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چکیده :هدف این پژوهش ،شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه در گردشگری است .این عوامل با استفاده
از طیف وسیعی از ادبیات تحقیق در این حوزه و نظر خبرگان شناسایی شده و سپس رسانهها با استفاده از
تکنیک ویکور فازی در حوزههای گردشگری سالمت ،گردشگری ورزشی و گردشگری آموزشی رتبهبندی شدند.
در حوزههای مختلف گردشگری ،اینترنت و تلویزیون بهعنوان بهترین رسانهها شناسایی شدند .بر اساس این
رتبهبندیها ،مدیران گردشگری میتوانند با تمرکز بر اطالعرسانی از طریق اینترنت ،زمینهی جذب گردشگران
را فراهم کنند .همچنین نمیتوان از اهمیت تلویزیون در حوزههای مختلف گردشگری غافل ماند .بنابراین
توسعهی گردشگری با تمرکز بر نقش تلویزیون باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
واژگانکلیدي:مدیریتگردشگری ،رسانه ،انتخاب رسانه ،ویکورفازی
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مقدمه و بيان مسأله
اين پژوهش درصدد کمک به متوليان امر گردشگري در انتخاب رسانهي مناسب است؛ چون نقش
رسانههاي ارتباط جمعي در رشد و توسعهي صنعت گردشگري ،انکارناپذير ميباشد .در عصر ارتباطات و
اطالعات ،رسانهها يکي از مهمترين ابزارهاي دستيابي به اهداف تلقي ميشوند .از اين رو پس از جنگ جهاني
دوم ،استقبال فراواني از رسانهها صورت گرفت (رشکياني.)5831 ،
صنعت رسانه معموالً به دليل دگرگونيهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي از يک سو و توسعهي
فناوريها از سوي ديگر همواره در معرض تغيير بوده است .از آنجا که رسانه خود را موظف به هماهنگ
شدن با جامعه و بازتاب نيازهاي آن ميداند ،اين تغييرات سبب تحوالتي در مأموريتها و رسالتهاي رسانهها
ميشود (ميچين و ون لئوون .)0220 ،5مديريت رسانه ،فرايند استفادهي بهينه از تمام امکانات مادي ،انساني
و فناورانه در جهت توليد ،بازتوليد و ترويج پيامهاي هدفمند در چارچوب نظام ارزشي پذيرفته شده است که با
هدف نهايي اثرگذاري مطلوب بر مخاطبان صورت ميگيرد (رشکياني5831 ،؛ علي عسگري و مکبري،
.)5832
رسانههاي مختلف به علت تأثيرگذاريهاي متفاوت بر مخاطب ،واکنشهاي متفاوتي را به همراه خواهند
داشت .بنابراين انتخاب رسانهي مناسب ،عامل مهمي در راستاي تأثيرگذاري موفق بر مخاطب است (آدولوج،
آدوگبسن و اوکي .)0223 ،0از جملهي صنايعي که رسانه و مديريت مناسب آن ميتواند نقش
تعيينکنندهاي در رشد آن داشته باشد ،صنعت گردشگري است.
بعد از جنگ جهاني دوم که انقالبي در حوزهي حمل و نقل پديد آمد ،اين امکان براي کشورها فراهم شد
تا به گردشگري به صورت يک صنعت درآمدزا بنگرند .در کنار حمل و نقل هوايي و زميني عناصر ديگر هم
براي رشد اين صنعت به کار گرفته شد .يکي از آنها ،رسانههاي ارتباط جمعي هستند که از هر نظر يکي از
اهرمهاي جذب گردشگر محسوب ميشوند و با پيشرفتهايي که داشتهاند به ارزش و اعتبار خود افزودهاند.
استفادهي مطلوب و کاربردي از رسانههاي ارتباط جمعي مانند راديو ،تلويزيون ،روزنامه ،مجله و اينترنت
ميتواند عالوه بر هموار کردن مسير توسعهي صنعت گردشگري به رشد مناطق گردشگرپذير هم کمک کند.
شناخت ظرفيت رسانههاي ارتباط جمعي براي متوليان گردشگري ميتواند به پيشرفت اين صنعت منجر شود
و از جهت ديگر به نفع صاحبان رسانه هم خواهد بود .در يک ارتباط کاري سالم اگر متوليان صنعت
گردشگري ،با آگاهي از ظرفيت رسانهها استفاده کرده و در طرف مقابل رسانهها بر حسب وظيفه ،عمليات
اطالعرساني و نظارتي خود را به درستي انجام دهند ،رضايتي دوطرفه پديد خواهد آمد (موکدي.)5833 ،
امروزه از گردشگري بهمثابه صنعتي بااهميت ياد ميشود که شاخههاي گوناگون دارد و فعاليت در هر
يک از اين شاخهها نيازمند تخصص و آگاهي فراوان است (ميرفخرالديني ،ميرفخرالديني و صدربافقي،
 .)5835گردشگري شامل فعاليتهايي است که گردشگر در طول مدتي به داليل شخصي و کاري خارج از
مکان زندگي و کاري خود انجام ميدهد (افتخاري ،پورطاهري و مهدويان .)5832 ،در قرن بيست و يکم به
دليل فراهم آمدن زيرساختهاي فناوري ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي پديدهي گردشگري،
واقعيت اجتنابناپذير تلقي ميشود (حيدري ،5833 ،ص.)6 .
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گردشگري نوين ،همگام با توسعهي انقالب صنعتي در انگلستان و نيز با گسترش وسايل نقليهي شخصي
در اواسط قرن نوزدهم به بعد گسترش يافت (دونپورت و دونپورت)0226 ،8؛ به طوري که از سال 5391
گردشگري رشد سريعي داشته و اکنون بيشترين رشد را در بين بخشهاي مختلف اقتصادي داراست (توبلد،9
0221؛ هميلتون ،ديويد و مديسون0221 ،1؛ دنگ و توماس .)0220 ،6کارشناسان پيشبيني ميکنند
صنعت گردشگري در سال  0202ميالدي به سودآورترين صنعت جهان تبديل ميشود (نجفي کاني ،مطيعي
لنگرودي و نجفي.)5833 ،
گردشگري تأثير فراواني بر ابعاد اقتصادي ،فرهنگي و سياسي کشور ميگذارد (شجاعي و نوري.)5836 ،
بسياري از کشورها از جمله کشورهاي در حال توسعه به منافع قابل توجه اقتصادي اين صنعت چشم دوخته
و آن را راهي براي نيل به توسعه و مقابله با تنگناهاي پيچيدهي اقتصادي خود يافتهاند (ليو و وال0226 ،0؛
کاظمي.)5831 ،
افزايش رشد بينالمللي از يک سو و افزايش عالقه به مقصدهاي گردشگري از سوي ديگر سبب شده
است که روز به روز انواع بيشتري از گردشگري نظير گردشگري فرهنگي ،گردشگري آموزشي ،گردشگري
مذهبي ،گردشگري شهري ،گردشگري روستايي ،گردشگري ورزشي و گردشگري سالمت ايجاد شود (حقيقي
کفاش ،ضيايي و جعفري.)5833 ،
در اين پژوهش ،ابتدا عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه در صنعت گردشگري به منظور اطالعرساني و ترغيب
مخاطبان شناسايي ميشود .پس از شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه در صنعت گردشگري و تعيين
اهميت هر عامل ،با استفاده از تکنيک ويکور  3در فضاي فازي ،رسانهها شامل راديو ،تلويزيون ،مجله ،روزنامه،
اينترنت و تبليغات دهان به دهان در انواع گردشگري شامل سالمت ،ورزشي و آموزشي اولويتبندي شدهاند.
چارچوب نظري تحقيق
نقش رسانهها در توسعهي صنعت گردشگري بسيار پيچيده و پراهميت است .از آنجايي که بيشترين
آمار گردشگران جهان مربوط به افرادي است که يک مقصد را براي اولين بار ميبينند ،آنها تمام اطالعات
پيش از سفر خودشان را از طريق رسانهها به دست ميآورند و اين نشان ميدهد که تا چه ميزان رسانهها
ميتوانند در ايجاد جريانهاي گردشگري تأثير داشته باشند .رسانه بزرگترين بخش اثرگذار جريانهاي
گردشگري ميباشد (ابراهيمي و همکاران.)5835 ،
رسانههاي مرتبط با گردشگري تالش ميکنند تجارب تعطيالت و گذراندن اوقات فراغت را به مخاطبان
عرضه کنند .توليدات رسانههاي گردشگري ،تصاويري از کشورها يا مکانهاي مقصد را به نمايش ميگذارند و
احساسات و انگيزههاي مخاطبان را تحريک ميکنند تا از آن مکانها بازديد کنند .مخاطبان رسانه در
آيندهاي نزديک به گردشگراني تبديل ميشوند که براي رسيدن به اين هدف مطلوب رسانهها ،تجاربي را
کسب کردهاند .گردشگران از طريق تصاوير و مفاهيم دريافتشده از ارتباطات رسانهاي و ميانفردي ،که در
زندگي روزمرهي خود با آن مواجه هستند ،تحت تأثير قرار ميگيرند .به هر حال تعامل بين رسانه و
گردشگري فرصتهايي را براي کسب آگاهيهاي عميق در خصوص الگوهاي مصرف گردشگران فراهم ميکند
که اين امر به نحوي غيرقابل اجتناب ،به شيوه و سازوکار توليد انواع کاال و خدمات براي جلب هر چه بيشتر
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آنها شکل ميدهد .رسانههاي گردشگري حوزهاي مطالعاتي به شمار ميروند که ممکن است به نحوي
برجسته آگاهي افراد را نسبت به فرايندها و کارکردهاي گردشگري افزايش دهند (رضاقليزاده.)5833 ،
مکانها ،فضاها و چشماندازها ميتوانند از طريق شکلهاي بازنمايي رسانههاي تصويري ،متني و نمادين،
هويت خاصي در نزد گردشگران پيدا کنند .مکانهاي ويژه به دليل اين که از طريق رسانهها مورد توجه قرار
ميگيرند و نيز به دليل برجستهسازي و شهرت رسانهاي آنها ،معروف ميشوند (يوري.)0220 ،3
بيشتر افراد در معرض بازنماييهاي ارائه شده از سوي فرهنگ عامهي جهاني قرار دارند و از طريق
مشاهدهي مکانها در رسانهها به گردشگري ترغيب ميشوند .اطالعات و تصورات مربوط به مقصد که از
طريق صنعت رسانه ،عرضه ميشوند ،تأثير فوقالعادهاي بر هويت مکانهاي گردشگري از طريق بازنمايي آنها
به جا ميگذارد (رضاقليزاده.)5833 ،
پژوهشگران بازاريابي گردشگري ،ادراکات و انتخابهاي مصرفکنندگان را که ممکن است از طريق
تصاوير رسانهها از مکانهاي مقصد شکل گيرد ،تجزيه و تحليل ميکنند .مردمنگاران و طراحان فرهنگي،
تأثير رسانهها و فرهنگ عامه را مورد توجه قرار ميدهند (دي .)0220 ،52به غير از اين  ،مطالعات گردشگري
تأثيرات و تعامالت رسانهاي را نيز مورد مطالعه قرار ميدهد؛ هر چند رويکرد رسمي و يا چارچوبي براي
تحليل پژوهشهاي مرتبط با گردشگري و رسانه در ادبيات وجود ندارد؛ با اين حال رابطهي بين رسانه و
گردشگري ،حوزهي متمايزي را ارائه ميکند که عرصهي پژوهشي گستردهاي را پيش روي عالقهمندان اين
صنعت قرار ميدهد (رضاقليزاده .)5833 ،در اين پژوهش سعي بر آن است با استفاده از تکنيک ويکور
فازي ،درجهي اهميت هر رسانه و به عبارتي درجهي اثربخشي هر رسانه در حوزههاي مختلف گردشگري
تعيين شود.
در اين پژوهش با مطالعهي ادبيات تحقيق و نظر خبرگان عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه تعيين شدهاند
(جدول ( )5کروبي و محمديان5833 ،؛ ربيعي ،محمديان و برادران جميلي5832 ،؛ برهمندپور و اردستاني،
5835؛ توستي و بال5363 ،55؛ کيولتر و سرکيس0221 ،50؛ هنتونن0223 ،58؛ مسي و مونتويا-ويز0226 ،59؛
سوزوکي5331 ،51؛ دفت ،لنگل و تروينو.)5330 ،56
جدول.1عواملمؤثربرانتخابرسانه
رديف

عواملمؤثربرانتخابرسانه

1

در دسترس بودن رسانه

2

زیبایی و جذابیتهای ظاهری رسانه

1

خالقیت رسانه

4

موردپسند و جالب بودن رسانه
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5

متناسب با انتظارات بودن رسانه

6

متفاوت و متمایز از رقبا بودن رسانه

7

دوستداشتنی بودن رسانه (میزان وابستگی و عالقهی فرد به رسانهای خاص)

1

محتوای پیام و میزان جزئیات در رسانه

9

جذابیت و چشمگیر بودن رسانه

10

تمایل به دوباره دیدن ،شنیدن یا خواندن تبلیغ در رسانه

11

توانایی در ارائهی اطالعات (میزان اطالعات و دقتی که رسانه میتواند پیام را به فرد انتقال دهد)

12

امکان مقایسه

11

ایجاد تصویر ذهنی مثبت

14

میزان جلب اطمینان

15

مطابق با عالیق ،نیازها و خواستهها

16

ایجاد احساس نیاز

17

به روز بودن رسانه (امکان در دسترس قرار دادن جدیدترین اطالعات مورد نیاز فرد در فواصل زمانی کوتاه و
معین)

11

قابلیت تعامل با مخاطب (امکان تبادل اطالعات بین رسانه و فرد به گونهای که فرد نیز از طریق رسانه ارتباط
برقرار کنید)

19

اعتبار رسانه (تخصصی و قابل اعتماد بودن رسانه از نظر فرد)

20

توصیهی دوستان و آشنایان

21

سرعت به کارگیری رسانه
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22

توانایی رسانه در انتقال مطلب به شیوههای مختلف

21

تنوع زبانی رسانه

24

توانایی رسانه در متناسبسازی پیام برای فرد یا گروه خاص

25

تداوم ارتباط و عدم قطعی

26

توانایی استفادهی رسانه از پیامهای چندگانه و غیرزبانی

27

مشارکت مخاطب در انتقال پیام

21

توانایی رسانه در قطع کردن پیام

29

ایجاد و هماهنگسازی فرایند انتقال پیام به صورت دو جانبه

10

توانایی رسانه در استفاده و به کارگیری حواس پنجگانه

11

هزینهی استفاده از رسانه

روشتحقیق
اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه است .جامعهي آماري در اين
پژوهش را خبرگان آشنا با موضوع گردشگري و رسانه تشکيل ميدهند .افرادي با سابقهي حداقل پنج سال
در حوزهي گردشگري و رسانه و يا حداقل تحصيالت کارشناسي مرتبط ،به عنوان خبرگان اين پژوهش تعيين
شدند .بهمنظور جمعآوري دادهها ،پرسشنامههاي مربوطه در اختيار نمونهاي از خبرگان که به روش در
دسترس انتخاب شدند قرار گرفت .در اين پژوهش با توجه به اهميت فوقالعاده گردشگري سالمت ،ورزشي و
آموزشي ،نقش رسانه در اين سه نوع گردشگري مورد مطالعه قرار گرفته است .در ادامه توضيح مختصري از
اين سه نوع گردشگري ارائه شده است:
گردشگريسالمت
گردشگري سالمت شامل افراد و گروههايي است که براي استفاده از تغيير آب و هوا (با هدف پزشکي و
درماني) ،استفاده از آبهاي معدني ،گذراندن دوران نقاهت ،معالجه و نظاير آن اقدام به مسافرت ميکنند.

اولویتبندی رسانهها در حوزههای مختلف گردشگری با استفاده از روش  VIKORفازی

111

بسياري از بيماران نيز براي مداوا به مراکز مهم و معتبر پزشکي در کشورهاي پيشرفته يا پايتخت کشورهايي
که از امکانات بهداشتي و درماني بهرهمندند مراجعه ميکنند (مشيري و فتحاللهي.)5833 ،
گردشگريورزشي
پيوند ميان گردشگري و ورزش نوع جديدي از گردشگري را ايجاد کرده و ساختار جديد و جامعي براي پر
کردن اوقات فراغت و تفريح همراه با نشاط روحي و جسمي انسان به وجود آورده است (چاليپ و کوستا ،
 .)0226گردشگري ورزشي ،مسافرت از محل اقامت به مکان مورد نظر برايشرکت در يک فعاليت ورزشي
رقابتي ،فراغتي ،تماشاي فعاليتهاي ورزشي يا بازديد از جاذبهاي ورزشي است (گيبسون.)0221 ،
50

گردشگريآموزشي
گردشگري آموزشي براي اولين بار در دورهي رنسانس که بيشتر مسافرتها با هدف کسب دانش و
تجربهآموزي انجام ميشد ،شکل گرفت (لطفي و قاسمي .)5833 ،اگر چه هر سفري را ميتوان آموزشي
محسوب کرد؛ اما معموالً سفرهاي آموزشي در قالب مسافرتهاي برنامهريزي شده و همراه با مطالب منظم
جهت يادگيري ميباشند .رفتن افراد به خارج از کشور و دانشجو که در اين سفر به کسب علم در دانشگاه
مشغول ميشود و يا سفرهاي دسته جمعي افراد همراه با تور ،نمونههايي از اين نوع گردشگري ميباشند
(ضيايي و تراب احمدي.)88 ،5835 ،
در اين مطالعه ،پس از شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه ،انواع رسانهها با استفاده از ويکور فازي
رتبهبندي شدند .در شکل  5مراحل اجراي تحقيق نشان داده شده است.

شکل.1چارچوباجراييتحقیق

همانطور که در شکل  5مشخص است ،در گام اول عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه در صنعت گردشگري با
استفاده از ادبيات تحقيق و نظرسنجي از خبرگان مشخص شده است .در ادامه و پس از وزندهي به اين
عوامل ،پرسشنامههاي مربوطه طراحي و جهت تکميل در اختيار خبرگان قرار داده شد .در نهايت با استفاده
از رويکرد ويکور در محيط فازي ،انواع رسانه در سه حوزهي مختلف گردشگري شامل گردشگري سالمت،
گردشگري ورزشي و گردشگري آموزشي رتبهبندي شدند.
تکنيکهاي تصميمگيري چندمعياره ،روشهايي هستند که با استفاده از معيارهاي کمّي و کيفي
چندگانه به رتبهبندي گزينههاي تصميمگيري پرداخته و تصميمگيرندگان را در انتخاب ياري ميکنند.
روشهاي متعددي براي تصميمگيري با چندين معيار ارائه شده است (يوتکين .)0223 ،53در اين مطالعه

اولویتبندی رسانهها در حوزههای مختلف گردشگری با استفاده از روش  VIKORفازی

121

براي رتبهبندي رسانهها در حوزههاي مختلف گردشگري ،از تکنيک ويکور فازي استفاده شده که در ادامه به
توضيح آن پرداخته ميشود.
تکنيک ويکور اولين بار توسط اپريکوويچ 53در سال  5333بهمنظور حل مسائل تصميمگيري چندمعياره
و دستيابي به بهترين راهحل توافقي معرفي شد (چن و ونگ .)0223 ،02به عبارتي اين روش بر رتبهبندي و
انتخاب مجموعهاي از گزينهها و تعيين راهحلهاي سازگار براي مسئلهاي با معيارهاي متفاوت به کار برده
ميشود و به تصميمگيرندگان کمک ميکند تا به راهحل مطلوب جهت تصميمگيري دست يابند (دوي،05
 .)0255ونگ 00و همکاران در سال  0221رويکرد ويکور فازي را براي اولين بار معرفي کردند .اين رويکرد
فرايندي نظامند و منطقي بهمنظور دستيابي به بهترين راهحل است که براي حل مسائل تصميمگيري
چندمعيارهي فازي مورد استفاده قرار ميگيرد (چن و ونگ .)0223 ،در ادامه گامهاي اين روش بيان شده
است (آقاجاني بزازي ،اوسانلو و کريمي:)0255 ،08
 )5ايجاد ماتريس تصميمگيري؛ ساختار اين ماتريس به صورت شکل زير است:
Cn

x1n 

x2n 


xmn 

x12
x22
xm2

A1  x11

A2  x21
D


Am  xm1

...

C1 C2

در اين ماتريس Ai ،نشاندهندهي گزينهي  iام C j ،نشاندهندهي شاخص  jام و  xijنشاندهندهي
ارزش گزينهي  Aiبا توجه به شاخص  C jميباشد.
 )0بيمقياسسازي ماتريس تصميمگيري با استفاده از رابطهي (:)5
xij

رابطهي(:)5

m

2

x

ij

fij 

i 1

 )8محاسبهي مقدار ايدهآل مثبت و منفي هر شاخص ،مطابق با ماتريس استانداردشدهي D

 f    f1 , f2 , f3 ,..., fn راهحل ايدهآل مثبت و  f    f1 , f2 , f3 ,..., fnراهحل ايدهآل منفي
ميباشد .راهحل ايدهآل مثبت و منفي نيز با استفاده از روابط ( )0و ( )8محاسبه ميشود:
رابطهي ()0
f j   max j fij
f j   min j fij
رابطهي ()8
تعيين فاصله بين )  (a1, a2 , a3و )  (b1, b2 , b3با استفاده از رابطهي (:)9
رابطهي ()9

3
(a1  b1 )2  (a2  b2 )2  (a3  b3 )2
3

D(a, b) 

 )9در اين گام  Ri ، Siو  Qiبا استفاده از روابط ( )6( ،)1و ( )0محاسبه ميشوند که در اين روابط Si

و  Riبه ترتيب بهعنوان مقدار مطلوب و نامطلوب هر يک از گزينهها و  Wjبه عنوان وزن هريک از معيارها
ميباشد.
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) D( f j  , fij
Si  Wj
) D( f j  , f j 
j 1
n

رابطهي ()1

 D( f j  , fij ) 
Ri  max Wj

 
j
 D( f j , f j ) 

رابطهي ()6

) (Si  S 
) (Ri  R
رابطهي ()0
Qi  v    (1 v) 

) (S  S
) (R  R
در رابطهي ( Qi )0بهعنوان مقدار شاخص  VIKORبراي گزينهي  iام، S   mi ni Si ، S   maxi Si ،

 R  mini Ri ، R  maxi Riميباشد ،  .حداکثر مطلوبيت گروهي است که معموالً برابر با  2/1در نظر
گرفته ميشود.
 )1رتبهبندي گزينهها؛ بر اساس روش  VIKORگزينههايي که کمترين ميزان  Qرا دارا ميباشند،
بهترين گزينه ميباشند.
لدادهها

تجزيهوتحلی
در اين مرحله از پژوهش سعي بر آن است تا با شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب رسانهها ،به رتبهبندي
رسانهها در حوزههاي مختلف گردشگري شامل گردشگري سالمت ،گردشگري ورزشي و گردشگري آموزشي
با استفاده از روش ويکور  VIKORفازي پرداخته شود.
جهت رتبهبندي اين عوامل ،پرسشنامههاي مربوطه بين خبرگان توزيع شد .اين افراد نظرات خود را در
قالب اعداد فازي بيان کردند( جدول :)0
جدول  .0قضاوتهاي فازي مورد استفاده در اين تحقيق (ميزان اهميت) (وحداني ،موسوي و توکلي مقدم)0255 ،09
عبارات کالمي

اعداد فازي

بسيار کم

()2،2،2/0

کم

()2 ،2/5 ،2/0

نسبتاً کم

()2 ،2/0 ،2/8

متوسط

()2/5 ،2/8 ،2/1

نسبتاً باال

()2/9 ،2/1 ،2/6

باال

()2/6 ،2/0 ،2/3

بسيار باال

()2/0 ،2/3 ،5

ماتريس نرمااليز شده با استفاده از رابطهي  5محاسبه شد( جدول :) 8
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جدول  .8ماتريس نرمااليز شده تصميمگيري
عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه
رسانه

...

در دسترس بودن رسانه

هزينهي استفاده از رسانه

گردشگري سالمت
روزنامه

()2/505 ،2/036 ،2/103

...

()2/233 ،2/005 ،2/116

مجله

()2/206 ،2/530 ،2/801

...

()2/830 ،2/600 ،2/331

راديو

()2/520 ،2/03 ،2/190

...

()2/258 ،2/563 ،2/839

تلويزيون

()2/913 ،2/638 ،5/208

...

()2/052 ،2/951 ،2/053

اينترنت

()2/003 ،2/90 ،2/630

...

()2/809 ،2/163 ،2/351

تبليغات دهان به دهان

()2/090 ،2/809 ،2/698

()2/292 ،2/238 ،2/886

گردشگري ورزشي
روزنامه

()2/560 ،2/033 ،2/120

...

()2/509 ،2/809 ،2/039

مجله

()2/528 ،2/009 ،2/830

...

()2/028 ،2/958 ،2/308

راديو

()2/806 ،2/900 ،2/05

...

()2/058 ،2/910 ،2/320

تلويزيون

()2/866 ،2/115 ،2/323

...

()2/569 ،2/893 ،2/061

اينترنت

()2/019 ،2/809 ،2/133

...

()2/8 ،2/111 ،5/20

تبليغات دهان به دهان

()2/003 ،2/983 ،2/609

()2/236 ،2/080 ،2/623

گردشگري آموزشي
روزنامه

()2/53 ،2/885 ،2/689

...

()2/508 ،2/036 ،2/696

مجله

()2/59 ،2/033 ،2/101

...

()2/558 ،2/036 ،2/600

راديو

()2/230 ،2/583 ،2/958

...

()2/502 ،2/815 ،2/062

تلويزيون

()2/592 ،2/805 ،2/693

...

()2/000 ،2/120 ،2/333

اينترنت

()2/869 ،2/60 ،5/229

...

()2/053 ،2/903 ،2/350

تبليغات دهان به دهان

()2/859 ،2/196 ،2/351

در گام بعدي مقادير راهحل ايدهآل مثبت و منفي
محاسبه شدند(جدول :)9

(f

()2/828 ،2/10 ،2/333

و  ) f براي هر معيار با استفاده از روابط  0و ،8

جدول  .9راهحل ايدهآل مثبت و منفي
در دسترس بودن رسانه

...

هزينهي استفاده از رسانه

گردشگري سالمت
f

()2/913 ،2/638 ،5/208

...

()2/830 ،2/600 ،2/331

f

()2/206 ،2/530 ،2/801

...

()2/258 ،2/238 ،2/886

گردشگري ورزشي
f

()2/866 ،2/115 ،2/323

...

()2/8 ،2/111 ،5/20

f

()2/528 ،2/009 ،2/830

...

()2/236 ،2/080 ،2/623

گردشگري آموزشي
f

()2/869 ،2/60 ،5/229

...

()2/828 ،2/10 ،2/333

f

()2/230 ،2/583 ،2/958

...

()2/558 ،2/036 ،2/600
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براي مثال  f براي معيار "در دسترس بودن رسانه" در حوزهي گردشگري سالمت به صورت زير
محاسبه شده است:
Max (0 / 459,0 /102,0 / 229,0 /121,0 / 076,0 / 242)  0 / 459
Max (0 / 693,0 / 280,0 / 420,0 / 296,0 /187,0 / 374)  0 / 693
Max (1/ 073,0 / 547,0 / 697,0 / 579,0 / 375,0 / 643) 1/ 073

بهمنظور محاسبهي مقادير  R ،Sو  Qنياز به محاسبهي وزن هر يک از عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه در
سه حوزهي گردشگري سالمت ،گردشگري ورزشي و گردشگري آموزشي ميباشد ، .وزن هر يک از اين
عوامل در حوزهي گردشگري سالمت ،به عنوان نمونه ارائه ميشود (جدول .)1
جدول  .1وزن هر يک ازعوامل مؤثر بر انتخاب رسانه در حوزهي گردشگري سالمت
5

عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه
وزن

8

0

1

9

0

6

3

2/288 2/289 2/285 2/288 2/288 2/289 2/280 2/286
3

عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه
وزن

55

52

50

2/288 2/289 2/285 2/285
50

عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه
وزن

53

53

58
2/28
05

02

51

59

2/288 2/289 2/289
00

2/280 2/288 2/203 2/289 2/288 2/289
01

عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه
وزن

00

06

03

2/206 2/203 2/203 2/289

03
2/28

56

82

08

09

2/28

2/285

85

80

2/205 2/285

در روش ويکور فازي ،در نهايت گزينهها بر اساس مقادير  Qرتبهبندي شده و گزينهاي که حداقل مقدار
 Qرا به خود اختصاص داده است ،بهمثابه بهترين گزينه ،انتخاب ميشود (آقاجاني بزازي ،اوسانلو و کريمي،
 .)0255در زير  ،رتبهبندي عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه با توجه به مقادير به دست آمده از  Qبا استفاده از
رابطهي  ،0نشان داده شده است(جدول :)6
جدول  .6رتبهبندي رسانهها با توجه به مقادير به دست آمده از Q

رسانهها

راديو

تلويزيون

روزنامه

مجله

اينترنت

تبليغات دهان به دهان

گردشگري سالمت
مقادير Q

2/395

2/806

2/313

2/330

2

2/699

رتبهبندي براساس Q

6

0

9

1

5

8

گردشگري ورزشي
مقادير Q

2/653

2/825

2/023

5

2

2/066

رتبهبندي براساس Q

8

0

9

6

5

1

گردشگري آموزشي
مقادير Q

2/303

2/190

2/303

2/311

2

2/060

رتبهبندي براساس Q

9

8

1

6

5

0
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در نهايت گزينهاي انتخاب ميشود که داراي حداقل مقدار  Qدر ليست رتبهبندي است .براي قطعي
شدن رتبهبندي در روش مورد استفاده ،الزم است شرايطي مورد ارزيابي قرار گيرد که اين شرايط نيز ارزيابي
و تأييد شده است (يانگ ،شي و لئو.)0223 ،01
جهگیري
بحثونتی 
در اين پژوهش موضوع رسانه در سه حوزهي کليدي گردشگري شامل گردشگري سالمت ،گردشگري
ورزشي و گردشگري آموزشي مورد مطالعه قرار گرفت .در هر کدام از اين حوزهها ،رسانههاي مورد مطالعه
شامل راديو ،تلويزيون ،مجله ،روزنامه ،اينترنت و تبليغات دهان به دهان اولويتبندي شدند .براي
اولويتبندي رسانهها در اين سه حوزهي گردشگري پس از شناسايي  85معيار مرتبط ،مشخص شد .بر
اساس اين معيارها رسانهها در هر کدام از سه حوزهي گردشگري سالمت ،ورزشي و آموزشي رتبهبندي شدند.
با توجه به وزنهاي محاسبه شده براي معيارها" ،در دسترس بودن رسانه" و "هزينهي استفاده از رسانه" به-
ترتيب از بيشترين و کمترين اهميت برخوردارند.
بر اساس رتبهبندي رسانهها در انواع گردشگري ،اينترنت ،رسانهاي است که در هر سه نوع گردشگري
رتبهي اول را کسب کرده است .بنابراين مديران گردشگري ميتوانند با تمرکز بر اطالعرساني از طريق
اينترنت ،زمينهي جذب گردشگران را فراهم کنند .در گردشگري سالمت و ورزشي ،تلويزيون رسانهاي است
که رتبهي دوم را کسب کرده و در گردشگري آموزشي ،رتبهي دوم متعلق به تبليغات دهان به دهان و رتبهي
سوم متعلق به تلويزيون است .بنابراين نميتوان از اهميت تلويزيون در حوزههاي مختلف گردشگري غافل
ماند .بنابراين توسعهي گردشگري با تمرکز بر نقش تلويزيون بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
با توجه به اين که پژوهش حاضر در زمينهي گردشگري آموزشي ،ورزشي و سالمت انجام شده است ،به
پژوهشگران مطالعه و اولويتبندي رسانهها در حوزههاي ديگر گردشگري نيز پيشنهاد ميشود .شناسايي
روابط بين معيارهاي مطرح در اولويتبندي رسانهها و به کارگيري ساير روشهاي تصميمگيري چندمعياره،
جهت اولويتبندي رسانهها در حوزههاي مختلف گردشگري يا ساير زمينههاي مرتبط را ميتوان بهعنوان
موضوعات پژوهشي آينده پيشنهاد کرد .همينطور پژوهشگران ميتوانند با مطالعه رسانههاي ديگر ،اين
پژوهش را تکميل کنند.
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