اصلی

گردشگران که وارد کشور  یسه بحث برا
 تیمهم هستند. آنها عبارتند از امن شوند،یم

و  شوندیکه به آنها داده م یخدمات ،یگردشگر
 و منطقه. یارزش گردشگر

 اعتماد گردشگر و شیافزا یبرا
 یتیامن یهابر جنبه دیبا ،یجذب و

 یخود در مقصد، خدمات گردشگر
 .و ارزش سفر، تمرکز کرد

 اعتماد گردشگر گردشگر بعوامل جذ

 غاتیمردم به سفر به کشور به علت تبل اعتماد
 تیذهن غاتیتبل نیاست، که ا افتهیغلط کاهش 

 کرده است. جادیراجع به کشور ا یمنف

نگرش  جادیا ییتوانا یمنف غاتیتبل
راجع به مقصد در ذهن  یمنف

بر  جهیگردشگران را دارد، که در نت
 اثر یرونق صنعت گردشگر

 .گذاردیم

غلط  غاتیتبل یمنف تاثیر
گردشگران  تیبر ذهن

 راجع به مقصد

 اعتماد گردشگر

دارد  یقو تاثیر یمنف غاتیتبل نیبرآن، ا عالوه
کشور  یگردشگر غاتیبه تبل رانیما در ا رایز

 .میدهینم تیاهم

 یگردشگر غاتیبه تبل نکهیمگر ا
 غاتیداده شود، تبل تیاهم شتریب

 رانیرا و یصنعت گردشگر یمنف
 .کندیم

بر  یمنف غاتیتبل تاثیر
 یگردشگر

: یعلت ضعف گردشگر
 یمنف غاتیتبل

 تیاهم تیبه امن یلیخ رانیا ت،یبه امن راجع
کشور بر  یاسیاحزاب س نیکه استرس ب دهدیم

 نگذارند. تاثیراحساس امن 

کشور  یاسیاحزاب س نیاسترس ب
 یگردشگر برا تیبر احساس امن

 .به شدت مؤثر است ران،یسفر به ا

 تیامن تیبر اهم دیتأک
 گردشگر

 گردشگر تیامن

تا حد  شودیکه به گردشگران داده م یخدمات
 هستند فیضع ادیز

را  یصنعت گردشگر دیحکومت با
بکند و خدمات مناسب به  تیتقو

 .گردشگران را ارائه بدهد

ضعف خدمات  تاثیر
بر رونق  یگردشگر

 یصنعت گردشگر

: یعلت ضعف گردشگر
 خدمات

از  میتوانیکه م غیتبل ستمیس نیکل مؤثرتر در
 غاتیاعتماد، تبل شیافزا یبرا میآن استفاده کن

 رانیاست. که خود مسافر که آمد ا ایهیتوص
 سفر خود صحبت کند. ۀراجع به تجرب

 برای هیتوص غاتیاستفاده از تبل
 تاثیر ینگرش گردشگران خارج

 .مثبت را  دارد

به عنوان  یۀتوص غاتیتبل
 محتوا

 غاتیتبل یمحتوا

از  یپیکل هیته ،یبا گردشگران خارج مصاحبه
بستن  ا،یدیپیکینظرات آنها و پخش آن در و

استفاده از نظر گردشگران، تمرکز 
سالمت و شرکت در  یبر گردشگر

به هدف  غیتبل یطراح
 تیکاهش حس ناامن

 غاتیتبل یمحتوا
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 یگردشگر یبرا یقراردادها با مراکز درمان
 یبزرگ برا یشگاههاینما یسالمت و اجرا

 .یصنعت گردشگر جیترو

 یبرا یگردشگر یهاشگاهینما
مهم  ،یجذب گردشگران خارج

 .باشدیم

 گردشگران

و  ردیآن امر را بگ تیمسئول دیحکومت با قطعا
 تیبهبود ذهن یبزرگ و فعال برا یاقدامات

 غاتیتبل دیرا انجام بدهد. با یگردشگران خارج
 یو باستان یدنید یجاها یبرا نیبزرگ و سنگ

 یاطالعات ایرا انجام بدهند که تمام دن رانیا
 و جذاب راجع به آنها را داشته باشند. حیصح

 غاتیتبل ید در طراحیحکومت با
 یدنید یجاها جیترو یبرا نیسنگ

 تیتقو یمقصد، برا یو باستان
 .را بدهد نهیهز ،یصنعت گردشگر

ضرورت مشارکت 
 غاتیحکومت در تبل

 کشور یگردشگر

 اقدامات حکومت

قانع  یروند برا نیواقع به نظر من مهمتر در
 یۀتوص غاتیاز تبل نکهیکردن گردشگران ا

 استفاده شود.

بر  ایهیتوص غاتیاستفاده از تبل
 تاثیر ینگرش گردشگران خارج
 مثبت را  دارد

به  ایهیتوص غاتیتبل
 عنوان محتوا

 غاتیتبل یمحتوا

 .ستیدست آژانس ن ادیامر تا حد ز نیوا
 جیحکومت در اقدامات ترو

 باشد کیشر دیبا یگردشگر

ضرورت مشارکت 
 غاتیحکومت در تبل

 کشور یگردشگر

 اقدامات حکومت

 رانیا ندیآیکه م یهاستیواقع تور در
 سن باال هستند. یستهایتور

 دیبازد یجذب گردشگران جوان برا
 سخت است یامر رانیبه ا

گردشگران  لیعدم تما
 رانیسفر به ا یجوان برا

 مخاطب هدف

 
 ۲ها با خبرگان صنعت گردشگری و متخصصان دانشگاهی در جدول مصاحبههای حاصل از سازهتحلیل 

 .شده استاشاره 
 

 مصاحبه با خبرگان یهاداده یریتفس لی. ساختارها و ابعاد تحل۲ جدول

 ها سازه

 های اصلی()مقوله
 های فرعی(ابعاد )مقوله

 ها سازه

 های اصلی()مقوله
 های فرعی(ابعاد )مقوله

علت ضعف 

 گردشگری

 هاتحریم

 محتوای تبلیغات

 گردشگری مذهبی

 گردشگری سالمت جنگ

 ایهتبلیغات توصی های داخلیسیاست

 مصاحبه با گردشگران های سیاسی خارجیآشوب

 آثار باستانی های سیاسی داخلیآشوب

 کویر های فرهنگی، اجتماعیمحدودیت

 تبلیغات مستندی تبلیغات منفی

 ضعف خدمات گردشگری
ها و کلیپمحتوای نوشتاری، عکس، فیلم
 های تبلیغاتی ترکیبی

 فیلم یا کلیپ تبلیغات جهانی عدم دسترسی به

 تمرکز در تبلیغ بر نشان دادن واقعیت های اخبار جهانیعدم وجود ارتباط با شبکه

های داخلی در مقایسه با ضعف رسانه
 های خارجیرسانه

 های تبلیغاتتنوع محتوا و ایده

 تبلیغات تزریقی های خارجیها و رسانهمنفی کانال تاثیر

 گردشگری جنگی/ سیاه تبلیغات داخلی کشورضعف 

 استفاده از تورهای گردشگری داخلی های گردشگریفقدان زیرساخت

 اقدامات حکومت تغییر نگرش گردشگران

 نمایش جاهای دیدنی مقصد عوامل امنیتی

 خدمات گردشگری های قانونیمحدودیت

عدم خرج هزینۀ مناسب برای تبلیغات و 
 رسانهانتخاب 

های امنیتی، فرهنگی، تمرکز بر جنبه
 گردشگری و سرگرمی
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 های اقتصادیتحریم

 مخاطب هدف

 کشورهای عربی

 رسانه

 گردشگران سن باال فضای مجازی در عموم

 کشورهای دوست فیس بوک

 کشورهای جوار گرامانستیا

 لینکدین

عراق، عربستان و ترکیه هستند. از عمان، 
کویت، چین، کره، ژاپن، روسیه، بحرین، 

باکستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، 
آمریکای جنوبی، استرالیا، و کشورهای 

 آفریقایی

 خارجی به مخاطب هدف تبدیل آژانس وبسایت

 تویتر

 تکرار

عدم ارتباط استفاده از سیستم تبلیغات توصیۀ 
 به تکرار

 تلویزیون
راجع به شرکت عدم وجود تعدادی مشخص 

 های گردشگریدر نمایشگاه

 تکرار کم با تنوع بیشتر به عنوان رسانه ایهتبلیغات توصی

 ویکیپیدیا

تعداد بارهای تکرار پخش تبلیغ مد نظر حتما 
بنا بر میانگین استفادۀ مردم کشور هدف از 

 شودرسانه انتخاب شده، انتخاب می

به عنوان المللی گردشگری  های بیننمایشگاه
 رسانه

 ماه این کلیپ پخش شود، 2حد اقل باید 

 های گردشگری خارجیارتباط با شرکت

بار پخش شود، اعتماد  ۱اگر تبلیغ بیشتر از 
گردشگران به اعتبار محتوای تبلیغ کمتر 

 شودمی

  استفاده از نفرات مشهور و با اعتبار در تبلیغات

شرایط خاصی انتخاب رسانه مد نظر حتما با 
 شودهر کشور هدف، متفاوت می

 

  بیلبوردها در فرودگاه

  هااقدامات وزارت گردشگری و سفارت

  داشتن نمایندگی در کشور هدف

  

 
 ،هااستخراج شده از مصاحبه یبر اساس ابعاد استراتژکه  ای استفاده شدهپژوهش از پرسشنام یدر بخش کمّ

و  هیتجز ،یشناختتیبخش جمع یشد. برا می( تنظقیتحق یرهایو سواالت متغ شناختیجمعیتدر دو بخش )
الزم به ذکر  غات،یتبل یاستراتژ نیانگیم سهیخصوص آزمون مقا درراستا  نیر است. در افن ۱۵۲شامل  لیتحل

نشان داده شده است ( استفاده شده است. 1با مقدار ثابت ) نیانگیم سهیمقا ینمونه برا تک tاست که از آزمون 
 در سطح مطلوب قرار دارند. رهایمتغ جهیاست. در نت 1از  شتری)محتوا، رسانه، مخاطب، تکرار( ب نیانگیکه م

)نگرش،  نیانگیشده، مشخص شد که م یزیررفتار برنامه هیابعاد نظر نیانگیم سهیدر مورد آزمون مقا
 در سطح مطلوب قرار دارند. رهایمتغ جهیاست. در نت 1از  شتریدرک شده( ب یو کنترل رفتار یذهن یهنجارها

که  ییقرار گرفت. از آنجا یابیو آزمون بارتلت مورد ارز KMOنمونه با استفاده از شاخص  تیآزمون کفا
ب هستند. مناس یعامل لیتحل یبرا قیتحق یهارو داده نیاست. از ا 7/۰بزرگتر از  KMOمقدار شاخص 

 نیبا توجه به ا نی. بنابرااست ۰۲/۰ یدر آزمون بارتلت کمتر از سطح خطا یکه سطح معنادار ییاز آنجا نیهمچن
 است. یکاف قیتحق یهاآمار داده
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 یدییتا یعامل لیتحل جیو آزمون بارتلت، نتا KMOنمونه بر اساس شاخص  تیاز کفا نانیپس از اطم 
 یقرار گرفت. پارامترها لیو تحل هیمورد تجز LISREL  0۰/0 افزارنرم با قیتحق یرهای)مرتبه اول و دوم( متغ

 معنادار است. قیتحق یرهایمتغ یتمام یمرتبه اول برا یعامل لیمدل تحل

 
 

 های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول برای متغیرهای پژوهششاخص .2جدول 

 برازش مقدار شاخص نوع هاشاخص

های شاخص

 مطلقبرازش 

RMSEA ۰01/۰ خوب 

 ضعیف 10/۱ (df2χ/به درجه آزادی )دونسبت کای 

 ضعیف 2۲/۰ (GFIشاخص نیکویی برازش )

 ضعیف 2۵/۰ (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )

 خوب 1۰/۰ (SRMRشاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده )

های شاخص

 برازش نسبی

 خوب 01/۰ (NFIیافته )شاخص برازش هنجار 

 خوب 1۵/۰ (NNFIشاخص برازش هنجار نیافته )

 خوب 1۵/۰ (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 خوب 1۵/۰ (IFIشاخص برازش فزاینده )

 
ها خوب هستند؛ ها ضعیف و تعدادی از آننشان داده شده است، تعدادی از شاخص 2همانطور که در جدول 
توان گفت برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول برای متغیرهای پژوهش در سطح از این رو به طور کلی می

 خوبی است.

ها تمیآ ریمس بیتوجه داشت که ضرا دیبا غات،یتبل یاستراتژ یمرتبه دوم برا یعامل لیدر مورد تحل
و  نستاگرامیا تر،یها )توئتمیآ غات،یتبل یمحتوا ریمکتوب( در متغ غاتیو تبل یخدمات پزشک ،یمذهب یها)حوزه

مکان  کی فیتوص ایمکرر  تاطالعاخسته شدن از شنیدن ) هاآیتمو  ، هارسانه ارتباط با متغیر ( درایدیپکیو
 ریمس بیضرا رها،یمتغ ریسا یاست. برا ۱/۰تکرار کمتر از  ریمتغارتباط با ( در گرانید به واسطۀ گردشگری
 نانیدر سطح اطم 12/1 یاز مقدار بحران شتریمدل ب یرهایهمه متغ یبرا تیآماره  ریاست. مقاد ۱/۰بزرگتر از 

 معنادار است. غاتیتبل یاستراتژ یمرتبه دوم برا یاملع لیمدل تحل یپارامترها نبنابرای. است 1۲٪
 

 های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم استراتژی تبلیغاتشاخص .7جدول 

 برازش مقدار شاخص نوع هاشاخص

های شاخص

 برازش مطلق

RMSEA ۰02/۰ خوب 

 ضعیف 1۰/۱ (df2χ/نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی )

 متوسط 7۲/۰ (GFIشاخص نیکویی برازش )

 متوسط 7۵/۰ (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )

 خوب ۰10/۰ (SRMRشاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده )

های شاخص

 برازش نسبی

 خوب 00/۰ (NFIشاخص برازش هنجار یافته )

 خوب 1۰/۰ (NNFIشاخص برازش هنجار نیافته )

 خوب 11/۰ (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 خوب 11/۰ (IFIشاخص برازش فزاینده )

 
 لیتحل برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم برای استراتژی تبلیغات در سطح خوبی است.،7جدول  مطابق

 یهادهی)تنوع ا یرهایدر متغ ریمس بیدهد که ضرایشده نشان میزیررفتار برنامه نظریه یمرتبه دوم برا یعامل
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 دنیو د یمقصد گردشگر کیقدم زدن در  یبرا دکنندگانیبازد زهیبر انگ لبوردهایب تاثیرو  یخدمات عال ،یغاتیتبل
 یدر افراد برا زهیانگ جادیدر ا یبه مقصد بحران اهای مشهورشخصیتسفر  تاثیرنگرش و ) ریآن( در متغ ییبایز

 ۱/۰از  شیب ریمس بیضرا رها،یمتغ ریسا یاست. برا ۱/۰کمتر از  یذهن یهنجارها ریمقصد( در متغ نیسفر به ا
. است ٪1۲ نانیدر سطح اطم 12/1 یاز مقدار بحران شتریمدل ب یرهایهمه متغ یبرا تیآماره  ریاست. مقاد

 شده معنادار هستند.یزیررفتار برنامه یمرتبه دوم برا یعامل لیمدل تحل یهاپارامتر ن،بنابرای
 ریزی شدههای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم رفتار برنامهشاخص .0جدول 

 برازش مقدار شاخص نوع هاشاخص

های شاخص

 برازش مطلق

RMSEA 11/۰ متوسط 

 ضعیف ۱0/0 (df2χ/به درجه آزادی )دونسبت کای 

 متوسط 72/۰ (GFIشاخص نیکویی برازش )

 متوسط 7۰/۰ (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )

 متوسط 11/۰ (SRMRشاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده )

های شاخص

 برازش نسبی

 خوب 00/۰ (NFIشاخص برازش هنجار یافته )

 خوب 00/۰ (NNFIشاخص برازش هنجار نیافته )

 خوب 1۰/۰ (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 خوب 1۰/۰ (IFIشاخص برازش فزاینده )

 
های برازش، خوب، متوسط و ضعیف هستند؛ از این تعدادی از شاخصکه  نشان داده شده است 0در جدول 

 ریزی شده نسبتاً خوب است. برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم برای رفتار برنامه،رو
 ریمس بیمقدار ضر نی. همچنباشدمی 12/1 یاز مقدار بحران شتریبکه است  ۱۵/۱  تی مقدار آماره ت،یدر نها

 .دارد غاتیتبل یبر استراتژ یو مثبت میمستق تاثیر شدهیزیررفتار برنامه هیدهد که نظرینشان م 1/۰
 
  و پیشنهاد گیرینتیجه  .5

گردشگران از  یذهن ریتصو بازآفرینیفعال به منظور  یغاتیتبل یاستراتژ کیمطالعه توسعه  نیا یاصل هدف
 نیبه ا دنیرس یشده بود. برایزیررفتار برنامه نظریهزده، با استفاده از مقصد بحران ژهیبه و ،یمقصد گردشگر

استخراج ابعاد  یمصاحبه برا قیاز طر یفیک قاتیراستا، تحق نی. در امیپاسخ ده قیبه سواالت تحق دیهدف با
 – یپژوهش کم - قیدر نظر گرفته شده در پژوهش انجام شد. در مرحله دوم تحق یغاتیتبل یاستراتژ یشنهادیپ

پژوهش حاضر  جهیشد. در نت عیتوز یو در جامعه آمار یطراح یفیک یهاداده لیتحل جیبر اساس نتا ایهپرسشنام
 پاسخ داده خواهد شد. قیتحق یبه سواالت فرع یدر بخش بعد .ابدیرا ب شده یتوانست پاسخ سواالت طراح

 هستند؟ یدر نظر گرفته شده چه کسان یغاتیتبل یاستراتژ ریتاثمخاطب هدف که تحت  .1 سوال

 ه،یهمسا یکشوها توانندیم هدف تحقیقها، مشخص شد که مخاطبان داده لیو تحل هیبر اساس تجز 
 یاست که مردم کشورها نیآن ا دلیلباشند.  یخارج یدر کشورها یمسافرت یهادوست و آژانس یکشورها

که توافق  یدوست یمشترک با مقصد دارند و کشورهاو ...  قهیفرهنگ، زبان، سل ،ییایکه مرز جغراف هیهمسا
مقصد و آنچه در آنجا  یواقع طیشراکه راجع به  دارندبرخور ییتوانااز این دارند  گریکدی نیب یو هماهنگ یاسیس

است و نه بر  یبر اطالعات واقع یسفر به مقصد مبتن یآنها برا میتصم نی. بنابرا، اطالع داشته باشندافتدیاتفاق م
کشورها، اطالعات  یاسیس تیوضع لیکه ممکن است به دل یارجخ یهاشده از کانال یآوراساس اطالعات جمع

 را منتشر کنند. نادرست در مورد مقصد
 دیدر کشورها چگونه با یبحران طیشراگردشگران در  یذهن ریتصو ینیبازآفردر جهت  غاتیتبل یمحتوا .۵سوال 

 ؟شوند یطراح
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از موارد  یکه برخ یمعن نیاست، به ا ۱/۰کمتر از  یشنهادیپ یهااز محتوا یبرخ یبرا ریمس بیمقدار ضرا  
شوند. یم رفتهیپذ لیو تحل هیتجز جیموارد با توجه به نتا هیشوند، اما بقیحذف م یشنهادیپ یمحتوا یبنداز دسته

تمرکز  غات،یدر تبل یو باستان یخیاماکن تار ها،ابانیتمرکز بر ب گران،یسفر د اتیموارد شامل استفاده از جزئ نیا
عکس و پوستر  دئو،یشامل و غاتیانواع تبل بی، استفاده از ترکگرفته بودندقرار  در معرض جنگکه  یهابر مکان
 است. غاتیتبل یدر طراح

بگذارد و احساس  تاثیرگردشگران  یذهن ریبر تصو تا ردک یطراح ییرا با محتوا یغیممکن است تبل نیبنابرا 
 کند.کاهش یابدآنها را در مورد سفر به مقصد  یناامن

 ست؟یگردشگران چ یذهن ریتصو ینیبازآفر یظر برارسانه مورد ن .1 سوال

با  یمجاز یفضا یهااز انواع رسانه ایپدیکیو و نستاگرامیا تر،یشود که توئیخاطرنشان م زیها ندر مورد رسانه
ها عبارتند از رسانه نیهستند. ا دییها مورد تارسانه ریکه سا یاند، در حالحذف شده ۱/۰کمتر از  ریمس بیضر

 ،یگردشگر یالمللنیب یهاشگاهی، نماایهتوصی غاتیتبل ،یونیزیتلو یهابرنامه ن،ینکدیها، لتیسابوک، وبسیف
 یگردشگر یهاو شرکت یگردشگر یهاها، وزارتخانهنقش سفارتخانه .یعموم یهاو چهره ریاستفاده از مشاه

 .است دییمورد تا زین

 یدر پژوهش حاضر سع ل،یدل نیهر مخاطب متفاوت است. به هم قهیانتخاب رسانه با توجه به سل سانبدین
 یآورخاص خود را دارند جمع حاتیو ترج قیاز ملل که هر کدام فرهنگ، سال یادیشده است نظرات تعداد ز

 مناسب اکثر مخاطبان جهان باشد. هبرسد ک ایهجیتا به نت شود
 تکرار شود؟ دیبا بارچند  یذهن ریتصو ینیبازآفر یبرا ازیمورد ن غیتبل .۱سوال 

از  شیاز نظر جامعه گردشگر ب دیبا غیتبل اظهار داشت دیبا یگذارریتاث یبرا یگردشگر غاتیتکرار تبل بارۀدر 
 ی)که برخ یمدت طوالن یبرا دیبا غیتبل جه،یآوردن نتدستبه یبرا ن،یبار در روز پخش شود. عالوه بر ا ۱

 ماه باشد( استفاده شود. 2 دیکارشناسان معتقدند حداقل با

باید اظهار  میکن یگردشگران طراح یذهن ریتصو ینیبازآفر یبرا یغاتیتبل یاستراتژ کیچگونه  در پاسخ به سرال

و  هیمورد، تجز نیاشاره شود. با توجه به ا غاتیتبل یشده بر استراتژیزیررفتار برنامه هینظر تاثیربه داشت باید
 غات،یتبل یشده و استراتژیزیررفتار برنامه ریمتغ نیب 1/۰ ریمس بیدهد که مقدار ضریها نشان مداده لیتحل

 یشده بر استراتژیزیررفتار برنامه جه،یدهد. در نتیوابسته نشان م ریمستقل را بر متغ ریو مثبت متغ میمستق تاثیر
 گذارد. یم تاثیر غاتیتبل

 هایژگیو از یکه با تعداد یعناصر زمان نیاز ا کیها مشخص شد که هر داده لیو تحل هیبر اساس تجز
 .دگذاریم تاثیر غاتیتبل ی، بر استراتژباشدهمراه 

 مرتبط است:به شرح زیر  یژگیو نیبه چند نگرشاوال 

  و صحت اطالعات آن تبلیغصداقت 

 افراد یهازهیبر احساسات، ادراکات و انگ یمجاز یفضا یهارسانه تاثیر 

 یغاتیتبل یهادهیا تیتنوع و جذاب 

 ها عبارتند از:یژگیو نیهمراه است. ا یژگیو یبا تعداد زین یذهن یهنجارها 

 سفر و مقصد  یدر مورد خدمات گردشگر یبازخورد و اطالعات حضور افتیاز در تیو امن یاحساس راحت
 اند.ه قبالً تجربه سفر را تجربه کردهک یاز افراد

 آن یخیو تار یدنیمقصد، مناطق د یهاییبایدرباره ز ی اطالعاتآورجمع. 
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 مردم به  لیتما شیدهند بر افزایمردم قرار م اریکه در اخت یو اطالعات اتی، تجربمشاهیر یزندگ تاثیر
 سفر.

 یبا تعداد نیعنصر همچن نیدرک شده است. ا یشده، کنترل رفتاریزیررفتار برنامه نظریهعنصر  نیآخر 
 همراه است: یژگیو

 غاتیدر تبل یبه مقصد گردشگر تیامن نشان دادن بازگشت. 

 به  غاتیبه کشورشان در تبل تیمحافظت از شهروندان خود و بازگرداندن امن یها را برادولت یهاتالش
 .بگذارند شینما

  تیو امن یکه گردشگران با شاد ییجا ،شوداستفاده  یداخل گردشگری یسفرها یهالمیف تجربیات واز 
 کنند.یاند، سفر مکه قبالً در معرض جنگ بوده یو مقاصد بایمناطق ز نیب

رفتار  نظریهبه نکات ذکر شده در مورد  غیتبل کی یداد که اگر هنگام طراح حیتوض دیبا تیدر نها
، شده استانجام  یو کم یفیک لیکه با تحل یغاتیتبل یشده و عناصر آن توجه شود و به ابعاد استراتژیزیربرنامه

است محقق خواهد  یگردشگر قصدگردشگران از م یذهن ریتصو بازآفرینیکه  غیتبل نیا یاز طراح یهدف اصل
   شد.

 
 مدل نهایی تحقیق. 1نمودار 

 
 یقبل قاتیبا تحق سهی. مقا1 جدول

اسم 

 پژوهشگر
 تفاوت با مطالعه حاضر ایشباهت  موضوع

(21) 

و  یاجتماع یهارسانه لیو تحل هیتجز قیمقصد را از طر ریمحققان تصو
 بود که: نیا قیتحق جهیکردند. نت یبررس ینظرسنج یهاروش

از مقصد را نشان  یمتنوع و خاص یهاجنبه یاجتماع یهارسانه یهاداده
 دهدیم

 یهارسانه یبه بررس نیپژوهش حاضر همچن
به عنوان منبع مهم اطالعات  یمجاز یفضا

 پرداخته است. یدر مورد مقاصد گردشگر

(0) 

و اهداف سفر  یاجتماع یهامقصد درک شده، رسانه ریتصو نیمحققان رابطه ب
استفاده از  تاثیرمقصد تحت  ریمطالعه نشان داد که تصو نیکردند. ا یرا بررس

از منطقه را  دیبازد یاست که احتمال انتخاب مسافران برا یاجتماع یهارسانه
 یهااز رسانه ۀحرف فادهاست که است نیا لیتحل هیاول جهیدهد. نتیم شیافزا

مشابه پژوهش حاضر از نظر این تحقیق  جهینت
 ریبر تصو یمجاز یمثبت فضا تاثیربر  دیتأک

 مقصد است.

 رسانه

 محتوی

استراتژی 

 تبلیغات

بازسازی 

تصویر 

 ذهنی

 

 تکرار

نظریه رفتار 

ریزی برنامه

 مخاطب شده

 نگرشفهم و 

 هنجارهای ذهنی

کنترل رفتاری 

 درک
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 قیاعتماد در منطقه، تشو شیدر افزا یتعامل نقش مهم قیدر تشو یاجتماع
و  دهدیم شیکشور را افزا تیدارد که جذاب ییهایو رفع نگران ترکیروابط نزد

 .کندیاز آن م دیبه بازد قیمسافران را تشو

(11) 

منتشر شده در  ریمقصد بر اساس تصاو ریتصو یابیارز یبرا یریگمحققان اندازه
به  ریمقصد بر اساس تصاو ریتصو لیو تحل هیتجز یرا برا یو مدل نستاگرامیا

روش با  نیاند. اکرده جادیا یمجاز یاشتراک گذاشته شده در شبکه اجتماع
 گواچو،ی)فوز دو ا لیدر برز یاصلعکس از سه مقصد  1۲۰۰ لیو تحل هیتجز

 یاصل یهایژگیدهد که ویشان من جیو سالوادور( شکل گرفت. نتا رویودوژانیر
 کرد. نییتع یمجاز یاجتماع یهادر شبکه ریتوان با تصاویمقصد را م کی

مطالعه مشابه مطالعه حاضر است که هر  نیا
 ریبر تصو یاجتماع یهارسانه تاثیردو بر 

حاضر  قیتحق جیدارند، اما نتا دیمقصد تأک
مورد  نیدر ا نستاگرامیا تاثیردهد که ینشان م

 است. زیناچ

(2) 

 یدار بررسکشور غرفه ریتصو یرا بر ارتقا شگاهیمکان نما ریتصو تاثیرمحققان 
مکان، امکانات، کارکنان، اطالعات موجود و  یکردند که طراح انیکردند. آنها ب

 دکنندگانیبازد یداران و رفتار عمدغرفه ریدر بهبود تصو یمثبت تاثیر شیآسا
 دارد.

 یهاشگاهیشرکت در نما تاثیرپژوهش حاضر 
مقصد مورد  ریرا بر تصو یگردشگر یالملل نیب

مثبت آن را به اثبات  تاثیرقرار داده و  یبررس
 رساند.

(22) 

 یشهر یبر گردشگر تبلیغات توصیۀ تاثیرمحققان در مطالعه خود در مورد 
 شیاز پ یروابط ساختار یها به طور کلداده لیو تحل هینشان دادند که تجز

تبلیغات مقصد و  یکل ریتصو ،یو عاطف یشناخت یرسازیتصو نیشده ب نییتع
 کند.یم دییرا تأ توصیۀ

مثبت استفاده  تاثیربه  نیپژوهش حاضر همچن
مقصد  ریتصو بازآفرینی یبراتبلیغات توصیۀ از 

 اشاره کرد.

(00) 
بوک سیف غاتیشده و تعامل کاربر با تبلیزیررفتار برنامه هیمحققان نقش نظر

 اثبات کردند. نهیزم نیرا در ا هینظر نیمثبت ا تاثیررا مورد مطالعه قرار دادند و 

رفتار  هینظر تاثیربر  نیپژوهش حاضر همچن
 دیتأک غاتیتبل یشده بر استراتژیزیربرنامه

 دارد.

(25) 

و  یرسم تیسا: وبDMO یهاعاملستمیمقصد را در س ریمحققان تصو
گردشگران به  یمطالعه کردند و اظهار داشتند که وقت یاجتماع یهارسانه

 ریتصو کنند،یاطالعات خود نگاه م یبه عنوان منبع اصل یاجتماع یهارسانه
 زد. نیتخم یادیتا حد ز توانیمقصد را م یکل

را  یاجتماع یهارسانه نیمطالعه حاضر همچن
به عنوان منبع مهم اطالعات در مورد مقاصد 

 قرار داد. یمورد بررس یگردشگر

(12) 

نپال پس از زلزله گورخا  ریتصو بازآفرینیبوک را در سیمحقق نقش ف نیا
 کرد. یبررس

و  ریتصو بازآفرینی یبرا یبوک به عنوان ابزارسیمطالعه نقش ف نیا جینتا -
تواند به عنوان یبوک مسیکند. فیمنحصر به فرد آن را روشن م یهایژگیو
مخاطبان مختلف،  یبرا ممکن استکه  محسوب شود ابزار چند منظوره کی

ارسال انواع مختلف اطالعات و به عنوان  ،یرسم ریو غ یتعامالت رسم یبرا
 .ردیمورد استفاده قرار گ یاضاف عیک کانال توزی

اشاره  زیبوک در استفاده از احساسات مخاطب نسیبه نقش ف قیتحق نیدر ا -
 شده است.

 ریتصو بازآفرینیدهد که جذب افراد مشهور به منظور ینشان م قاتیتحق -
 مهم است تیواقع کیمقصد 

 قیبا تحق ریاز نظر موارد ز قیتحق نیا جهینت
 دارد: یحاضر همخوان

 کی ریتصو یبوک در بازسازسینقش ف -
 .یمقصد بحران

بر احساسات  یاجتماع یهاشبکه تاثیر -
 مخاطب.

به  یعموم یهاو چهره مشاهیراستفاده از  -
 مقصد. ریتصو بازآفرینیمنظور 

(22) 
کردند.  یمقصد را بررس ریو تصو یکیالکترون تبلیغات توصیۀ نیمحققان رابطه ب

 دیو قصد بازد تیرضا ی،کیالکترون بین تبلیغات توصیۀکند که؛ یم دییتا جهینت
 است. تیاهمیمقصد ب ریبا تصورابطه دارد اما وجود  یرابطه مثبت و معنادار

پژوهش حاضر که به  هاییافتهبا  جهینت نیا
 یبرا تبلیغات توصیۀمثبت استفاده از  تاثیر

مقصد اشاره دارد، در تضاد  ریتصو بازآفرینی
 است.

(5) 

کرد. انواع  یمقصد بررس ریتصو یابیباز یرا برا دادهایرو یزبانیم تاثیرمحقق 
و  نارهایسم، هامورد توجه قرار گرفت، کنفرانس قیکه در تحق ییدادهایرو
 قاتیکرد. تحقیم لیرا به مثبت تبد یمنف یهایژگیبود که و ییدادهایرو

 را نشان داده است. رویدادهای مختلف یبخشاثر

شرکت در  ادیز اریبس تیپژوهش حاضر به اهم
 یالملل نیب یهاها و کنفرانسشگاهینما

مقصد اشاره  ریتصو بازآفرینی یبرا یگردشگر
ها کنفرانس نیکرد. به گفته کارشناسان، ا

نظرات  لیو تبد حیانتشار اطالعات صح تیقابل
 در مورد مقصد را به مثبت دارند. یمنف

(15) 
مورد  یاجتماع یمقصد را با استفاده از رسانه ها ریتصو یریمحققان شکل گ

 یهارسانه یهاتیکه با استفاده ازسا کندیم انیب جهیمطالعه قرار داده اند. نت
 یهارسانه تاثیر نیمطالعه حاضر همچن

 را اثبات کرد یاجتماع
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 ۀکرد به واسط لیرا تشک یاز مقصد ینظر اجمال کی توانیم ،یاجتماع
 کنندگان،نیتوسط تام یو عاطف یاطالعات شناخت یابیارائه و ارز یهمپوشان

 کنندگان و اشخاص ثالث.مصرف

(12) 
 یگردشگران را مورد بررس یشده برایزیررفتار برنامه نظریهمحقق توسعه مدل 
 یو قصد رفتار یسفر، رفتار واقع زهیاز جمله: انگ میاز مفاه یقرار داد و بر تعداد

 کرد. دیتاک

 هیکه ابعاد نظر کندیم دیحاضر تآک قیتحق
از  یتعداد تاثیرتحت  شدهیزیررفتار برنامه

هستند،  هاداده لیاز تحل عوامل مستخرج شده
 ینیدر بازآفر هیتباط به آنها کارایی نظرراو با 

 شودیم شتریب یمقصد گردشگر ریتصو

(22) 

 یبال یگردشگر یهابحران یرا برا ریتصو یابیباز یهایمحقق استراتژ نیا
 بود که: نیا قیتحق نیا جهیمطالعه کرد. نت

 ریکه خواهان بهبود و تعم ییهاسازمان هیکل یبرا یهماهنگ تهیکم جادیا -
 هستند. «هاداده یخدمات و جمع آور نیکمک به ارائه بهتر»با هدف  یبال

 هادولتو  یتجار یهااز افراد مشهور، سازمان یمال تیحما -

 یاز بال دیبازد یو خبرنگاران برا یالملل نیو ب یتور مل انیدعوت از مجر -

مشابه  ریپژوهش از نظر موارد ز نیا جینتا
 حاضر است: قیتحق جینتا

مختلف در ارائه  یهامشارکت سازمان -
 قیتحق نیها که در اداده یآورخدمات و جمع

ها و سفارتخانه ،یبه عنوان )وزارت گردشگر
 ( نام برده شده است.یگردشگر یهاشرکت

 یعموم یهاو چهره ریاستفاده از مشاه -

 
 بازآفرینی یمناسب برا یغاتیتبل یاستراتژ کیپژوهش،  نیا یفیو ک کمی یهاداده لیو تحل هیتجز انیدر پا

 یاز ابعاد استراتژ کیهر  یشد که شامل شرح محتوا یزده طراحبحران یگردشگران از کشورها یذهن ریتصو
شد. کارشناسان صنعت  هپاسخ داد یاستراتژ نیمتناسب با ا یبه سواالت پژوهش نیاست. همچن یغاتیتبل

 یکشورها دیمخاطبان هدف با ه،یخاص سور تیکردند که در مورد وضع انیب رانیو ا هیدر سور یگردشگر
 نی. همچندارند ،موجود طیکشور را با توجه به شرا یواقع تیشناخت وضع ییدوست باشند که توانا ای هیهمسا
گرفته شوند. در کنند ممکن است به عنوان مخاطب هدف در نظر یکار م یخارج یکه در کشورها ییهاآژانس

و  یخیتار ،یعیطب یهامکان شیکرد، از جمله نما یتوان آن را به چند روش طراحیم یغاتیتبل یبحث محتوا
اند و استفاده از بودهقرار گرفته که در معرض جنگ  ییهامکان ر،یکو گران،یسفر د اتیمقصد، جزئ یباستان

 یاز کارشناسان بخش گردشگر شدهیآورجمع یهاداده عکس و پوستر است. دئو،یکه شامل و غاتیاز تبل یبیترک
 تبلیغ نیانتشار ا ی( براهاتیساوب ن،ینکدیل بوک،سی)ف ژهیوبه یاجتماع یهانشان داد که بهتر است از رسانه

 یگردشگر یالمللنیب یهاشگاهینما ن،ی. عالوه بر امعتبر استو  گذارتاثیر یهنوز ابزار زین ونیزیاستفاده شود. تلو
 تاثیر تواندیم زین ایهتوصی غاتیمقصد باشد و تبل غیتبل یمورد استفاده برا یابزارها نیرتاز مهم یکی تواندیم
در خارج از کشور  دمقص ریتصو غیتبل یواند براتیم یعموم یهادعوت از چهرهداشته باشد.  نهیزم نیدر ا یادیز
 دهیناد دیرا نبا یگردشگر یهاها و شرکتسفارتخانه ،یگردشگر یهانقش وزارتخانه. ردیمورد استفاده قرار گ زین

 گرفت.
استفاده مردم  نیانگیانجام شود تا م یقیدق قاتیتحق دیبا پخش تبلیغتکرار  تعداد تعداد نییتع یبرا تیدر نها

کمتر  غاتیباورند که پخش تبل نیکارشناسان بر ا یرخهرچند ب . گرددمشخص  یهدف از رسانه انتخاب یکشورها
حداقل به مدت شش ماه به  دیمعتقدند که با گرید یبرخاما داشت،  خواهدن یکاف ییااز چهار بار در روز کار

خاص خود  طیبا توجه به شرا یبا هر مقصد دیبا جهی. در نتآورد دستتوجه کرد تا سود مورد انتظار را به غاتیتبل
به هدف  یابیدست نسمقصد، شا طیمتناسب با شرا یغاتیتبل یاستراتژ یرفتار کرد تا بتوان با انتخاب و طراح

 داد. شیمورد نظر را افزا یغاتیتبل
ریزی شده و عناصر آن، نظریه رفتار برنامه بهسرانجام، اگر موقع طراحی تبلیغ به ابعاد استراتژی تبلیغات 

از مقصد گردشگری  اهمیت داده شود، به هدف اصلی طراحی این تبلیغ که بازآفرینی تصویر ذهنی گردشگران
  توان دست یافت.میاست، 
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آنها توانایی تضعیف  گذارند کهمی اثرتعداد زیادی از عوامل بر صنعت گردشگری . های پژوهشتمحدودی

های اقتصادی مرتبط با آن را دارند، که این عوامل متغیر و پویا صنعت گردشگری و در نتیجه تضعیف تمام بخش
روش تحقیق کمی و کیفی این پژوهش، فرض شد که این عوامل ایستا هستند و تمرکز  هستند، اما بنا بر ماهیت

بقیه عوامل موجود در دنیای اقتصادی.  تاثیرنظر گرفتن  های سیاسی بود بدون درپژوهش فقط بر جنگ و بحران
 بود شتریب یهاداده یآورجمع یبرا یقو یمانع ق،یتحق نیا انجامکرونا همزمان با  روسیو وعیشعالوه برآن، 

 شده بود، لیتحم روسیکه توسط و یبهداشت دیشد طیشرا لیبه دل واین

های واگیر بررسی شوند ها و بیماریاپیدمی تاثیرشود که ، پیشنهاد می. برای تحقیقات آتی یپیشنهادهای
 شود.های مواجهه با آنها شناسایی شوند که در نتیجه موجب حفاظت و توسعه صنعت گردشگری میتا راه
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