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تاریخ پذیرش1395/12/20 :

چكيده
تبليغات و اطالعرساني اهميت و تاثير زيادي بر رشد صنعت گردشگري داشته است .در اين راستا،
پژوهش حاضر به بررسي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري از ديدگاه گردشگران خارجي بازديدكننده
از استان تهران پرداخته است .جامعه آماري اين تحقيق ،گردشگران خارجياي ميباشند كه در  6ماهه اول
سال  1393از استان تهران بازديد نمودند .با استفاده از فرمول تشريح شده در متن مقاله ،حجم نمونه
گردشگران  170نفر محاسبه گرديد .روش نمونهگيري بصورت در دسترس ميباشد .دادههاي الزم از طريق
پرسشنامه جمعآوري گرديد .تجزيه و تحليل دادهها از طريق آزمونهاي تي تك نمونه ،تي مستقل ،تحليل
واريانس و فريدمن با استفاده از نرمافزار  SPSS22صورت پذيرفت .يافتهها مشخص ساخت كه كيفيت منابع
اطالعاتي چاپي گردشگري (دارا بودن اطالعات مفيد ،جالب توجه بودن ،كاربرپسند بودن ،تشويق/تحريك
كننده بودن ،قابل اعتماد بودن و مفيد بودن) ،از ديدگاه گردشگران خارجي بازديدكننده از استان تهران،
نسبتا خوب بوده است و اولويت اهميت كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري ،به ترتيب اولويت از بيشتر
به كمتر مربوط به جالب توجه بودن ،تشويق/تحريك كننده بودن ،مفيد بودن ،قابل اعتماد بودن ،كاربر پسند
بودن و حاوي اطالعات مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگري بود .پيشنهادات در قالب نتيجهگيري
ارايه شده است.
واژههای كليدی :كيفيت منابع اطالعاتي ،منابع اطالعاتي چاپي ،گردشگري.

 1استاديار گروه مديريت ،اقتصاد و حسابداري دانشگاه پيام نور تهران
 2استاديار گروه مديريت جهانگردي دانشگاه مازندران
 3نويسنده مسئول :كارشناس ارشد پژوهشي ،دانشگاه مازندران ))sanat1379@yahoo.com
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مقدمه
اطالعات ،منبعي براي قدرت ،ابزار رقابت ،وسيله پيشرفت و ترقي و عاملي برراي رشرد و توسرعه
ملي و مطرح شدن در سطح جهاني است؛ همچنين اطالعرات سرچشرمه قردرت ،ثرروت ،موفقيرت و
معنويت است و از نقطه نظر سازماني يكي از منابع مهمي است كه در اختيار مرديريت مريباشرد .از
طرفي ديگر در بخش گردشگري مردم به داليل متعدد دست به سرفر مريزننرد و بره منظرور انجرام
هماهنگيهاي الزم اطالعات مورد نياز خود را از كانالها و منابع مختلف دريافت ميدارند .كليه ايرن
كانالها در واقع سيستم اطالعرساني در صنعت گردشگري را تشركيل مريدهنرد .لرذا فنراوريهراي
ارتباطات و اطالعات ،صنعت گردشگري را از دهه  1980دستخوش تغيير و تحرول سراخته و نقرش
مهمي را در رشد و توسعه اين صنعت ايفا كرده است (آمارو 1و دوآرت.)2015 ،2
غناي جاذبهها در ايران باعث شده است كه آن را جهاني در يك مرز بنامنرد .تنروع جاذبرههرا در
ايران آنقدر زياد است كه تقريبا براي هر سليقهاي انگيزه كافي براي سفر به اين كشرور را بره وجرود
ميآورد .چرا كه ايران كشوري است تاريخي و با انبوهي از يادمان هاي تاريخي و ميراثهاي فرهنگي
برجاي مانده از دورانهاي مختلف ،نمادهاي فرهنگي در ايران آن چنان متنوع و گوناگون هستند كه
گويي انسان در داخل ايران از كشوري به كشور ديگر رفته است .تنروع جاذبره هراي طبيعري اعرم از
ساحلي ،دريايي ،جنگلي ،كوهستاني ،كويري و بياباني طيف وسيعي از چشم انردازها را در ايرران بره
وجود آورده كه زمان نسبتا زيادي براي ديدن آنها الزم است (نصيريزاده و توتونچي.)1382 ،
انسانهرا برا انگيرزههراي گونراگوني مسرافرت مريكننرد .شرناخت انگيرزههراي گردشرگران بره
سياستگذاران و برنامهريرزان ملري ،منطقرهاي و محلري ايرن فرصرت را خواهرد داد ترا برنامرههرا و
سياستهاي خود را متناسب با نيازهاي گردشگران پيريزي نمايند .عالوه بر اين ،شناخت انگيزههاي
گردشگران و همسو شدن با خواستههاي مطلوب آنها از جملره عوامرل مهرم در تردوين برنامرههراي
گردشگري است .به عبارت سادهتر ،شناخت انگيزههاي گردشگران در بازارهاي هدف ،يعني هماهنگ
كردن محصول با نيازها و خواستههراي مشرتري (كرريمزاده .)1384 ،همينطرور ذهنيتري كره يرك
گردشگر در مورد مقصد دارد بهطور مستقيم بر انتخاب مقصد ،اسرتنادهاي براارزش و فرآينرد خريرد
تأثيرگذار است (رويو-ويا.)2009 ،3
بر اساس آمارهاي سازمان جهاني گردشگري ( ،)2012قاره اروپا محبوبترين مقصد گردشگران
جهان بوده و منطقه جنوب آسيا كه ايران را نيز شامل ميشود ،نسبت به مناطق ديگر جهان ،تعداد
گردشگر كمتري جذب نموده است؛ به طوريكه كشورهاي در حال توسعه با مشكالت ريز و درشت و
بي شمار در جذب گردشگر مواجه هستند (راسخي و ديگران .)1393 ،مهمترين هدف در مديريت
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صنعت گردشگري جلب هر چه بيشتر گردشگران براي ديدن كشور ،منطقه يا محلي خاص است .به
همين دليل ،براي انتشار اطالعات مربوط به انواع جاذبهها و امكانات استفاده از آنها سعي فراوان به
عمل ميآيد.
از اين رو ،هدف اصلي اين پژوهش بررسي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري از ديدگاه
گردشگران خارجي بازديدكننده از مكانهاي سياحتي استان تهران ميباشد .دستيابي به چنين
هدفي اين امكان را مي دهد تا تصويري مشخص و روشن از انواع امكانات تفريحي و سرگرم كننده،
وسايل حمل و نقل الزم و ...را ارايه دهد و تنوع جاذبهها و امكانات موجود در يك كشور را به صورت
منابع چاپي مرتبط و واحد درآورد .لذا س وال اين تحقيق به طور كلي آن است كه كيفيت منابع
اطالعاتي چاپي گردشگري از ديدگاه گردشگران خارجي بازديدكننده از مكانهاي سياحتي استان
تهران چگونه است؟
مباني نظری
منابع اطالعاتي
منابع اطالعاتي به عنوان عوامل تحريكي يا عاملهاي شكل دهنده وجهه شناخته شدهاند .آنها
نيروهايي هستند كه بر ساخت تصورات و ارزيابيها موثرند .منظور از منابع اطالعاتي كليه منابع
مختلف چاپي با ماهيتهاي متفاوت ميباشد كه در معرض ديد افرادند ،همچون اطالعات اكتسابي از
يك مقصد كه نتيجه بازديد از آن محل ميباشد .محققان متعددي بيان كردند كه منابع اطالعاتي
همراه با عوامل ديگر ،فرد را در معرض مقصدهايي مطمئن و قابل اعتماد قرار ميدهند كه براي
انتخابهاي جايگزين قابل توجه ميباشند .گارتنر )1993( 1اعتقاد دارد كه فرايند شكلگيري وجهه
ميتواند به عنوان مراحل پي در پي كسب اطالعاتي تلقي گردد كه در قالب وجههاي منفرد در ذهن
فرد بطور وابسته عمل نمايد .او منابع اطالعاتي موثر بر وجهه را به چند دسته تقسيم نمود؛ كه اين
تقسيم بندي براي سازمانهاي فعال در صنعت گردشگري حايز اهميت ميباشد .اين تقسيمبندي
بيشتر تفكيك نوع اطالعات و تاثير آنها را مد نظر دارد كه عبارتند از:
 )1ترغيب آشكار :2در تبليغ معمول و مرسوم رسانهها شكل ميگيرد و در اينجا اطالعات بيشتر از
طريق موسسات مرتبط با گردشگري در مقصد يا مسولين تورها و عمدهفروشها ارايه ميشود؛
 )2ترغيب پنهان :3استفاده از شهرت مقصد در فعاليتهاي ترفيعي مقصدها و يا پيشبرد فروش و
حتي گزارشها از مقصد و يا مقاالت مطروحه در اين دسته قرار ميگيرند كه ميتوانند به صورتي
غيررسمي و بطور ناآشكار از مقصد تبليغ كنند؛
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 )3آزاد (مستقل) :1شامل پخش اخبار ،اسناد ،فيلمها ،برنامههاي تلويزيوني و  ...از رسانههاي مختلف
ميباشد؛
2
 )4ارگانيك  :افرادي همچون دوستان و نزديكا ن فرد و نيز كسب اطالعات از مقصدهاي گردشگري
بر اساس دانش يا تجربه خود به طوري كه اطالعات درخواست شده يا داوطلبانه باشد ،اين دسته از
اطالعات بطور تدريجي در طول عمر جمعآوري ميشوند؛
 )5بازديد از محل ،كسب تجربه و بهدست آوردن اطالعات به طور مستقيم در بازديد از مقصد مورد
نظر (برلي 3و مارتين.)2004 ،4
منابع اطالعات فوقالذكر را مي توان به دو دسته اطالعات اوليه و ثانويه تقسيم كرد .چهار مورد
اول (منابع ترغيبي آشكار و پنهان ،مستقل و ارگانيك) منابع ثانويه هستند كه قبل از تجربه بازديد
از مقصد گردشگري به دست آمده و بر وجهه تاثير ميگذارند .وجهه شكل گرفته از طريق اين منابع
اساسا قبل از تجربه مقصد بهدست ميآيد كه آن را وجهه ثانويه مينامد .از آنجايي كه انتخاب مقصد
شامل نوعي ريسك ميباشد؛ منابع ثانويه اطالعات يك نقش مرتبط و ضروري در شكلگيري وجهه
مقصد با توجه به اثرگذاري بر فرآيند تصميمگيري ايفاي نقش ميكنند .منابع ثانويه سه وظيفه
پايهاي در انتخاب مقصد انجام ميدهند؛ حداقل كردن ريسك كه از ضروريات در تصميمگيري است،
ايجاد وجهه اي ثانويه از مقصد و تاثير بر نوع رفتار مثل توجيه بعد از انتخاب مقصد (مانسفلد،5
.)1992
بديهي است كه رفتار افراد در بررسي اطالعات بيروني ميتواند به طور قابل مالحظهاي بر تعداد
و نوع منابع مورد استفاده بستگي داشته باشد .به طور خالصه ،انواع مختلف منابع اطالعاتي ميتواند
به روش هاي مختلف در وجهه قبل از بازديد تاثير بگذارد .البته ميزان تاثيرگذاري اطالعات به
وابستگي گردشگر به اطالعات ت هيه شده از منبع اطالعاتي بستگي دارد .اطالعات كسب شده در
تجربه شخصي يا بازديد از مقصد گردشگري وجهه اوليه را ميسازد كه ممكن است با وجهه ثانويه
متفاوت باشد .هنگام بازديد واقعي افراد از يك محل وجههاي كه آنها به آن تمايل پيدا ميكنند،
واقعيتر ،پيچيدهتر و متفاوت از وجهه شكل گرفته از منابع اطالعات ثانويه ميباشد .يكي از عوامل
مرتبط در تجربه شخصي جديّت بازديد 6ميباشد ،يا به عبارتي ديگر وسعت تعامل افراد بازديد كننده
با محل .براي مثال برخي ممكن است در جستجوي جذابيتهاي متنوع عرضه شده وقت صرف

Autonomous

1

Organic

2

Beerli

3

Martin

4

Mansfeld

5

Intensity of visit

6

 ...............62مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال پنجم ،شمارهی نوزدهم ،زمستان 1395

كنند ،در حاليكه ديگران ممكن است وقتشان را در آرامش و شركت در كمترين فعاليتهاي
تفريحي در دسترس بگذرانند (برلي و مارتين.)2004 ،

اهميت و نقش كانالهای اطالعات گردشگری
پُ ر واضح است كه هر يك از مقصدهاي گردشگري چه در سطح محلي و چه در سطح ملي و
بينالمللي ،نوعي ارتباط را بين خود و گردشگران براي تبادل اطالعات برقرار ميكند .در واقع اين
مقصدها ،اطالعات را از طريق منابع و يا كانالهاي مختلفي كه خود از سيستمهاي اطالعاتي تشكيل
شده و در حال فعاليت نيز ميباشند ،دريافت ميكنند .در واقع سيستم اطالعات گردشگري شامل
تمام كانالهاي اطالعاتي مورد استفاده براي جذب گردشگر ميباشد .اين كانالها ،همواره از درون به
هم متصل و مرتبط ميباشند و هر كدام نيز در جذب گردشگر اثر خود را به نسبت شرايط مقصد بر
تصميمسازي مسافرت خواهد گذاشت.
بخش مهمي از كانالهاي اطالعاتي در ارتباط بيشتر با منابع چاپي كه ميتوانند نقش خود را در
جهت ارتقاي بهتر مقصد ايفا نمايند ،به اين شرح ميباشند :پيامهاي تبليغاتي چاپي و ارتقاي مقصد
گردشگري؛ اتحاديههاي گردشگري منطقهاي؛ مراكز اطالعات سفر؛ تبليغات مسافرت انفرادي و
گروهي؛ سمينارها و سخنرانيها؛ بروشورها ،پوسترها و عاليم مربوطه؛ بيلبوردها و تبليغات جلوي
فروشگاهها؛ گردشگران تكراركننده مسافرت؛ دوستان و آشنايان (دامغاني و محنتفر.)1384 ،
ویژگيهای سيستمهای اطالعرساني موثر در صنعت گردشگری
گردشگران به منظور به دست آوردن اطالعات و آسانسازي آن جهت تصميمگيري سفرشان
نيازمند اطالعات سازمانيافته مي باشند .در حقيقت آنها نه تمايل و نه وقت كافي دارند تا اطالعات
پراكنده و ناقص ،به ويژه سازماننيافته را جستجو كنند .به عبارت ديگر منظور يك گردشگر
عبارتست از بهدست آوردن اطالعاتي هدفدار و جهتيافته براي يك مقصد گردشگري كه از
بيشترين كمك در تصميمگيري به مسافرت و نيز لذت سفر برخوردار باشد.
در اين سيستم هر كانال عملكرد خاص خودش را دارد و گردشگران ممكن است براي دستيابي
به اطالعات گوناگون از كانالهاي اطالعاتي مختلفي استفاده نمايند .مثال براي تصميمگيري راجع به
اين كه در تعطيالت به كجا بايد رفت ممكن است گردشگر با دوستان يا اعضاي خانواده مشورت
نمايد .اما زماني كه به مقصد رسيد به كانالهاي ديگري نياز دارد .تمامي كانالهاي اطالعاتي اين
سيستم با يكديگر مرتبط ميباشند و به هم وابستگي دروني دارند؛ درست مانند زماني كه هر بخش
آن مكمل بخشهاي قبل است و نوعي پيوستگي دروني در سراسر آن به چشم ميخورد .نظام
اطالعات گردشگري همانند يك پازل عمل ميكند و هر قطعه از آن سيستم يعني كانالهاي مختلف
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آن براي برقراري ارتباط با گردشگران مورد استفاده قرار ميگيرد و همانند يك پازل هرگاه بخشي از
آن غايب باشد ،كل آن ناكامل خواهد بود .عالوه بر اين ،چنانچه يك يا دو كانال نتوانند اطالعات را
بهخوبي منتقل كنند يا اطالعات منتشر شده از آنها با ساير كانالهاي سيستم مرتبط نبوده و
همخواني نداشته باشد در آن صورت نظام اطالعرساني مربوطه قادر نخواهد بود كل پيام را به طور
موثر انتقال دهد (برلي و مارتين.)2004 ،
رفتار گردشگران در جستجوی اطالعات
فهم رفتار جستجوي اطالعات گرد شگران براي توسعه استراتژي و ارايه خدمات ضروري ميباشد.
مسلما ،پيدايش تعداد زيادي از مقصدهاي گردشگري و تنوّع آنها ،اهميت فهم رفتار جستجوي
اطالعات گردشگران را افزايش ميدهد .به عنوان نتيجهاي از اين رويداد ،جاي تعجّب نيست كه
مطالعه مفهومي و تجربي رفتار جستجوي اطالعات گردشگر در تحقيقات بازاريابي اهميت بيشتري
پيدا كند .هر چند در ادبيات گردشگري مطالعات كمي است كه بر رفتار جستجوي اطالعات بطور
خاص تمركز كرده باشد (گورسوي 1و چن .)2000 ،2رفتار جستجوي اطالعات مصرفكنندگان به
عنوان فعاليت برانگيخته شدن در جستجوي اطالعات ذخيره شده در ذهن (جستجوي دروني) يا
كسب اطالعات مرتبط تصميم از محيط (جستجوي بيروني) تعريف ميگردد ،كه فرآيندي تئوريكي
است و هنگام آگاهي فرد از يك نياز يا مساله شروع ميشود (كروتز.)1999 ،3
وانراجي 4و فرانكن )1984(5بيان كردند كه گردشگران يك فرآيند جستجوي اطالعات پنج
مرحلهاي را طي ميكنند :تصميم عمومي ،6كسب اطالعات ،7تصميمگيري ،8فعاليتهاي تفريحي 9و
رضايتمندي و نارضايتي .10موتينهو )1987( 11يك فرآيند سه مرحلهاي را براي جستجوي اطالعات
ارايه كرد كه عبارتند از نياز براي سفر تفريحي (يا شناخت مساله) ،جستجوي اطالعات براي يك
مقصد و انتخابهاي مرتبط؛ و ارزيابي گزينههاي انتخابي مقصد .شناسايي نياز يا مسئله مرحله اول
فرآيند جستجو ميباشد ،كه بطور تئوريكي رفتار جستجوي اطالعات افراد را هدايت ميكند و
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براساس دانش جمعآوري شده از تجربيات گذشته يا ذهنيات قبلي ميباشد؛ افرادي كه با اين سطح
دانش (دانش گذشتهي خود) ارضا نميشوند ،به جستجوي بيروني براي كسب اطالعات جديد
ميپردازند (كرستتر 1و چو.)2004 ،2
در طي مرحله كسب اطالعات ،گردشگران مم كن است اطالعات را از ذهن بازيابي كنند و يا از
منابع متعدد بيروني اطالعات را كسب كنند .اما در اين مرحله چند نكته حايز اهميت است .افراد
گرايش هاي انتخابي دارند كه در اعتماد و اطمينان آنها نسبت به منبع اطالعات نقش مهمّي بازي
ميكنند .اين گرايشها عبارت هستند از گرايش رد كردن ،خنثي ،جديد ،مسامحه و كنش .3به
طور كلي ،آگاهي يك شخص از مقصدهاي گردشگري در ذهن وي بر اساس تجربه گذشته يا واكنش
نسبت به اطالعات خارجي ايجاد ميشود .به طور مثال افراد با گرايش رد كردن ،قبل از اينكه به
جمعآوري اطالعات اضافي بپردازند ،اطالعات فعلي خود در مورد مقصد را رد ميكنند .همچنين
جستجوي اطالعات ممكن است بر طبق تفاوتهاي فردي همچون سن و جنس و متغيرهاي
وضعيتي از قبيل هدف مسافرت ،زمان صرفشده در برنامهريزي و انگيزههاي گردشگري متفاوت
باشند .هر چند كروتز 4بيان ميكند كه اهميت متغيرهاي مرتبط ممكن است بسته به درجه توجه
مشتري يا تاثير در فرآيند خريد متفاوت باشد .مرحله سوم فرآيند ارايه شده موتينهو ()1987
نيازمند ارزيابي گزينه ها از سوي مصرف كننده ميباشد .در گردشگري ،گردشگران به ارزيابي دو
دسته ويژگيهاي عيني (قيمت ،تسهيالت و  )...و انتزاعي يا ناملموس ( ازقبيل وجهه ،احساس،
تجربه) كه در منابع اطالعاتي مختلف ارايه شده است ميپردازند .ارزيابي اين ويژگيها ،ممكن است
بر اساس سطح اعتبار و فايده استنباط شده از هر منبع باشد (كرستتر و چو.)2004 ،
جستجوی دروني و بيروني اطالعات
همانند ساير محصوالت مصرفي ،كسب اطالعات براي انتخاب يك مقصد گردشگري و تصميمات
در اين جهت از قبيل انتخاب محل سكونت ،حمل و نقل و تورها ضروري ميباشد .اگرچه ،نوع
مسافرت و هدف سفر ممكن است بر ميزان و نوع اطالعات مورد نياز موثر باشد و همچنين بر ميزان
و نوع جستجوي اطالعات تاثير بگذارد .مسافرتهاي تكراري شايد به جستجوي اطالعات بيروني نياز
نداشته و يا كم نياز داشته باشد ،در حالي كه مسافرتهاي خارجي ممكن است نيازمند جستجوي
اطالعات بيروني قابل مالحظهاي باشد (اسنپنگر 5و اسنپنگر.)1993 ،
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جستجوي اطالعات ميتواند به عنوان برانگيخته شدن براي فعالسازي دانش ذخيره شده در
ذهن يا كسب اطالعات از محيط شناخته شود .اين فرآيند جستجوي اطالعات ميتواند دروني باشد
يا بيروني؛ جستجوي دروني بر مبناي بازيابي دانش از ذهن بوده و از طرف ديگر جستجوي بيروني
اطالعات شامل انتخاب اطالعات از محيط بازار ميباشد .هنگامي كه جستجوي دروني اطالعات كافي
در مورد تصميم سفر فراهم مينمايد نيازي به جستجوي بيروني احساس نميشود .گردشگران صرفا
به جستجوي اطالعات دروني بسته به كفايت يا كيفيت دانش موجود خود اعتماد ميكنند .براي
مثال گردشگران ممكن است نياز به هيچگونه اطالعات اضافي از منابع بيروني براي يك سفر روزمره
فاميلي يا دوستانه و يا براي تكرار بازديد از يك مقصد مشخص نداشته باشند؛ زيرا شايد تنها از
تجربيات گذشته استفاده كنند؛ هرچند هر گردشگر داراي تجربهي قبلي نيز به جستجوي اطالعات
بيروني نياز دارد .از طرف ديگر احتمال دارد كه گردشگران در هر سفر ،روزمره براي بازديد
خانوادگي يا دوستان به دليل تغيير در يك يا چند جنبه از سفر ،جستجوي بيروني اطالعات را انجام
دهند (گورسوي و چن.)2000 ،
هنگامي كه جستجوي اطالعات دروني ناكافي باشد گردشگران به جمعآوري اطالعات اضافي از
منابع بيروني روي ميآورند .گردشگران تمايل دارند از چهار منبع اطالعات بيروني هنگام برنامهريزي
سفرهاي خود استفاده كنند )1:فاميل و دوستان؛  )2ادبيات خاص مقصد؛  )3رسانهها؛  )4مشاوران
گردشگري (اسنپنگر و اسنپنگر .)1993 ،گردشگران هر كدام از اين منابع را براي جستجوي
اطالعات پيش از خريد 1و جستجوي اطالعات در جريان خريد 2استفاده كنند .جستجوي اطالعات
پيش از خريد را ميتوان به عنوان جستجوي اطالعات بيروني كه براي تصميم خريد آينده انجام
ميشود دانست .در حالي كه جستجوي اطالعات در جريان خريد را ميتوان به معني كسب اطالعات
بيروني بدون توجه به نيازهاي متفرقه خريد تعريف كرد .جستجوي پيش از خريد با ايجاد پيچيدگي
در خريد تاثيرگذار است در حالي كه جستجوي در جريان خريد با ايجاد پيچيدگي نسبت به
محصول تاثير ميگذارد .درجهي جستجوي اطالعات بيروني پيش از خريد مستقيما به نوع محصول
مورد نظر مصرف كنندگان براي خريد بستگي دارد .گردشگران ،هنگام خريدهاي با قيمت باال ،قابل
مالحظه و محصوالت پيچيده كه ري سك استنباط شده بزرگتري دارند (از قبيل سفرهاي خارجي)،
به جستجوي بيشتري نياز دارند (گورسوي و چن.)2000 ،
مدل مفهومي و فرضيههای تحقيق
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با بررسي ادبيات مربوط به استفادهي گردشگران از منابع اطالعاتي چاپي در حوزهي گردشگري،
عوامل موثر بر كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري استخراج شده و در قالب مدل نظري تحقيق
در شكل ( )1نشان داده شده است.

شكل ( )1عوامل موثر بر كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
(منبع :ادبيات تحقيق)

مبتني بر مسئله ي تحقيق و بر اساس مدل مفهومي ارايه شده ،فرضيههاي تحقيق به شرح زير
ميباشد:
فرضيهی اصلي
كيفيت منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي بازديدكننده از تهران رضايت بخش
ميباشد.
فرضيههای فرعي
 -1كيفيت تشويق/تحريك كننده بودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي
بازديدكننده از تهران رضايتبخش مي باشد.
 -2كيفيت جالب توجه بودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي بازديدكننده از
تهران رضايتبخش ميباشد.
 -3كيفيت مفيد بودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي بازديدكننده از تهران
رضايتبخش ميباشد.
 -4كيفيت حاوي اطالعات مفيد بودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي
بازديدكننده از تهران رضايتبخش ميباشد.
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 -5كيفيت معتبر بودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي بازديدكننده از تهران
رضايتبخش ميباشد.
 -6كيفيت كاربر پسند بودن منابع چاپي گردشگري از نظر گردشگران خارجي بازديدكننده از
تهران رضايتبخش ميباشد.
روششناسي تحقيق
تحقيق حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از نظر ماهيت و روش ،توصيفي -پيمايشي ميباشد.
جامعه آماري اين تحقيق ،گردشگران خارجياي ميباشند كه در  6ماهه اول سال  1393از تهران
بازديد نمودند .براي تعيين حجم نمونه در خصوص گردشگران استان تهران ،چون حجم جامعه
گردشگران مشخص نيست و اطالعي از واريانس جامعه در دسترس نيست از فرمول ( )1استفاده
ميگردد .در فرمول ( )n( ،)1تعداد حجم نمونه )Zα/2( ،يك مقدار ثابت است كه به فاصلهي اطمينان
و سطح خطا ( )αبستگي دارد .در تحقيق حاضر سطح اطمينان برابر با ( )0/95و در نتيجه مقدار
( )Zα/2برابر با ( )1/96بود )σ( .انحراف معيار ميباشد كه از طريق فرمول ( )2محاسبه ميگردد .در
فرمول ( ،)2از آنجاييكه پرسشنامهي گردشگران داراي طيف ليكرت  5درجه است ،بزرگترين مقدار
( )5و كوچكترين ( )1خواهد بود ،بنابراين انحراف معيار برابر با مقدار ( )0/66است )ε( .ميزان دقت
برآورد ميباشد كه مقدار آن برابر با ( )0/01بوده است (مومني .)1387 ،بنابراين ،با توجه به موارد
مذكور ،حجم نمونه گردشگران  170نفر محاسبه گرديد.
فرمول (:)1

)

فرمول(:)2
روش نمونهگيري بصورت دردسترس ميباشد .دادههاي الزم از طريق پرسشنامهي محقق ساخته
و مستخرج از ادبيات جمعآوري گرديد .تجزيه و تحليل دادهها از طريق آزمونهاي تري ترك نمونره،
تي مستقل ،تحليل واريانس و فريدمن با استفاده از نرمافزار  SPSS22صورت پذيرفت.
ویژگيهای جمعيتشناختي گردشگران
خصوصيات عمومي گردشگران نمونه مورد آزمون به اين صورت ميباشرد؛ مليرت72/30 :درصرد
مليتهاي اروپايي 4/24 ،درصد مليتهاي امريكايي 9/32 ،درصد مليتهاي خاورميانه 7/63 ،درصرد
مليتهاي جنوب آسيا و  6/51درصد مليتهاي شرق آسيا .جنسيت 66/9 :درصد مرد و  33/1درصد
زن .سن11 :درصد زير  25سال 47/5 ،درصد  25-35سال 24/6 ،درصد  35-45سال 10/2 ،درصرد
 55-45سال و  6/7درصد باالتر از  55سال .وضعيت تأهرل 61 :درصرد متاهرل و  39درصرد مجررد.

 ...............68مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال پنجم ،شمارهی نوزدهم ،زمستان 1395

تحصرريالت 2/5 :درصررد ابترردايي 24/6 ،درصررد دبيرسررتاني 56 ،درصررد دانشررگاهي و  16/9درصررد
تحصيالت عالي .هدف سفر 74/6 :درصد گردش/تفريح 10/2 ،درصد گذر به كشور ديگر 8/5 ،درصرد
تجارت 2/5 ،درصرد بازديرد از نمايشرگاه و  4/2درصرد مطالعره .نحروه انتخراب مقصرد گردشرگري:
 25/4درصد از طريق اينترنت 9/3 ،درصد راهنمايي آژانس مسافرتي 22/9 ،درصد پيشنهاد دوستان،
 5/1درصد پيشنهاد اعضاي خانواده 30/5 ،درصد مطالب چاپ شده و  6/8درصد ساير موارد.
تجزیه و تحليل
در اين قسمت به آزمون فرضيههاي پژوهش با توجه به دادههاي حاصل از آزمودنيها پرداخته
ميشود .براي آزمون فرضيههاي پژوهش از آزمون  tتك نمونه استفاده شده و جدول ( )1نتايج
حاصل از آزمون فرضيه اصلي و فرضيههاي فرعي مربوط به آن است.
جدول( )1آزمون  tتک نمونه مربوط به فرضيه اصلي و فرضيههای فرعي مربوط به آن
فرضيهها
كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری از نظر گردشگران
خارجي بازدیدكننده از تهران رضایتبخش ميباشد.

ميانگين

آماره t

Df

P

3/21

58/20

169

0/000

كيفيت تشویق/تحریک كنندگي منابع اطالعاتي چاپي
گردشگری از نظر گردشگران خارجي بازدیدكننده از تهران

3/28

46/78

169

0/000

رضایتبخش ميباشد.
كيفيت جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
از نظر گردشگران خارجي بازدیدكننده از تهران رضایت-

3/34

42/72

169

0/000

بخش ميباشد.
كيفيت مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری از نظر
گردشگران خارجي بازدیدكننده از تهران رضایتبخش

3/27

43/71

169

0/000

ميباشد.
كيفيت حاوی اطالعات مفيد بودن منابع اطالعات چاپي
گردشگری از نظر گردشگران خارجي بازدیدكننده از تهران

3/07

47/33

169

0/000

رضایتبخش ميباشد.
كيفيت معتبر بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری از نظر
گردشگران خارجي بازدیدكننده از تهران رضایتبخش

3/18

41/37

169

0/000

ميباشد.
كيفيت كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
از نظر گردشگران خارجي بازدیدكننده از تهران رضایت-
بخش ميباشد.

3/10

51/14

169

0/000
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منبع :محاسبات تحقيق حاضر

بر اساس نتايج ارايه شده در جدول ( ،)1با توجه به اينكه ميانگين تمام فرضيهها بيشتر از  3و
برابر با ( )μ > 3و سطح معنيداري آنها كمتر از ( )0/5و برابر با ( )Sig.= 0/000ميباشد ،بنابراين با
 95درصد اطمينان ميتوان بيان نمود كه فرضيه اصلي پژوهش به همراه فرضيههاي فرعي مربوط به
آن همگي پذيرفته ميشوند .اين امر بيانگر رضايتمند بودن گردشگران خارجي بازديدكننده از تهران
از منابع اطالعاتي چاپي گردشگري ميباشد و با توجه به ميانگينهاي مربوط به كيفيت منابع چاپي،
بايد گفت كه وضعيت اطالعرساني گردشگري در منابع اطالعاتي چاپي از وضعيت مناسبي برخوردار
ميباشد .در ادامه به ارزيابي تفاوتهاي ديدگاهي گردشگران خارجي در كيفيت منابع اطالعاتي
چاپي گردشگري بر اساس ويژگيهاي جمعيتشناختي پرداخته شده است .به منظور بررسي كيفيت
منابع اطالعاتي چاپي گردشگري بر اساس سن گردشگران خارجي بازديدكننده از تهران ،از آزمون
تحليل واريانس تكعاملي كه براي بيش از دو گروه مستقل كاربرد دارد استفاده شده و نتايج آن در
جدول ( )2ارايه شده است.
جدول( )2ارزیابي گردشگران از كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری بر اساس سن
F

P

حاوی اطالعات مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

0/513

0/726

جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

2/956

0/023

كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

0/771

0/546

تشویق/تحریک كننده بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

2/019

0/097

قابل اعتماد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

2/315

0/062

مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

2/987

0/022

ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

منبع :محاسبات تحقيق حاضر

با توجه به يافتههاي جدول ( ،)2مقدار آمارهي  Fمشراهده شرده در سرطح  P ≤ 0/05معنريدار
نبوده و بين نظرات گردشگران خارجي بازديد كننده از تهران با توجه به سن آنها در مورد ارزيرابي از
كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري تهرران تفراوت معنريدار وجرود نردارد .بره منظرور بررسري
معنيدار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات گردشگران خرارجي بازديدكننرده از تهرران در خصروص
ارزيابي آنها از كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري بر اساس جنسيت از آزمون tمستقل اسرتفاده
شد و نتايج آن در جدول ( )3ارايه گرديد.
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جدول ( )3ارزیابي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری بر اساس جنسيت
ميانگين

ميانگين

t

مردان

زنان

مستقل

P

3/06

3/10

-0/283

0/778

جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

3/32

3/38

-0/332

0/741

كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

3/11

3/07

0/286

0/775

3/27

3/30

-0/195

0/846

قابل اعتماد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

3/20

3/15

0/296

0/768

مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

3/32

3/15

1/103

0/272

ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
حاوی اطالعات مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي
گردشگری

تشویق/تحریک كننده بودن منابع اطالعاتي چاپي
گردشگری

منبع :محاسبات تحقيق حاضر

بر طبق يافتههاي جدول( ،)3مقدار  tمستقل مشاهده شده در خصوص ارزيابي گردشگران
خارجي بازديدكننده از تهران از كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري در سطح  P ≤ 0/05داراي
تفاوت معنيدار نبوده و بين نظرات گردشگران مرد و زن در خصوص ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي
چاپي گردشگري ،تفاوت معنيداري وجود ندارد.
به منظور بررسي نظرات گردشگران خارجي بازديدكننده از تهران در خصوص ارزيابي آنها از
كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري بر اساس سطح تحصيالت از آزمون تحليل واريانس
تكعاملي استفاده و نتايج در جدول ( )4ارايه شده است.
جدول( )4ارزیابي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری بر اساس سطح تحصيالت
F

P

حاوی اطالعات مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

1/657

0/180

جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

0/732

0/535

كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

1/291

0/281

تشویق/تحریک كننده بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

0/202

0/895

قابل اعتماد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

2/443

0/068

مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

1/023

0/385

ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

منبع :محاسبات تحقيق حاضر
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آمرارهي  Fمشراهده شرده در سرطح P ≤ 0/05

يافتههاي جدول ( ،)4نشان ميدهد كره مقردار
معنيدار نبوده و بين نظرات خارجي بازديدكننده از تهران در خصوص ارزيابي آنها از كيفيرت منرابع
اطالعاتي چاپي گردشگري بر اساس سطح تحصيالت تفاوت معنيداري وجود ندارد.
در بررسي نظرات گردشگران خارجي بازديدكننده از تهران در خصوص ارزيرابي آنهرا از كيفيرت
منابع اطالعاتي چاپي گردشگري بر اساس مليت از آزمون تحليل واريانس تكعاملي استفاده گرديرد
و نتايج در جدول ( )5ارايه شده است.
جدول( )5ارزیابي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری بر اساس مليت
ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
F
0/497
حاوی اطالعات مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
0/111
جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
0/537
كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
0/605
تشویق/تحریک كننده بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
0/976
قابل اعتماد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
0/221
مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

P

0/738
0/978
0/709
0/660
0/423
0/927

منبع :محاسبات تحقيق حاضر
جدول ( ،)5نشان ميدهرد كره مقردار آمرارهي  Fمشراهده شرده در سرطح P ≤ 0/05

يافتههاي
معنيدار نبوده و بين نظرات خارجي بازديدكننده از تهران در خصوص ارزيابي آنها از كيفيرت منرابع
اطالعاتي چاپي گردشگري بر اساس مليّت تفاوت معنيداري وجود ندارد.
در ادامه ،به منظور اولويتبندي ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري از نظر گردشگران
خارجي بازديدكننده از تهران از آزمون فريدمن استفاده گرديد .همانطور كه در جدول ( )6مشرخص
است ،ترتيب اولويت از بيشترين به كمترين مربوط به جالرب توجره برودن ،تشرويق/تحريك كننرده
بودن ،مفيد بودن ،قابل اعتماد بودن ،كاربر پسند بودن و حاوي اطالعات مفيد بودن منابع اطالعراتي
چاپي گردشگري ميباشد.

رتبه
1
2
3
4
5
6

جدول( )6اولویتبندی سواالت مربوط به منابع چاپي ایراني
رتبهبندی ميانگين
ابعاد كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری
جالب توجه بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگري
3/80
تشويق/تحريك كننده بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگري
3/67
مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگري
3/65
قابل اعتماد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگري
3/45
كاربر پسند بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگري
3/25
حاوی اطالعات مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگری

منبع :محاسبات تحقيق حاضر

3/19

 ...............72مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال پنجم ،شمارهی نوزدهم ،زمستان 1395

نتيجهگيری و پيشنهادات
هدف اصلي اين پژوهش بررسي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري از ديردگاه گردشرگران
خارجي بازديدكننده از مكانهاي سياحتي استان تهران بوده است .با توجه بره تحليرلهراي صرورت
گرفته نتايج زير به دست آمدند.
بر اساس يافتهها  72/03درصد از نمونه آماري را مليتهاي اروپايي تشكيل دادند ،كه بيانگر بازار
عمده گردشگري استان تهران و لزوم توجه بيشتر به اين بخش از برازار مريباشرد .همچنرين تعرداد
گردشگران زن حدود نصف گردشگران مرد بوده است؛ كه دليل چنين چيزي را در دو مورد ميتوان
بيان كرد؛ اول مسالهي تجاري بودن گردشگري در استان تهران و عدم اطالعرسراني كرافي در مرورد
گردشگري تفريحي-فرهنگي در استان تهران است كه موجب ميگردد نوع گردشگري و ميزان وجود
اطالعات در مورد آن با روحيه مردان بيشتر تناسب داشته باشد و مساله دوم اينكره رعايرت مسرايل
مربوط به آداب و رسوم فرهنگي و مذهبي ،شايد به مطابق با روحيّات زنان خارجي نباشد.
گردشگران با سنين زير  45سال ،حدود  83درصد از نمونه آماري اين پژوهش را تشكيل دادنرد
كه اين نتايج حاكي از آن است كه گردشگران خارجي بازديد كننده از استان تهران ،نسبتا جمعيرت
جواني دارند و مقايسهي اين اطالعات با اطالعات مشابه در كشورهاي مختلف و مهم گردشرگرپرذير،
ميتواند براي متولّيان گردشگري استان تهران در اطالعيابي از داليل كم بودن تعداد گردشرگران در
برخي از گروههاي سني ،مفيد و قابلاستفاده باشد.
نتايج ارزيابي از گردشگران خرارجي بازديدكننرده از اسرتان تهرران در زمينرهي كيفيرت منرابع
اطالعرراتي چرراپي گردشررگري (دارا بررودن اطالعررات مفيررد ،جالررب توجرره بررودن ،كاربرپسررند بررودن،
تشويق/تحريك كننده بودن ،قابل اعتماد بودن و مفيد بودن) ،مشخص ساخت كه آنها ،نسبتا راضري
بودهاند و اولويت اهميت كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگري ،از اولويت بيشتر به كمتر مربروط
به جالب توجه بودن ،تشويق/تحريك كننده بودن ،مفيد بودن ،قابل اعتماد بودن ،كاربر پسند بودن و
حاوي اطالعات مفيد بودن منابع اطالعاتي چاپي گردشگري بود.
از آنجايي كه منابع اطالعاتي چاپي گردشرگري در اسرتان تهرران از سروي گردشرگران خرارجي
بازديدكننده از اين استان ،نسبتاً خوب ارزيابي شدند؛ فراهم كردن كانالهاي ارتباطي مناسرب برراي
انتشار بيشتر اطالعات مفيد و قابليت اعتماد به صورت منابع چاپي جهت معرفري اسرتان تهرران بره
بازارهاي خارجي توصيه ميشود (بطور مثال چاپ اين موارد از طريق انتشاراتيهراي معتبرر و مرورد
قبول گردشگران خارجي) .با توجه به آنكه بيش از  70درصرد از گردشرگران خرارجي بازديدكننرده
استان تهران ،داراي تحصيالت دانشگاهي با مدارک باال ميباشند ،بايد به اين نكتره توجره نمرود كره
بسياري از مشكالت در امر ارايه اطالعات به آنها در زمينههاي مختلف را بايد كاهش داد كه پيشنهاد
ميشود اطالعات مورد نياز گردشگراني كه وارد كشور ميشوند به طريقي (مثال در فرودگاه ها ،هترل
ها ،آژانس هاي مسافرتي ،مراكز گردشگري و  )...در دسترس آنها قرار داده شود .گسترش مطالعات و

بررسي كيفيت منابع اطالعاتي چاپي گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجي73.............................

تحقيقات به منظور بخشبندي گردشگران خارجي استان تهران و سياستگرذاري و برنامرهريرزي در
راستاي واقعيتهاي بازار و شرايط گردشگري استان تهران (كاهش مسايل و قوانين مربروط بره ورود
گردشگران خارجي ،ارايه اطالعات الزم در حوزهي حمل و نقل و رزرو هترل ،ترأمين و جرذب منرابع
انساني علمي براي تهيه و ارايهي اطالعات الزم به گردشگران)
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