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 دهچكي
 راستا، . در اينداشته استگردشگري رساني اهميت و تاثير زيادي بر رشد صنعت تبليغات و اطالع

نده ديدكنازگران خارجي بگردشگري از ديدگاه گردشچاپي پژوهش حاضر به بررسي كيفيت منابع اطالعاتي 

ول اماهه  6ر دباشند كه اي مييق، گردشگران خارجيجامعه آماري اين تحق استان تهران پرداخته است.از 

 مونهنحجم ه، از استان تهران بازديد نمودند. با استفاده از فرمول تشريح شده در متن مقال 1393سال 

زم از طريق هاي الباشد. دادهگيري بصورت در دسترس ميروش نمونهنفر محاسبه گرديد.  170 گردشگران

حليل مستقل، ت هاي تي تك نمونه، تيها از طريق آزمون. تجزيه و تحليل دادهآوري گرديدپرسشنامه جمع

كيفيت منابع  مشخص ساخت كهها يافته صورت پذيرفت. SPSS22افزار واريانس و فريدمن با استفاده از نرم

 ريكشويق/تحدن، كاربرپسند بودن، تجالب توجه بو دارا بودن اطالعات مفيد،اطالعاتي چاپي گردشگري )

 تهران، ناستاز ابازديدكننده  كننده بودن، قابل اعتماد بودن و مفيد بودن(، از ديدگاه گردشگران خارجي

بيشتر  لويت از، به ترتيب اوكيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگرينسبتا خوب بوده است و اولويت اهميت 

 ربر پسندودن، كابن، قابل اعتماد جالب توجه بودن، تشويق/تحريك كننده بودن، مفيد بودبه كمتر مربوط به 

گيري نتيجه ادات در قالبهگردشگري بود. پيشن بودن و حاوي اطالعات مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي

 ارايه شده است.

 .گردشگري منابع اطالعاتي چاپي، ،كيفيت منابع اطالعاتي: كليدی هایواژه
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 (yahoo.com1379sanat@( دانشگاه مازندران ،پژوهشي ارشد كارشناسنويسنده مسئول:  3
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 مقدمه

ه پيشرفت و ترقي و عاملي برراي رشرد و توسرعه اطالعات، منبعي براي قدرت، ابزار رقابت، وسيل

ملي و مطرح شدن در سطح جهاني است؛ همچنين اطالعرات سرچشرمه قردرت، ثرروت، موفقيرت و 

باشرد. از مهمي است كه در اختيار مرديريت مريمعنويت است و از نقطه نظر سازماني يكي از منابع 

زننرد و بره منظرور انجرام سرفر مريدم به داليل متعدد دست به طرفي ديگر در بخش گردشگري مر

دارند. كليه ايرن ها و منابع مختلف دريافت ميالعات مورد نياز خود را از كانالهاي الزم اطهماهنگي

هراي لرذا فنراوري دهنرد.گردشگري را تشركيل مريرساني در صنعت ها در واقع سيستم اطالعكانال

ستخوش تغيير و تحرول سراخته و نقرش د 1980گردشگري را از دهه ارتباطات و اطالعات، صنعت 

 (.2015، 2و دوآرت 1)آمارومهمي را در رشد و توسعه اين صنعت ايفا كرده است 

هرا در ذبرهني در يك مرز بنامنرد. تنروع جاها در ايران باعث شده است كه آن را جهاغناي جاذبه

ود ر را بره وجربه اين كشرو اي انگيزه كافي براي سفربراي هر سليقه ايران آنقدر زياد است كه تقريبا

گي هاي فرهنثهي از يادمان هاي تاريخي و ميراآورد. چرا كه ايران كشوري است تاريخي و با انبومي

ن هستند كه چنان متنوع و گوناگو هاي مختلف، نمادهاي فرهنگي در ايران آنبرجاي مانده از دوران

عرم از ااست. تنروع جاذبره هراي طبيعري گويي انسان در داخل ايران از كشوري به كشور ديگر رفته 

يرران بره ارا در  اساحلي، دريايي، جنگلي، كوهستاني، كويري و بياباني طيف وسيعي از چشم انردازه

 (.1382 زاده و توتونچي،)نصيري وجود آورده كه زمان نسبتا زيادي براي ديدن آنها الزم است

      هراي گردشرگران برهاخت انگيرزهكننرد. شرنهراي گونراگوني مسرافرت مريهرا برا انگيرزهانسان

   هرا وايرن فرصرت را خواهرد داد ترا برنامرهاي و محلري ريرزان ملري، منطقرهگذاران و برنامهسياست

ي هاشناخت انگيزهعالوه بر اين، ريزي نمايند. ا متناسب با نيازهاي گردشگران پيهاي خود رسياست

هراي هر تردوين برنامراز جملره عوامرل مهرم دهاي مطلوب آنها گردشگران و همسو شدن با خواسته

گ هاي گردشگران در بازارهاي هدف، يعني هماهنشناخت انگيزه ،تربه عبارت سادهگردشگري است. 

ك يركره  يترينطرور ذهنيهم (.1384 زاده،)كرريم هراي مشرتريكردن محصول با نيازها و خواسته

د يرنرد خريبراارزش و فرآ يد، اسرتنادهام بر انتخاب مقصيطور مستقدر مورد مقصد دارد به گردشگر

 (.2009، 3ويا-)رويورگذار است يتأث

ترين مقصد گردشگران (، قاره اروپا محبوب2012بر اساس آمارهاي سازمان جهاني گردشگري )

شود، نسبت به مناطق ديگر جهان، تعداد جهان بوده و منطقه جنوب آسيا كه ايران را نيز شامل مي

طوريكه كشورهاي در حال توسعه با مشكالت ريز و درشت و ه ده است؛ بگردشگر كمتري جذب نمو

 در مديريتمهمترين هدف  (.1393بي شمار در جذب گردشگر مواجه هستند )راسخي و ديگران، 

                                                 
1 Amaro 
2 Duarte 

3 Royo-Vela 
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به چه بيشتر گردشگران براي ديدن كشور، منطقه يا محلي خاص است.  صنعت گردشگري جلب هر

ها و امكانات استفاده از آنها سعي فراوان به وط به انواع جاذبههمين دليل، براي انتشار اطالعات مرب

 آيد. عمل مي

ه ديدگا رو، هدف اصلي اين پژوهش بررسي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري از از اين

 ه چنيندستيابي ب باشد.هاي سياحتي استان تهران ميگردشگران خارجي بازديدكننده از مكان

ننده، گرم كدهد تا تصويري مشخص و روشن از انواع امكانات تفريحي و سريهدفي اين امكان را م

ورت صر را به ك كشوها و امكانات موجود در يه دهد و تنوع جاذبهيوسايل حمل و نقل الزم و... را ارا

ابع منيت وال اين تحقيق به طور كلي آن است كه كيفس لذا منابع چاپي مرتبط و واحد درآورد.

ان ي استسياحت هايشگران خارجي بازديدكننده از مكاناز ديدگاه گردي گردشگري اطالعاتي چاپ

 تهران چگونه است؟ 

 

 مباني نظری

 منابع اطالعاتي

آنها  اند.هاي شكل دهنده وجهه شناخته شدهي به عنوان عوامل تحريكي يا عاملمنابع اطالعات

منظور از منابع اطالعاتي كليه منابع ها موثرند. تند كه بر ساخت تصورات و ارزيابينيروهايي هس

ند، همچون اطالعات اكتسابي از رض ديد افرادباشد كه در معهاي متفاوت ميبا ماهيتچاپي مختلف 

متعددي بيان كردند كه منابع اطالعاتي  محققانباشد. صد كه نتيجه بازديد از آن محل مييك مق

دهند كه براي مئن و قابل اعتماد قرار ميايي مطفرد را در معرض مقصده همراه با عوامل ديگر،

گيري وجهه ( اعتقاد دارد كه فرايند شكل1993) 1باشند. گارتنرهاي جايگزين قابل توجه ميانتخاب

اي منفرد در ذهن عاتي تلقي گردد كه در قالب وجههپي كسب اطال تواند به عنوان مراحل پي درمي

؛ كه اين عاتي موثر بر وجهه را به چند دسته تقسيم نمودفرد بطور وابسته عمل نمايد. او منابع اطال

بندي باشد. اين تقسيمگردشگري حايز اهميت ميهاي فعال در صنعت تقسيم بندي براي سازمان

 ها را مد نظر دارد كه عبارتند از:بيشتر تفكيك نوع اطالعات و تاثير آن

از  گيرد و در اينجا اطالعات بيشترميها شكل : در تبليغ معمول و مرسوم رسانه2( ترغيب آشكار1

 شود؛ها ارايه ميفروشها و عمدهولين توريا مسدر مقصد  گردشگري با طريق موسسات مرتبط

ها و يا پيشبرد فروش و هاي ترفيعي مقصد: استفاده از شهرت مقصد در فعاليت3( ترغيب پنهان2

به صورتي توانند گيرند كه ميرار مياالت مطروحه در اين دسته قو يا مق ها از مقصدحتي گزارش

 رسمي و بطور ناآشكار از مقصد تبليغ كنند؛غير

                                                 
1 Gartner 

2 Overt induced 

3 Covert induced 
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هاي مختلف هاي تلويزيوني و ... از رسانهها، برنامه: شامل پخش اخبار، اسناد، فيلم1)مستقل( ( آزاد3

 باشد؛مي

اي گردشگري هن فرد و نيز كسب اطالعات از مقصدافرادي همچون دوستان و نزديكا :2( ارگانيك4

طوري كه اطالعات درخواست شده يا داوطلبانه باشد، اين دسته از ه بر اساس دانش يا تجربه خود ب

 شوند؛آوري ميعات بطور تدريجي در طول عمر جمعاطال

طور مستقيم در بازديد از مقصد مورد ه دست آوردن اطالعات به( بازديد از محل، كسب تجربه و ب5

 (.2004، 4و مارتين 3)برلي نظر

توان به دو دسته اطالعات اوليه و ثانويه تقسيم كرد. چهار مورد الذكر را ميمنابع اطالعات فوق

)منابع ترغيبي آشكار و پنهان، مستقل و ارگانيك( منابع ثانويه هستند كه قبل از تجربه بازديد  اول

رفته از طريق اين منابع گذارند. وجهه شكل گبه دست آمده و بر وجهه تاثير مي از مقصد گردشگري

ه انتخاب مقصد نامد. از آنجايي كانويه ميآيد كه آن را وجهه ثدست ميقبل از تجربه مقصد به اساسا

گيري وجهه عات يك نقش مرتبط و ضروري در شكلمنابع ثانويه اطال ؛باشدشامل نوعي ريسك مي

  منابع ثانويه سه وظيفه كنند. يگيري ايفاي نقش موجه به اثرگذاري بر فرآيند تصميممقصد با ت

گيري است، ردن ريسك كه از ضروريات در تصميمدهند؛ حداقل كام مياي در انتخاب مقصد انجپايه

، 5مانسفلد) اي ثانويه از مقصد و تاثير بر نوع رفتار مثل توجيه بعد از انتخاب مقصدايجاد وجهه

1992.) 

اي بر تعداد طور قابل مالحظهه تواند بت بيروني ميفراد در بررسي اطالعابديهي است كه رفتار ا

تواند ، انواع مختلف منابع اطالعاتي ميطور خالصهه و نوع منابع مورد استفاده بستگي داشته باشد. ب

هاي مختلف در وجهه قبل از بازديد تاثير بگذارد. البته ميزان تاثيرگذاري اطالعات به به روش

هيه شده از منبع اطالعاتي بستگي دارد. اطالعات كسب شده در وابستگي گردشگر به اطالعات ت

سازد كه ممكن است با وجهه ثانويه ز مقصد گردشگري وجهه اوليه را ميتجربه شخصي يا بازديد ا

كنند، اي كه آنها به آن تمايل پيدا ميزديد واقعي افراد از يك محل وجههمتفاوت باشد. هنگام با

باشد. يكي از عوامل رفته از منابع اطالعات ثانويه ميفاوت از وجهه شكل گتر و متتر، پيچيدهواقعي

يا به عبارتي ديگر وسعت تعامل افراد بازديد كننده  باشد،مي 6ت بازديدمرتبط در تجربه شخصي جديّ

هاي متنوع عرضه شده وقت صرف برخي ممكن است در جستجوي جذابيت با محل. براي مثال

                                                 
1 Autonomous 

2 Organic 

3 Beerli 
4 Martin 

5 Mansfeld 

6 Intensity of visit 
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هاي ر آرامش و شركت در كمترين فعاليتشان را دان ممكن است وقت، در حاليكه ديگركنند

 (.2004)برلي و مارتين،  تفريحي در دسترس بگذرانند

 

 

 های اطالعات گردشگریاهميت و نقش كانال

 وسطح محلي و چه در سطح ملي  ر واضح است كه هر يك از مقصدهاي گردشگري چه درپُ

ين ر واقع اند. دكان براي تبادل اطالعات برقرار ميو گردشگر المللي، نوعي ارتباط را بين خودبين

 شكيلتي تطالعاهاي اهاي مختلفي كه خود از سيستمعات را از طريق منابع و يا كانالمقصدها، اطال

مل گري شااطالعات گردشكنند. در واقع سيستم باشند، دريافت ميشده و در حال فعاليت نيز مي

ه ن بز دروامواره ه ،هاباشد. اين كانالاستفاده براي جذب گردشگر مي مورد هاي اطالعاتيتمام كانال

صد بر يط مقرا به نسبت شرا باشند و هر كدام نيز در جذب گردشگر اثر خودهم متصل و مرتبط مي

 سازي مسافرت خواهد گذاشت.تصميم

د را در نقش خو وانندتكه ميدر ارتباط بيشتر با منابع چاپي  هاي اطالعاتيبخش مهمي از كانال

د تقاي مقصو ار يچاپ هاي تبليغاتيباشند: پياميبه اين شرح م ،جهت ارتقاي بهتر مقصد ايفا نمايند

 ادي وفراي؛ مراكز اطالعات سفر؛ تبليغات مسافرت انگردشگري منطقههاي گردشگري؛ اتحاديه

ات جلوي بليغتيلبوردها و ؛ بهم مربوطها؛ بروشورها، پوسترها و عاليگروهي؛ سمينارها و سخنراني

 (.1384 ،فر)دامغاني و محنت دوستان و آشنايانكننده مسافرت؛ ا؛ گردشگران تكرارهفروشگاه

 

 رساني موثر در صنعت گردشگریهای اطالعهای سيستمویژگي

ان گيري سفرشسازي آن جهت تصميممنظور به دست آوردن اطالعات و آسانه گردشگران ب

عات تا اطال دارند باشند. در حقيقت آنها نه تمايل و نه وقت كافييافته ميات سازماننيازمند اطالع

گر گردش نيافته را جستجو كنند. به عبارت ديگر منظور يكپراكنده و ناقص، به ويژه سازمان

ه از يافته براي يك مقصد گردشگري كدار و جهتدست آوردن اطالعاتي هدفعبارتست از به

 گيري به مسافرت و نيز لذت سفر برخوردار باشد. ر تصميمبيشترين كمك د

در اين سيستم هر كانال عملكرد خاص خودش را دارد و گردشگران ممكن است براي دستيابي 

گيري راجع به استفاده نمايند. مثال براي تصميمهاي اطالعاتي مختلفي گوناگون از كانال به اطالعات

فت ممكن است گردشگر با دوستان يا اعضاي خانواده مشورت اين كه در تعطيالت به كجا بايد ر

هاي اطالعاتي اين تمامي كانال هاي ديگري نياز دارد.زماني كه به مقصد رسيد به كانال اما .نمايد

نند زماني كه هر بخش ست ماي دروني دارند؛ درباشند و به هم وابستگسيستم با يكديگر مرتبط مي

نظام  خورد.تگي دروني در سراسر آن به چشم مينوعي پيوس هاي قبل است وآن مكمل بخش

هاي مختلف هر قطعه از آن سيستم يعني كانال كند وت گردشگري همانند يك پازل عمل مياطالعا



 63......................بررسي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجي.......

 

گاه بخشي از گيرد و همانند يك پازل هرا گردشگران مورد استفاده قرار ميآن براي برقراري ارتباط ب

چنانچه يك يا دو كانال نتوانند اطالعات را  ،خواهد بود. عالوه بر اين اكاملآن غايب باشد، كل آن ن

هاي سيستم مرتبط نبوده و بي منتقل كنند يا اطالعات منتشر شده از آنها با ساير كانالخوبه

پيام را به طور  رساني مربوطه قادر نخواهد بود كلاشته باشد در آن صورت نظام اطالعهمخواني ند

 (.2004د )برلي و مارتين، موثر انتقال ده

 

 رفتار گردشگران در جستجوی اطالعات

باشد. شگران براي توسعه استراتژي و ارايه خدمات ضروري ميفهم رفتار جستجوي اطالعات گرد

ي اهميت فهم رفتار جستجو ،ع آنهامسلما، پيدايش تعداد زيادي از مقصدهاي گردشگري و تنوّ

ب نيست كه اي از اين رويداد، جاي تعجّد. به عنوان نتيجهدهاطالعات گردشگران را افزايش مي

مطالعه مفهومي و تجربي رفتار جستجوي اطالعات گردشگر در تحقيقات بازاريابي اهميت بيشتري 

چند در ادبيات گردشگري مطالعات كمي است كه بر رفتار جستجوي اطالعات بطور  پيدا كند. هر

كنندگان به (. رفتار جستجوي اطالعات مصرف2000 ،2و چن 1)گورسوي خاص تمركز كرده باشد

)جستجوي دروني( يا  عنوان فعاليت برانگيخته شدن در جستجوي اطالعات ذخيره شده در ذهن

يندي تئوريكي گردد، كه فرآ( تعريف مي)جستجوي بيروني كسب اطالعات مرتبط تصميم از محيط

 (.1999، 3)كروتز شودفرد از يك نياز يا مساله شروع مياست و هنگام آگاهي 

فرآيند جستجوي اطالعات پنج ( بيان كردند كه گردشگران يك 1984)5و فرانكن 4راجيوان

و  9هاي تفريحي، فعاليت8گيري، تصميم7، كسب اطالعات6كنند: تصميم عمومياي را طي ميمرحله

تجوي اطالعات اي را براي جس( يك فرآيند سه مرحله1987)  11موتينهو .10مندي و نارضايتييترضا

ي اطالعات براي يك كه عبارتند از نياز براي سفر تفريحي )يا شناخت مساله(، جستجو ه كرداراي

سايي نياز يا مسئله مرحله اول هاي انتخابي مقصد. شناهاي مرتبط؛ و ارزيابي گزينهمقصد و انتخاب

كند و ا هدايت ميستجوي اطالعات افراد رطور تئوريكي رفتار جباشد، كه بفرآيند جستجو مي

                                                 
1 Gursoy 
2 Chen 

3 Crotts 

4 Van Raaji 
5 Francken 

6 Generic decision 

7 Information acquisition 

8 Decision making 

9 Vacation activities 

10 Satisfaction and complaints 

11 Moutinho 
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باشد؛ افرادي كه با اين سطح قبلي مي آوري شده از تجربيات گذشته يا ذهنياتبراساس دانش جمع

     بيروني براي كسب اطالعات جديدبه جستجوي  ،شوندي خود( ارضا نمي)دانش گذشته دانش

 .(2004، 2و چو 1)كرستتر پردازندمي

كن است اطالعات را از ذهن بازيابي كنند و يا از مم در طي مرحله كسب اطالعات، گردشگران

د. اما در اين مرحله چند نكته حايز اهميت است. افراد منابع متعدد بيروني اطالعات را كسب كنن

ازي ي بهاي انتخابي دارند كه در اعتماد و اطمينان آنها نسبت به منبع اطالعات نقش مهمّگرايش

ه . ب3كردن، خنثي، جديد، مسامحه و كنش از گرايش رد ها عبارت هستندكنند. اين گرايشمي

 كلي، آگاهي يك شخص از مقصدهاي گردشگري در ذهن وي بر اساس تجربه گذشته يا واكنشطور

كردن، قبل از اينكه به  طور مثال افراد با گرايش رده شود. بنسبت به اطالعات خارجي ايجاد مي

كنند. همچنين فعلي خود در مورد مقصد را رد مي اطالعات ،آوري اطالعات اضافي بپردازندجمع

هاي فردي همچون سن و جنس و متغيرهاي ت بر طبق تفاوتجستجوي اطالعات ممكن اس

هاي گردشگري متفاوت ريزي و انگيزهشده در برنامهتي از قبيل هدف مسافرت، زمان صرفوضعي

درجه توجه  ممكن است بسته بهكه اهميت متغيرهاي مرتبط  كندبيان مي 4چند كروتز باشند. هر

 (1987) ه شده موتينهود. مرحله سوم فرآيند اراييند خريد متفاوت باشمشتري يا تاثير در فرآ

باشد. در گردشگري، گردشگران به ارزيابي دو ي گزينه ها از سوي مصرف كننده مينيازمند ارزياب

ل وجهه، احساس، ملموس ) ازقبي)قيمت، تسهيالت و ...( و انتزاعي يا نا عيني هايويژگيدسته 

ممكن است  ها،اين ويژگيپردازند. ارزيابي شده است ميه تجربه( كه در منابع اطالعاتي مختلف اراي

 .(2004)كرستتر و چو،  بر اساس سطح اعتبار و فايده استنباط شده از هر منبع باشد

 

 جستجوی دروني و بيروني اطالعات

اطالعات براي انتخاب يك مقصد گردشگري و تصميمات  همانند ساير محصوالت مصرفي، كسب

باشد. اگرچه، نوع ونت، حمل و نقل و تورها ضروري ميدر اين جهت از قبيل انتخاب محل سك

نياز موثر باشد و همچنين بر ميزان  مسافرت و هدف سفر ممكن است بر ميزان و نوع اطالعات مورد

هاي تكراري شايد به جستجوي اطالعات بيروني نياز وي اطالعات تاثير بگذارد. مسافرتو نوع جستج

ي هاي خارجي ممكن است نيازمند جستجواشته باشد، در حالي كه مسافرتنداشته و يا كم نياز د

 (.1993و اسنپنگر،  5)اسنپنگر اي باشداطالعات بيروني قابل مالحظه

                                                 
1 Kerstetter 
2 Cho 

3 Reject, Inert, Late, Inaction and Action 

4 Krutze 

5 Snepenger 
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ده در شدانش ذخيره سازي ه عنوان برانگيخته شدن براي فعالتواند بجستجوي اطالعات مي

اشد وني بتواند درجستجوي اطالعات مييند عات از محيط شناخته شود. اين فرآذهن يا كسب اطال

يروني جوي بمبناي بازيابي دانش از ذهن بوده و از طرف ديگر جست يا بيروني؛ جستجوي دروني بر

كافي  العاتدروني اط باشد. هنگامي كه جستجويانتخاب اطالعات از محيط بازار مياطالعات شامل 

فا ران صرشود. گردشگبيروني احساس نمينمايد نيازي به جستجوي در مورد تصميم سفر فراهم مي

اي . بركنندكيفيت دانش موجود خود اعتماد مي به جستجوي اطالعات دروني بسته به كفايت يا

 ر روزمرهسف براي يك گونه اطالعات اضافي از منابع بيرونيل گردشگران ممكن است نياز به هيچمثا

ز د تنها اشاي فاميلي يا دوستانه و يا براي تكرار بازديد از يك مقصد مشخص نداشته باشند؛ زيرا

ات ي اطالعنيز به جستجو ي قبليتجربهداراي تجربيات گذشته استفاده كنند؛ هرچند هر گردشگر 

ديد باز روزمره براي ،ردارد. از طرف ديگر احتمال دارد كه گردشگران در هر سف نياز بيروني

ام ت را انجالعاجستجوي بيروني اط ،خانوادگي يا دوستان به دليل تغيير در يك يا چند جنبه از سفر

 (.2000)گورسوي و چن،  دهند

ات اضافي از آوري اطالعوني ناكافي باشد گردشگران به جمعهنگامي كه جستجوي اطالعات در

ريزي نبع اطالعات بيروني هنگام برنامهمايل دارند از چهار مآورند. گردشگران تمنابع بيروني روي مي

( مشاوران 4ها؛ ( رسانه3( ادبيات خاص مقصد؛ 2ن؛ ( فاميل و دوستا1سفرهاي خود استفاده كنند:

گردشگران هر كدام از اين منابع را براي جستجوي (. 1993)اسنپنگر و اسنپنگر،  گردشگري

ستجوي اطالعات استفاده كنند. ج 2العات در جريان خريدو جستجوي اط 1اطالعات پيش از خريد

براي تصميم خريد آينده انجام  توان به عنوان جستجوي اطالعات بيروني كهپيش از خريد را مي

طالعات توان به معني كسب اجوي اطالعات در جريان خريد را ميشود دانست. در حالي كه جستمي

جستجوي پيش از خريد با ايجاد پيچيدگي ريد تعريف كرد. قه خهاي متفربيروني بدون توجه به نياز

ر جريان خريد با ايجاد پيچيدگي نسبت به در خريد تاثيرگذار است در حالي كه جستجوي د

جستجوي اطالعات بيروني پيش از خريد مستقيما به نوع محصول  يگذارد. درجهمحصول تاثير مي

قيمت باال، قابل  با هنگام خريدهايگردشگران، . مورد نظر مصرف كنندگان براي خريد بستگي دارد

سك استنباط شده بزرگتري دارند )از قبيل سفرهاي خارجي(، مالحظه و محصوالت پيچيده كه ري

 (.2000به جستجوي بيشتري نياز دارند )گورسوي و چن، 

 

 تحقيقهای و فرضيه مفهوميمدل 

                                                 
1 - Pre-purchase information search 

2 - Ongoing information search 
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ي گردشگري، بع اطالعاتي چاپي در حوزهي گردشگران از منابا بررسي ادبيات مربوط به استفاده

عوامل موثر بر كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري استخراج شده و در قالب مدل نظري تحقيق 

 ( نشان داده شده است.1در شكل )

 
  ( عوامل موثر بر كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری1شكل )

 )منبع: ادبيات تحقيق( 

 

ير ه شرح زهاي تحقيق بي تحقيق و بر اساس مدل مفهومي ارايه شده، فرضيهمبتني بر مسئله

 :باشدمي

 

 ی اصليفرضيه

 بخش رضايت كيفيت منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي بازديدكننده از تهران

 باشد.مي

 

 های فرعيفرضيه

ن خارجي بودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگرا تحريك كنندهتشويق/كيفيت  -1

 بخش مي باشد.رضايت بازديدكننده از تهران

ه از بودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي بازديدكنند جالب توجه كيفيت -2

 باشد.بخش ميرضايت تهران

 هرانتبودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي بازديدكننده از  مفيد كيفيت -3

 باشد.بخش ميرضايت

بودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي  ي اطالعات مفيدحاو كيفيت -4

 باشد.بخش ميرضايت بازديدكننده از تهران
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 تهران بودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي بازديدكننده از معتبركيفيت  -5

 باشد.بخش ميرضايت

ده از خارجي بازديدكننبودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران  كاربر پسندكيفيت  -6

 باشد.بخش ميرضايت تهران

 

 شناسي تحقيقروش

 اشد.بپيمايشي مي -ماهيت و روش، توصيفيكاربردي و از نظر تحقيق حاضر از نظر هدف، 

 تهرانز ا 1393ماهه اول سال  6باشند كه در اي ميگردشگران خارجي تحقيق،جامعه آماري اين 

معه چون حجم جا، استان تهراننمونه در خصوص گردشگران براي تعيين حجم بازديد نمودند. 

اده ( استف1) مشخص نيست و اطالعي از واريانس جامعه در دسترس نيست از فرمولگردشگران 

ي اطمينان اصله( يك مقدار ثابت است كه به ف2α/Z( تعداد حجم نمونه، )n(، )1گردد. در فرمول )مي

يجه مقدار ( و در نت95/0حاضر سطح اطمينان برابر با )( بستگي دارد. در تحقيق αو سطح خطا )

(2α/Z( برابر با )( بود. )96/1σانحراف معيار مي )( مح2باشد كه از طريق فرمول )گردد. در اسبه مي

ترين مقدار درجه است، بزرگ 5ي گردشگران داراي طيف ليكرت پرسشنامه (، از آنجاييكه2فرمول )

( ميزان دقت ε) ت.س( ا66/0)برابر با مقدار ار ود، بنابراين انحراف معيخواهد ب (1)ترين و كوچك (5)

وارد مبا توجه به  بنابراين، (.1387( بوده است )مومني، 01/0باشد كه مقدار آن برابر با )برآورد مي

 نفر محاسبه گرديد. 170 گردشگران حجم نمونهمذكور، 

  (                                                 (:                                     1فرمول )

                           (:                                              2فرمول)

 

اخته ي محقق سهاي الزم از طريق پرسشنامهباشد. دادهميدردسترس  گيري بصورتروش نمونه

ك نمونره، هاي تري ترآزمون طريق ها اززيه و تحليل دادهآوري گرديد. تجو مستخرج از ادبيات جمع

 صورت پذيرفت. SPSS22افزار تي مستقل، تحليل واريانس و فريدمن با استفاده از نرم

 

 شناختي گردشگرانهای جمعيتویژگي

درصرد 30/72باشرد؛ مليرت: خصوصيات عمومي گردشگران نمونه مورد آزمون به اين صورت مي

درصرد  63/7هاي خاورميانه، درصد مليت 32/9هاي امريكايي، درصد مليت 24/4هاي اروپايي، مليت

درصد  1/33درصد مرد و  9/66هاي شرق آسيا. جنسيت: درصد مليت 51/6هاي جنوب آسيا و مليت

درصرد  2/10سال،  35-45درصد  6/24سال،  25-35درصد  5/47سال،  25درصد زير 11زن. سن: 

درصرد مجررد.  39درصرد متاهرل و  61سال. وضعيت تأهرل:  55تر از درصد باال 7/6سال و  55-45
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درصررد  9/16درصررد دانشررگاهي و  56درصررد دبيرسررتاني،  6/24درصررد ابترردايي،  5/2تحصرريالت: 

درصرد  5/8درصد گذر به كشور ديگر،  2/10درصد گردش/تفريح،  6/74تحصيالت عالي. هدف سفر: 

      درصرد مطالعره. نحروه انتخراب مقصرد گردشرگري: 2/4درصرد بازديرد از نمايشرگاه و  5/2تجارت، 

درصد پيشنهاد دوستان،  9/22درصد راهنمايي آژانس مسافرتي،  3/9درصد از طريق اينترنت،  4/25

 درصد ساير موارد.  8/6درصد مطالب چاپ شده و  5/30درصد پيشنهاد اعضاي خانواده،  1/5

 

 تجزیه و تحليل

خته ها پرداهاي حاصل از آزمودنيپژوهش با توجه به دادههاي در اين قسمت به آزمون فرضيه

( نتايج 1جدول )و تك نمونه استفاده شده  tهاي پژوهش از آزمون شود. براي آزمون فرضيهمي

 هاي فرعي مربوط به آن است.ضيهحاصل از آزمون فرضيه اصلي و فر

 
 آن عي مربوط بههای فرونه مربوط به فرضيه اصلي و فرضيهتک نم t( آزمون 1جدول)

 t Df Pآماره  ميانگين هافرضيه

چاپي گردشگری از نظر گردشگران اطالعاتي كيفيت منابع 

 باشد.بخش ميرضایت تهرانخارجي بازدیدكننده از 
21/3 20/58 169 000/0 

منابع اطالعاتي چاپي تشویق/تحریک كنندگي كيفيت 

ران گردشگری از نظر گردشگران خارجي بازدیدكننده از ته

 باشد.بخش ميرضایت

28/3 78/46 169 000/0 

بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری  جالب توجه كيفيت

-از نظر گردشگران خارجي بازدیدكننده از تهران رضایت

 باشد.بخش مي

34/3 72/42 169 000/0 

بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری از نظر  مفيد كيفيت

بخش از تهران رضایتگردشگران خارجي بازدیدكننده 

 باشد.مي

27/3 71/43 169 000/0 

بودن منابع اطالعات چاپي  حاوی اطالعات مفيد كيفيت

گردشگری از نظر گردشگران خارجي بازدیدكننده از تهران 

 باشد.بخش ميرضایت

07/3 33/47 169 000/0 

بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری از نظر  معتبركيفيت 

بخش بازدیدكننده از تهران رضایت گردشگران خارجي

 باشد.مي

18/3 37/41 169 000/0 

بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری  كاربر پسندكيفيت 

-از نظر گردشگران خارجي بازدیدكننده از تهران رضایت

 باشد.بخش مي

10/3 14/51 169 000/0 
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 حاضر تحقيق محاسباتع: منب 

 

 و  3ها بيشتر از با توجه به اينكه ميانگين تمام فرضيه (،1)نتايج ارايه شده در جدول بر اساس 

با باشد، بنابراين مي (=.Sig 000/0( و برابر با )5/0داري آنها كمتر از )( و سطح معني< μ 3برابر با )

ه بي مربوط هاي فرعفرضيه اصلي پژوهش به همراه فرضيهكه  بيان نمودتوان درصد اطمينان مي 95

ن از تهرا كنندهگردشگران خارجي بازديد مند بودنشوند. اين امر بيانگر رضايتته ميهمگي پذيرف آن

 ،بع چاپيفيت مناهاي مربوط به كيباشد و با توجه به ميانگينميچاپي گردشگري  اطالعاتي منابع از

ر رخورداي باز وضعيت مناسبچاپي اطالعاتي رساني گردشگري در منابع كه وضعيت اطالع گفتبايد 

اتي ع اطالعهاي ديدگاهي گردشگران خارجي در كيفيت منابدر ادامه به ارزيابي تفاوت .باشدمي

يفيت كبررسي به منظور شناختي پرداخته شده است. هاي جمعيتچاپي گردشگري بر اساس ويژگي

از آزمون  منابع اطالعاتي چاپي گردشگري بر اساس سن گردشگران خارجي بازديدكننده از تهران،

 ايج آن درو نت عاملي كه براي بيش از دو گروه مستقل كاربرد دارد استفاده شدهواريانس تك تحليل

 ( ارايه شده است.2جدول )

 
 گردشگری بر اساس سن چاپي اطالعاتي منابعكيفيت  ( ارزیابي گردشگران از2جدول)

 حاضر تحقيق محاسباتع: منب

 

دار يمعنر  P ≥ 05/0سرطح  مشراهده شرده در Fي مقدار آماره ،(2)هاي جدول با توجه به يافته

بي از د ارزيراوربا توجه به سن آنها در م خارجي بازديد كننده از تهران نبوده و بين نظرات گردشگران

  سري منظرور برره بر دار وجرود نردارد.تهرران تفراوت معنريگردشگري چاپي كيفيت منابع اطالعاتي 

 صروصدر خ گردشگران خرارجي بازديدكننرده از تهرراندار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات معني

سرتفاده اتقل مسtاز آزمون بر اساس جنسيت  از كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري آنها ارزيابي

 ( ارايه گرديد. 3شد و نتايج آن در جدول )

 

 

 F P ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

 726/0 513/0 یگردشگر اطالعاتي چاپي منابعحاوی اطالعات مفيد بودن 

 023/0 956/2 گردشگری جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي

 546/0 771/0 گردشگری كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي

 097/0 019/2 گردشگری تشویق/تحریک كننده بودن منابع اطالعاتي چاپي

 062/0 315/2 یگردشگر قابل اعتماد بودن منابع اطالعاتي چاپي

 022/0 987/2 گردشگری مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي
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 بر اساس جنسيت ارزیابي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری (3جدول )

  حاضر تحقيق محاسباتع: منب 

 

ن گردشگرا ارزيابي در خصوصمستقل مشاهده شده  t ، مقدار(3)هاي جدولبر طبق يافته

 داراي P ≥ 05/0در سطح  گردشگري اپيچاز كيفيت منابع اطالعاتي  خارجي بازديدكننده از تهران

ي اطالعات كيفيت منابعابعاد  در خصوص مرد و زن گردشگراندار نبوده و بين نظرات تفاوت معني

 وجود ندارد. داريمعني تفاوت، چاپي گردشگري

نها از آارزيابي  در خصوص گردشگران خارجي بازديدكننده از تهرانرات نظمنظور بررسي ه ب

    س از آزمون تحليل واريانسطح تحصيالت  بر اساس طالعاتي چاپي گردشگريكيفيت منابع ا

 .( ارايه شده است4عاملي استفاده و نتايج در جدول )تك

 
 تحصيالتسطح  بر اساس ارزیابي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری (4جدول)

 حاضر تحقيق محاسبات بع:من

 

 اطالعاتي چاپي گردشگریكيفيت منابع ابعاد 
ميانگين 

 مردان

 ميانگين

 زنان

t 
 P مستقل

 منابع اطالعاتي چاپيحاوی اطالعات مفيد بودن 

 گردشگری
06/3 10/3 283/0- 778/0 

 741/0 -332/0 38/3 32/3 گردشگری جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي

 775/0 286/0 07/3 11/3 گردشگری كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي

 تشویق/تحریک كننده بودن منابع اطالعاتي چاپي

 گردشگری
27/3 30/3 195/0- 846/0 

 768/0 296/0 15/3 20/3 گردشگری تي چاپيقابل اعتماد بودن منابع اطالعا

 272/0 103/1 15/3 32/3 گردشگری مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي

 F P ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

 180/0 657/1 گردشگری منابع اطالعاتي چاپيدن حاوی اطالعات مفيد بو

 535/0 732/0 گردشگری جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي

 281/0 291/1 گردشگری كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي

 895/0 202/0 گردشگری تشویق/تحریک كننده بودن منابع اطالعاتي چاپي

 068/0 443/2 گردشگری يقابل اعتماد بودن منابع اطالعاتي چاپ

 385/0 023/1 گردشگری مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي
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  P ≥ 05/0سرطح  مشراهده شرده در F يمقردار آمراره دهد كرهنشان مي ، (4)هاي جدول يافته

يفيرت منرابع ز كارزيابي آنها ا در خصوص خارجي بازديدكننده از تهراندار نبوده و بين نظرات معني

 وجود ندارد. يدارسطح تحصيالت تفاوت معني بر اساس اطالعاتي چاپي گردشگري

يفيرت ارزيرابي آنهرا از ك در خصوص گردشگران خارجي بازديدكننده از تهرانرات بررسي نظ در

گرديرد ه عاملي استفاداز آزمون تحليل واريانس تكمليت  بر اساس منابع اطالعاتي چاپي گردشگري

 ( ارايه شده است.5تايج در جدول )ن و 

 
 مليت بر اساس ارزیابي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری (5جدول)

 اضرح تحقيق محاسباتع: منب

 

  P ≥ 05/0سرطح  مشراهده شرده در F يمقردار آمراره دهرد كره(، نشان مي5ول )هاي جديافته

يفيرت منرابع كارزيابي آنها از  در خصوص بين نظرات خارجي بازديدكننده از تهراندار نبوده و معني

 وجود ندارد. يدارمليّت تفاوت معني بر اساس اطالعاتي چاپي گردشگري

گردشگران  رنظگردشگري از بندي ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي چاپي اولويت منظوره بدر ادامه، 

 مشرخص (6)در جدول همانطور كه . استفاده گرديداز آزمون فريدمن  خارجي بازديدكننده از تهران

نرده جالرب توجره برودن، تشرويق/تحريك كنبه كمترين مربوط به  ، ترتيب اولويت از بيشتريناست

اتي ابع اطالعربل اعتماد بودن، كاربر پسند بودن و حاوي اطالعات مفيد بودن منبودن، مفيد بودن، قا

 باشد.گردشگري مي چاپي

 
 بندی سواالت مربوط به منابع چاپي ایرانياولویت (6جدول)

 حاضر تحقيق محاسباتع: منب

 F P اطالعاتي چاپي گردشگری كيفيت منابعابعاد 
 738/0 497/0 گردشگری منابع اطالعاتي چاپيحاوی اطالعات مفيد بودن 

 978/0 111/0 گردشگری جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي
 709/0 537/0 گردشگری كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي

 660/0 605/0 گردشگری تشویق/تحریک كننده بودن منابع اطالعاتي چاپي
 423/0 976/0 گردشگری قابل اعتماد بودن منابع اطالعاتي چاپي

 927/0 221/0 گردشگری مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي

 ندی ميانگينبرتبه ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری رتبه

 80/3 ي گردشگر جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي 1
 67/3 گردشگري تشويق/تحريك كننده بودن منابع اطالعاتي چاپي 2
 65/3 گردشگري  مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي 3
 45/3 گردشگري قابل اعتماد بودن منابع اطالعاتي چاپي 4
 25/3 گردشگري كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي 5
 19/3 گردشگری اتي چاپيحاوی اطالعات مفيد بودن منابع اطالع 6
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 شنهاداتيپ و یريگجهينت

ن هدف اصلي اين پژوهش بررسي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري از ديردگاه گردشرگرا

صرورت  هرايهاي سياحتي استان تهران بوده است. با توجه بره تحليرلخارجي بازديدكننده از مكان

 آمدند. دستگرفته نتايج زير به 

ه بيانگر بازار ، كهاي اروپايي تشكيل دادندز نمونه آماري را مليتا درصد 03/72ها افتهي بر اساس

تعرداد  باشرد. همچنرينجه بيشتر به اين بخش از برازار مريو لزوم تو تهران استانعمده گردشگري 

توان مورد مي ين چيزي را در دوكه دليل چن ؛است گردشگران زن حدود نصف گردشگران مرد بوده 

ر مرورد درسراني كرافي تهران و عدم اطالع استانبودن گردشگري در ي تجاري بيان كرد؛ اول مساله

جود گردد نوع گردشگري و ميزان وكه موجب مي است تهران استاندر  فرهنگي-گردشگري تفريحي

ل ت مسرايه رعايرينكراطالعات در مورد آن با روحيه مردان بيشتر تناسب داشته باشد و مساله دوم ا

 .زنان خارجي نباشد مطابق با روحيّاتشايد به ط به آداب و رسوم فرهنگي و مذهبي، مربو

ادنرد دآماري اين پژوهش را تشكيل از نمونه  درصد 83حدود  ،سال 45گردشگران با سنين زير 

جمعيرت  انسبت تهران، استان اين نتايج حاكي از آن است كه گردشگران خارجي بازديد كننده از كه

پرذير، شرگره در كشورهاي مختلف و مهم گردمشاب اطالعاتبا  اطالعاتاين  يمقايسه جواني دارند و

 گردشرگران در تعداد يابي از داليل كم بودنطالعدر ا تهران استان متولّيان گردشگريتواند براي مي

 استفاده باشد.، مفيد و قابلهاي سنيبرخي از گروه

نرابع مي كيفيرت تهرران در زمينره اسرتانگران خرارجي بازديدكننرده از نتايج ارزيابي از گردش

بررودن،  پسررندبررودن، كاربر جالررب توجرره دارا بررودن اطالعررات مفيررد،اطالعرراتي چرراپي گردشررگري )

راضري  نسبتا ،آنهامشخص ساخت كه و مفيد بودن(،  بودن ، قابل اعتمادبودن تحريك كنندهتشويق/

كمتر مربروط  ، از اولويت  بيشتر بهمنابع اطالعاتي چاپي گردشگريكيفيت و اولويت اهميت  اندبوده

 سند بودن وپجالب توجه بودن، تشويق/تحريك كننده بودن، مفيد بودن، قابل اعتماد بودن، كاربر به 

 گردشگري بود. حاوي اطالعات مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي

خرارجي  از سروي گردشرگران تهرران اسرتانمنابع اطالعاتي چاپي گردشرگري در از آنجايي كه 

هاي ارتباطي مناسرب برراي ارزيابي شدند؛ فراهم كردن كانال خوب نسبتاً ،استانبازديدكننده از اين 

بره  تهرران اسرتانجهت معرفري يت اعتماد به صورت منابع چاپي اطالعات مفيد و قابلانتشار بيشتر 

هراي معتبرر و مرورد د از طريق انتشاراتيچاپ اين موار)بطور مثال  شودتوصيه ميبازارهاي خارجي 

بازديدكننرده  از گردشرگران خرارجي درصرد 70با توجه به آنكه بيش از  (.قبول گردشگران خارجي

 توجره نمرود كرهنكتره بايد به اين  باشند،باال ميمدارک داراي تحصيالت دانشگاهي با  تهران، استان

كه پيشنهاد  را بايد كاهش داد هاي مختلفدر زمينه در امر ارايه اطالعات به آنها مشكالتاز بسياري 

)مثال در فرودگاه ها، هترل  شوند به طريقيردشگراني كه وارد كشور ميگ اطالعات مورد نياز شودمي

گسترش مطالعات و  ها، آژانس هاي مسافرتي، مراكز گردشگري و ...( در دسترس آنها قرار داده شود.
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ريرزي در گرذاري و برنامرهسياست وتهران  استانشگران خارجي بندي گردبخشتحقيقات به منظور 

تهران )كاهش مسايل و قوانين مربروط بره ورود  استانهاي بازار و شرايط گردشگري راستاي واقعيت

مين و جرذب منرابع ترأي حمل و نقل و رزرو هترل، گردشگران خارجي، ارايه اطالعات الزم در حوزه

 ي اطالعات الزم به گردشگران(براي تهيه و ارايه علمي انساني
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 منابع

هبود ب(. نقش فناوري اطالعات بر عنصر ارتقاي سطح 1384) يوسففر، محنتو  سيندامغاني، ح .1

اولين همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در  ساختار گردشگري و ميراث فرهنگي مازندران،

ني و م انسافرهنگي و گردشگري استان مازندران و دانشكده علو سازمان ميراث ،توسعه استان مازندران

 اجتماعي دانشگاه مازندران، بابلسر.

ردشگري در . عوامل موثر بر تراكم گ(1393سپيده ) ،حسيني ؛سعيد ،پتانالرسعيد؛ كريمي ،راسخي .2

 .86-69 :8، شماره 3دوره ، ریزی و توسعه گردشگریبرنامه ،كشورهاي در حال توسعه منتخب

ش سراسری اولين همایهاي گردشگران، (. بازاريابي و شناسايي انگيزه1384) ليرضاع زاده،كريم .3

 زندران، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مانقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران

 و دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران، بابلسر.

 نو. انتشارات كتابتهران: ، SPSSهای آماری با استفاده از ليلتح(. 1387) مومني، منصور .4
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