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چکیده
هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی تاثیر تبلیغات تلویزیونی برای توسعه گردشگری جزیره کیش طی  5سال گذشته می
باشد .پژوهش حاضر در حوزه تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهش های غیر علی ،توصیفی  -تحلیلی و از نوع فرضیه یابی است
که با استفاده از مدل آیدا ( ) AIDAانجام شده است .جامعه آماری تحقیق میانگین ورود گردشگران به جزیره کیش در هر
روز  3152نفر می باشند که با استفاده از روش فرمول کوکران تعداد  343نمونه انتخاب شده است .در این تحقیق از روشهای
آماری توصیفی و استنباطی استفاه شده است .دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد
ارائه شده و در بخش آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون های
تی تک نمونه ،استفاده شده است .همچنین ،از نظر نحوه گرد آوری اطالعات ،توصیفی از نوع پیمایشی است .نتایج به دست
آمده نشان داد ،تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه گردشگری جزیره کیش طی  5سال گذشته داشته است .به طوری
که در این مدت ،آگاهی تبلیغات ،ایجاد عالقه ،تحریک (اشتیاق ) و اقدام به سفر تبلیغات تلویزیونی رابطه معنا داری با توسعه
گردشگری جزیره کیش دارد و همچنین تبلیغات تلویزیونی موجب توسعه زیست محیطی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جزیره
کیش شده است.
واژههای کلیدی :تبلیغات تلویزیونی ،توسعه گردشگری ،توسعه زیست محیطی ،توسعه اقتصادی و سیاسی ،توسعه اجتماعی
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 .9مقدمه
کشورها و جوامع به صورت فزایندهای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرر
داده و در صدد یافتن راه های تازهای برآیند .رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی هر روز چرخه تازهای برر
ساز وکار بنیادین این صنعت میافزاید .تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهای شناخته شده بازاریابی برای گسترش و نفوذ در بازار
میباشد و به عنوان مهمترین ابزار موفقیت سازمانهاست .پیرس  1با اشاره به الگوی چندگانه مبدا  -مقصرد ترورت 7در تعریر
گردشگری بیان می دارد :گردشگری فعالیت چند جانبه بوده و از آنجا که در مراحرل مختلر آن از مبردا ترا مقصرد خردمات
گوناگونی درخواست و عرضه میشود ،از لحاظ جغرافیایی نیز پیچیده است( .رسولزاده و حسننژاد .) 1331 ،گردشگری یکی از
پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که در توسعه پایدار محلی نقش مهمی دارد .این صنعت از طریق ترکیب و بره
کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی ،منافع اجتمراعی ،اقتصرادی ،زیسرت محیطری و فرهنگری زیرادی را بره همرراه دارد
(ابراهیمزاده و آقاسیزاده . ) 1322 ،امروزه در بسیاری از کشورها گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی به شمار می -
رود و به اندازهای در توسعه اقتصادی  -اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نامیردهانرد (شراو و
لیامز  .) 7004 ،3از این رو بیشتر برنامه ریزان در پی ارائه برنامههای مناسب برای توسعه گردشگری هستند .امرا ،بهرره گیرری
مناسب از ظرفیتهای گردشگری نیازمند مطالعه ،بررسی و برنامه ریزی دقیق است (امین بیدختی و همکاران .) 1323 ،آمرار و
ارقام بین المللی نشان می دهد که صنعت گردشگری همواره روند رو به رشدی را طی مریکنرد .طبرق آمرار سرازمان جهرانی
گردشگری  4در سال  7010تعداد گردشگران بین المللی به  340میلیون نفر و درآمد حاصل از این صنعت بالغ بر  313میلیارد
دالر آمریکا رسیده (سازمان جهانی گردشگری .) 7017 ،در این میان ،جزیره کیش که بره "دروازه گردشرگری ایرران" شرهرت
دارد ،با داشتن موقعیت جغراف یایی مناسب ،سواحل زیبای مرجانی و آبهای زالل و همچنین هوای بسریار مطبروع در بخشری
قابل توجهی از سال ،از پتانسیل بالقوه ی باالیی در جذب گردشگر برخوردار است .با این وجود آمارهرا نشران مریدهرد میرزان
گردشگر ،به ویژه گردشگر بینالمللی ورودی به جزیره کیش نه تنها در مق ایسه با برخی کشورهای همجوار با شرایط جغرافیایی
مشابه نظیر دبی که در صدر مقاصد گردشگری منطقه قرار دارد  -بلکه حتی در مقایسه برا پریش بینری طررم جرامع توسرعه
گردشگری کیش ،بسیار نا چیز است (سعیدی .) 1337 ،با توجه به آنچه در ارتباط با اهمیت توسعه گردشگری کشور و به ویژه
جزیره کیش بیان شد  ،و با عنایت به جایگاه تبلیغات تلویزیونی به عنوان مهمترین ،پرمخاطبترین و موثرترین ،ابزار تبلیغاتی در
جهان و ایران .پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است کره :چره رابطرهای برین تبلیغرات تلویزیرونی برا توسرعه
گردشگری جزیره کیش طی  5سال گذشته وجود دارد؟
بررسیها و شواهد گویای ضع تبلیغات رسانه ای از جمله تلویزیون بره عنروان مروثرترین رسرانه عمرومی ،در جهرت توسرعه
گردشگری این جزیره می باشد .بنابراین با توجه به آنچه بیان شد ،انجام چنین پژوهشی با هدف بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی
برای توسعه گردشگری جزیره کیش طی  5سال گذشته از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار می باشد .با توجه به اهمیت ایرن
مساله ،در پژوهش حاضر به امکان سنجی تاثیر تبلیغات تلویزیونی برای توسعه گردشگری جزیرره کریش در  5سرال گذشرته
پرداخته شده است.
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 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق
مفهوم تبلیغات:
تبلیغات وظیفه ارتباطی بازاریابی را انجام میدهد .به طور کلی ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تأثیرگذاری بر روی
نگرش و رفتار وی را تبلیغات گویند .روشهای مختل تبلیغات و یا آمیخته تبلیغات  5عبارتند از ) 1 :آگهی تجاری  ) 7 ،6فروش
شخصی  ) 3 ،2پیشبرد فروش  ) 4 ،2روابط عمومی  ) 5 ،3آوازه جویی  10و  ) 6بازاریابی مستقیم ( 11زرورق.) 1330 ،تبلیغات نروعی
تالش اقناعی و" فن اثرگذاری بر عمل انسانی از راه دستکاری باز نمایی ها" به شمار می آورد (هارولد السول17 ) 1332 ،تبلیغ در
دنیای امروز در  4نوع کلی تبلیغ بازرگانی ،سیاسی ،مردمی و آموزشی انجام میشود(.محمدیان و آقاجران .) 1331 ،دو زمینره
مهم برای سنجش نگرش در پژوهشهای حوزه تبلیغات شامل نگرش نسبت به تبلیغ ) گرایش به پاسخ مثبت/منفی بره محرر
تبلیغاتی خاص هنگام تماشای آن( و نگرش نسبت به تبلیغات به طور کلی )گررایش آگاهانره پاسرخ دادن مثبرت و منفری بره
تبلیغات میباشد(.لوتز ،1325 :پیون .)13 7006:با بررسی تاریخچه تبلیغات تجاری ،دو دوره کامال متمایز را قبل و بعد از اختراع
چاپ در قرن  15میالدی میتوان در نظر گرفت :تبلیغات قبل از پیدایش صنعت چاپ :که متأسفانه اطرالع کامرل و دقیقری از
تبلیغات اولیه در دست نیست ولی تحقیقاتی که در کشور سواحل جنوبی دریای مدیترانه انجام شده ،این نکته را روشن مری -
سازد که رومیها با نوعی تبلیغ سروکار داشتهاند (کیانی منش ) 1325 ،و اما تبلیغات بعد از پیدایش صنعت چاپ :برا اخترراع
چاپ توسط گوتنبرگ آغاز میشود .سال  1450یک تاریخ مهرم در سرابقه تبلی غرات مریباشرد .زیررا در ایرن سرال برود کره
«گوتنبرگ» انجیل معروف خود را به چاپ رساند و با روی کار آمدن صنعت چاپ ،در واقع انقالب عظیمی در تبلیغرات چراپی
ایجاد شد( .اسدی طاری .) 1327 ،از اوایل قرن هیجدهم در انگلستان و از اواسط همان قرن در متصرفاتش در آمریکای شمالی
روزنامههایی به وجود آمد که به «تبلیغ گران» معروف بود .این روزنامهها آگهیهای رده بندی شردهای چراپ مریکردنرد کره
مخاطبانش اند  ،اما ثروتمند بودند .در اوایل قرن نوزدهم در انگلیس و بعدها در آمریکا روزنامههایی پدید آمد که اصطالحا به
آنها پنی پرس یعنی «روزنامه یک پولی» میگفتند .با چاپ و انتشار روزنامههای پنی پرس دیگر خود مصررف کننردگان هرم
مخاطب قرار می گرفتند .این روزنامه زمینه ساز فعالیت رسانه هایی بودند که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم با شکلهای
جدید تبلیغات برای مصرف کنندگان ،پا به عرصه وجود گذاشتند(اسدی طاری .) 1327 ،هر رسانه شخصیت و اثربخشی مختص
به خود را دارد ،از این رو منطقی است که رسانه های گوناگون دارای سطوم متفاوتی از اعتبار باشرند (.لیو و پونرد 14 ) 7003 :در
تابستان  ، 1346آر سی ای تلویزیون سیاه و سفید خود را وارد بازار کرد .اگرچه این تلویزیونها بسیار ساده بودنرد امرا قابلیرت
تبدیل شدن به سیستمهای رنگی را نیز داشتند .در سال  1357با توجه مفرطی که کمیسیون ارتباطات فدرال بره تلویزیرون
داشت ،صدها ایستگاه تلویزیونی ،برنامههای خود را پخش میکردند و روز به روز بر تعداد آگهیهای تلویزیونی افزوده میشد .به
Promotion Mix
Advertising
Personal selling
Sales promotion
Public Relations
Publicity
Direct Marketing
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مرور نقش را دیو تغییر کرد و به آن چیزی بدل شد که امروز هست.در دهه شصت همه چیز دست به دست هم دادند ترا ارزش
تبلیغات برای آگهی دهندگان ،حجم تبلیغات برای شرکت ها و حیاتی بودن تبلیغات به منزله شکلی هنری افرزایش یابرد.حاال
تلویزیون مهمترین رسانه ارتباط جمعی و تبلیغاتی است.از سال 1375خورشیدی به بعد گه گاه طرم های جالب آگهی روزنامه -
ها و مجالت چاپ میشد.این طرمها از طریق مؤسسات اروپایی و آمریکایی به دست شرکت های بازرگانی وارد کننده کاالهای
خارجی در ایران میرسید.تا سال  1372تعداد مؤسسات تبلیغاتی شناخته شده جمعا  5مؤسسه بود که به نرامهرای مؤسسره
تبلیغاتی زیبا ،هاواس ،شرقی ،ستاره و باالخره مؤسسه «وگا» فعالیت میکردند.در فاصله بین سالهای 1372تا 1334تغییرات
قابل توجهی در طرم های تبلیغاتی و در نشریات صورت گرفت .در فاصله بین سالهای  1335تا  1355تابلوهای فلزی کرم و
بیش تهیه میشد ،ا ز این تابلوها برای نصب در سردر مغازهها و روی دیوارها استفاده میشد .همچنین از نوع بزرگ تابلوها برای
نصب در کنار جادهها استفاده میشد .و برای اولین بار تبلیغات به شکل همه جانبه پی ریزی شد(اسدی طاری .) 1327 ،دنیس
دفلور  15در این باره می نویسند که آگهیهای تبلیغاتی برای کسب وکار و تجارت ،همان نقش بخار برای صنعت را داشته و دارد؛
یعنی تنها نیروی جلوبرنده است و این اصل ،بدون هیچ استثنایی امروزه نیز صادق است و انتشار آگهی نظیر حلّالی برای حسن
جریان امور عمل می کند و برای اقتصاد نوین بازار ،پدیدهای الزم و ضروری اسرت .جرر اسرتیگلر  16از معتقرد اسرت مصررف
کنندگان با کسب اطالعاتی حاصل از تبلیغات میتوانند در هزینه های ناشی از اتالف وقت برای یافتن بهترین کاال صرفه جویی
کنند و از آنجا که این اطالعات به شکلی لذت بخش به خریدار انتقال می یابد ،درواقع ،کرار دشروارج جسرتجو را بررای خریردار
تسهیل میکند و حتی هزینههای ناگزیر برای تشخیص بهترین کاال را برای او کاهش میدهد (سالیوان.) 1325 ،الگوهایی کره
تالش دارند تا چگونگی کارکرد تبلیغات را نشان دهند غالبا از عواملی مثل روانشناسی و فعاالن صنعت تبلیغات الهام میگیرند.
انگارههای اولیه متکی به ضابطههای محر  -پاسخ بودهاند و انگارههای بعدی ،محیطی که فرایند خرید در آن صورت میگیرد
را نیز جزء اصول خود قرار دادهاند .یکی از انگارههای تبلیغاتی الگوی پیشنهادی استار 12است .اگر تبلیغی میخواهد موفق شود
باید دیده شود ،خوانده شود ،پذیرفته شود ،به یاد آورده شود و به آن عمل شود .مدل آیردا یکری از کراربردیترین مردلهای
بازاریابی است (آگاهی ،عالقه ،اشتیاق ،اقدام و نگهداری) که به معرفی مراحلی می پردازد که هر مشتری در طی فرایند خریرد از
آنها عبور می نماید.در واقع این مدل به کارشناسان بازاریابی و فروش کمک مینما ید تا در بهتری از فراینرد فرروش داشرته
باشند (کشاورز .) 1330 ،پرمخاطب ترین رسانه در جهان ،تلویزیون است و این آمار در ایران به مراتب بیشتر اسرت و ایرن تنروع
وکثرت مخاطب به دلیل وجود صدا و تصویر به طور هم زمان است و در سالهای اخیر شاهد توانایی پخش مستقیم و زنده نیز
بر این جذابیت افزوده است(علی اکبری.) 1334 ،تلویزیون به همان اندازه که پر بیننده است و با پخش یک فیلم کوتاه تبلیغاتی
میتواند مشتری و دوستدار فراوانی را برای کاالها و بنگاههای خدماتی گوناگون دست و پا کند(علی اکبری .) 1334 ،به نظر می
رسد که این برنامه ها عالوه بر این که ماموریت دارند تا نکات اخالقی و فرهنگی خاصی را به مخاطبان عرضه کنند ،به محملی
مهم در جهت تبلیغات تجاری تبدیل شدهاند .همین امر موجب میشود تا وقتی به حساسترین نقطه یک مجموعه تلویزیرونی
نزدیک میشویم ،منتظر قطع مجموعه و پخش انبوهی از پیامهای بازرگانی باشیم کره بیشرترین قیمرت را دارنرد .بعرد دیگرر
تبلیغات تجاری را میتوان در برنامههای کود و نوجوان مشاهده کرد .پدیده تازهای که در برنامه کود دیده میشود.

Denise De Flor
George Stigler
starch
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توسعه صنعت گردشگری در جزیره کیش
گردشگری و گردشگر:
واژه توریسم از دو بخش تور به معنای سفر ،گشت ،مسافرت ،سیاحت و ایسم که پسوندی است که اشاره به مکتب یرا اندیشره
فلسفی ،سیاسی ،مذهبی ،ادبی و غیره دارد تشکیل شده است .بنابراین توریسم یا گردشگری یعنی مکتبی که پایره فکرری آن
سیاحت و گردشگری است(شریعت پناهی و همکاران.) 1330 ،توریسم یا گردشگری ریشره در تحرر دارد و تحرر بخرش
الینفک زندگی انسانی محسوب میشود (مک کانل  12) 1326بعد از وقوع انقالب صنعتی طبقه متوسط جدیدی در جوامع اروپا
(بورژوا ) ظاهر شدند که این طبقه شکل جدیدی از فعالیت های تفریحی و توریستی را به وجود آوردند(تونر و ال13 ) 1331 ،آنجا
که در روند و جریان فعالیتهای گردشگری ،فعالیت های اقتصادی مختلفی همچون حمل و نقل ،جاده سازی ،ساختمان سازی،
صنایع غذایی و نظایر آن دخالت دارد ،بنابراین واژه صنعت در کنار گردشگری بسیار به کار برده مریشرود .سرازمان (جهرانی
جهانگردی  ،) 7005 70در این پژوهش اثرات توسعه گردشگری در قالب دو گروه کلی بررسی شرده اسرت :تراثیرات اقتصرادی و
تاثیرات فرهنگی و اجتماعی .از نظر تاثیر اقتصادی :توجه به رشد فزاینده گردشگری و درآمدهای حاصرل از آن در جهران ،کره
قبالً عنوان شد ،اگر کشور ایران با توجه به قابلیتها و پتانسیل های فراوان خویش بتواند تنها  %5ازگردشگران برین المللری را
جذب نماید ،درآمد ایران بالغ بر  17 /2میلیارد دالر خواهد بود که این مبلغ چیزی در حدود درآمد حاصل از فرروش نفرت در
طول یک سال می باشد(سازمان برنامه و بودجه لرستان.) 1322 ،از نظر ایجاد اشتغال طبق آمار منتشره از سوی سازمان جهانی
جهانگردی هر تخت(محل اسکان هر جهانگرد) در کل جهان تقریباً بین  1تا  7شغل ایجاد می نماید (وای گی .) 1322 ،این در
حالیست که آمار به دست آمده در ایران نشان میدهد که هر تخت تقریباً بین  4تا  5شغل ایجاد میکند(سازمان ایرانگردی و
جهانگردی.) 1320 ،و از نظر فرهنگی و اجتماعی :اماکن تاریخی و باستانی به علت کم توجهی و نبود اعتبارات الزم جهت مرمت
و نگهداری در حال تخریب و نابود شدن می باشند .در صورت توسعه صنعت گردشگری میتوان انتظار داشت که از تخریب آثار
تاریخی جلوگیری شده و اختصاص بودجه برای مرمت آن توجیه اقتصادی پیدا کند .ضمناً با افزایش مراودات میان افراد بومی و
گردشگران مختل  ،طرفین با فرهنگ ،عادات و رسوم یکدیگر آشنا شده و شناخت فرهنگهای مختل می تواند در ایجاد یک
فضای فرهنگی و محیط امن و آرام برای زندگی بشر مفید واقع شود.البته درباره تاثیرات فرهنگی ،گسترش جهرانگردی بایرد برا
احتی اط رفتار نمود تا آداب و فرهنگ و رسوم بومی آسیب نبیند(قنبری و خانی قریه گپی.) 1323 ،در واقع اگرر مرا فرهنرگ را
هدایت و کنترل نکنیم فرهنگ ما را هدایت و کنترل خواهد کرد(حمزه ،حبیب ،حمزه ،محمد باقر ) 1335 ،موانع توسعه صنعت
گردشگری در کشور طبق تحقیقات انجام شده و یافتهها حاصل از آن نشان میدهد که سرمایه گذاران بخش خصوصی معتقدند
سود آوری در صنعت گردشرگری در ایرران در مقایسره برا سرودآوری سررمایه گرذاری در صرنایع و خردمات رضرایت بخرش
نیست.تسهیالت مالی با نرخ هزینه مناسب در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرارداده نمیشود ،قوانین و مقررات تدوین
شده برای صنعت جهانگردی تسهیالت مناسبی را برای سرمایه گذاری در نظر گرفته است ولی این قوانین در عمل اجرا نمری -
شود .جهانگردان نیز به دالیل بسیاری مانند رضایت بخش نبودن هزینهها ،میزان تبلیغات ،کیفیت پرایین برخری محصروالت
صنایع دستی و… تمایل به سفر ب ه ایران را ندارند(موحدی.) 1325 ،تبلیغات و اطالع رسانی از مباحث بسیار مهم اقتصاد به شمار
می روند.امروزه در جهان آگاهی رسانی و تبلیغات با روش های متفاوتی در امر توریسم انجام می گیررد و بیشرترین تراثیر را در
جذب گردشگر دارد".مجموعه یا پکیج گردشگری ،برگه های تب لیغاتی(بروشورها ) ،بازاریابی توسط آژانسهای مسافرتی ،اطرالع
رسانی الکترونیکی ،تبلیغات تلویزیونی و ماهواره ای" (کاظمی و همکاران.) 1337 ،جستجوی امنیت از مهرم تررین کشرشهرا و
انگیزه های انسانی و یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین عوامل تاثیر گذار بر صنعت گردشگری است که به محض کاهش سطح
Mac Cannell
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این متغیر ،صنعت گردشگری به شدت متاثر شده و بازتاب عملی آن در آثارهای مربوطه منعکس خواهد شد(شریعت پناهی و
همکاران .) 1330 ،جرایم و مخاطراتی که گردشگران را تهدید می کند نوعی تبلیغات منفی درباره منطقه است و تاثیرات منفی
در ذهن گردشگر میگذارد .به همین سبب مسئوالن تورهای گردشگری از سفر به مناطقی کره خطرر آفریننرد اجتنراب مری -
کنند(گلدنر و برنتریچ  .) 7013 ،71به تجربه ثابت شده که صنعت جهانگردی ایران باید از طریق استفاده از تخصص و خردمات
افراد کار آزموده در این صنعت و رساندن سطح این خدمات به سطح استاندارد بین المللی به صورت یک صنعت مترقی درآید.
بررسی وضعیت صنعت گردشگری جزیره کیش
موقعیت استراتژیک جزیره کیش:
جزیره کیش جزیره ای از توابع بخش کیش شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان با مساحت  30کیلومتر مربع می باشد .شکل
این جزیره بیضوی مانند است و در  17کیلومتری ساحل شیب کوه واقع شده است.این جزیره که در خلیج فارس با فاصله 12
کیلومتری از سرزمین اصلی قرار گرفته ،به همراه بندر چابهار و جزیره قشم در زمره مناطق آزاد ایران می باشند .جزیرره کریش
در میان جزایر ایرانی خلیج فارس ،مهمترین و پر سابقهترین کانون گردشگری است(مهندسین مشاور باوند.) 1324 ،بر اسراس
گزارش پایگاه اطالعات جغرافیایی جزیره کیش در سال  ،1322پیرامون ساحلی جزیره  43 /74کیلومتر بوده و با درازای 15 /45
کیلومتر در محور شرقی  -غربی و پهنای  2 /3کیلومتر در محور شمالی  -جنوبی به شکل یک بیضی می باشد .جغرافیای تاریخی
جزیره کیش از هزاران سال پیش مسکونی بوده است.این جزیره از زمان هخامنشیان و بعد از آنها سلوکیان ،دارای سکنه بوده و
تحت تسلط ایران قرار داشته است(مهربان .) 1322 ،روند جاری توسعه گردشگری در جزیره کریش ،حراکی از ایرن اسرت کره
جاذبهها و فعالیتهای فرهنگی و گردشگری ،در برابر فعالیت های تجاری خرد رو به گسترش است.آمارهای موجود نشان مری -
دهد که از سال  1327به بعد ،دو روند ورود کاال و ورود مسافر به جزیره ،با گرایشی معکوس ،یعنی کاهش کاال و افزایش مسافر
یا بازدید کننده همراه بوده است (مهندسین مشاور آتک.) 1322 ،توسعه گردشگری و رعایرت اسرتانداردهای جهرانی در ارائره
خدمات کیفی و کمی در این منطقه موجب شد ه است که جزیره کیش جایگزین سفر گروهی از ایرانیان به خار از کشور شود.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده ساالنه از این راه تا  500میل یون دالر صرفه جویی ارزی صورت میگیرد که پنج برابر میزان
واردات کاال به این منطقه است (سازمان منطقه آزاد کیش.) 1331 ،تبدیل شدن به مراکز جذب مسافران با انگیزه گردشگری از
جمله چشم اندازهای توسعه گردشگری جزیره کیش و توسعه گردشگری و ظرفیتهای گردش پذیری درکیش از استراتژیهرای
در نظر گرفته شده برای منطقه آزاد کیش می باشد .میزان ورود گردشگران به جزیره به قدری است کره مریتروان ترراکم 2 /1
گردشگر به ازای هر  100نفر ساکن در جزیره را برای آن محاسبه نمود و از این نظر کیش در بین جزایر گردشگری پرر نفروذ،
رتبه متوسط را دارد (مهندسین مشاور سازه پردازی .) 1326 ،ارقام مربوط به سرهم کریش از گردشرگران خرارجی کرل کشرور
گویای این مطلب است که کیش سهم رو به افزایش را در جذب گردشگران خارجی به کشور داشته است .به طوری کره سرهم
آن از  %3در سال  24و  26به  11درصد رسیده است .با توجه به کوچکی مساحت کیش نسبت به کل کشور ،این آمار نقش
موثر و اساسی گردشگری این جزیره در صنعت گردشگری کشور را تایید می کند (دفتر معاونت گردشگری منطقره آزاد کریش،
سالنامه آماری کشور.) 1324- 1322 ،اما ،این روند طی سالهای  1326تا  1331تقریبا ثابت بوده و رشد چشمگیری نداشرته
است (عرفانیان.) 1331 ،با شروع روند توسعه و عمران جزیره کیش از اوایل دهه 1320و ایجاد تسهیالت مسافرت و گردشگری،
تعداد آمار مسافران و گردشگران جزیره با شتاب رو به افزایش نهاد ،به طروری کره از حردود  750هرزار نفرر در سرال 1320
(مهندسین مشاور آتک ،) 1322 ،به  1371103نفر در سال  1331رسید که میزان رشد متوسط سراالنه گردشرگران در ایرن
سالها حدود 13درصد بوده است(عرفانیان .) 1331 ،همان طور که در جدول شرماره  1مالحظره مریشرود میرانگین ورودی

Goldner & brentritche

37

63

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال اول ،شماره  ،2پاییز 9318

گردشگران به جزیره طی  5سال آماری  35- 31تعداد  1157371نفر در سال برآورد شده است که معادل  3152نفرر در روز
میباشد.
جدول شماره  1 -آمار گردشگران داخلی و خارجی به جزیره کیش طی سالهای ( 1951- 59سازمان منطقه آزاد کیش)1951 ،

سال

19

12

13

19

19

19- 19

حمل و نقل دریایی (نفر)

100373

170512

155277

132662

161430

625665

حمل و نقل هوایی (نفر)

323572

321221

303440

1055413

1153623

5025341

جمع

1023252

1037332

1065167

1133020

1371103

5261606

میانگین

1157371

میانگین روزانه

3152

بخش عمده سفر به جزیره از طریق هوایی(  37درصد) و بخش نا چیزی از آن از طریق دریا انجام مری شرود(  2درصرد).توزیع
فصلی مسافران عمدتاً از این قرار است :زمستان (  37 /2درصد) ،بهرار (  76/7درصرد) ،پراییز(  75 /4درصرد) و تابسرتان(15 /6
درصد).حداکثر تعداد مسافران در روزهای او به حدود  3000نفر می رسد.
جدول شماره  2-آمار خارجیان وارد شده به جزیره کیش در سال ( 1951سازمان منطقه آزاد کیش)1951 ،

آمار خارجیان وارد شده به جزیره کیش درسال 9319

نام قاره

درصد چنچ ویزایی

تعداد گردشگران

درصد گردشگرن

تعداد کل

تعداد چنچ

بین المللی

بین المللی

خارجیان ورودی

ویزایی

544

7/53

آفریقا

1033

435

7/30

70/44

آسیا

12533

13141

61/02

4332

اقیانوسیه

145

1

0/00

144

0/62

اروپا

7534

52

0/72

7426

11/51

آمریکا

760

10

0/05

750

1/16

مجموع کل قاره ها

71512

13205

63/2

2217

36 /30

شایان ذکر است ،بررسیهای انجام شده نشان میدهد که  26درصد از مجموع افراد خارجی وارد شده به جزیره کیش در سال
 1331به ترتیب متعلق به  3کشور فیلیپین ،هند ،چین ،پاکستان ،مصر ،سوریه ،نپال ،مراکش و سودان می باشند کره میرزان
 61 /6درصد از کل چنج ویزاییهای وارد شده به جزیره کیش را نیز شامل میشود.
در سال  1331از مجموع  1371103گردشگر وارد شده به جزیره کیش فقط 1 /63درصد از آنان خارجی بودهاند که از این
تعداد نیز 1 /04درصد به منظور چنج ویزا و تنها 0 /53درصد به منظور تجارت و تفریح و ...وارد جزیره شده اند(عرفانیان و
همکاران.) 1331 ،بر اساس آمار سازمان منطقه آزاد کیش،در سال  1331تعداد  71512نفر افراد خارجی به جزیره کیش وارد
شدهاند که از این تعداد  13205نفر از آنان چنچ ویزای بودهاند.از آنجا که جزیره کیش به عنوان منطقه آزاد تجاری شناخته
شده است مسافران چنچ ویزایی در سال ،یک یا دو بار به منظور تمدید روادید به داخل جزیره سفر میکردند.
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همانطور که در شکل زیر مشاهده میشود بیشترین آمار گردشگران بینالمللی غیر چنج ویزایی وارد شده به جزیرره کریش در
سال  1331از قارههای آسیا و اروپا بوده است.

در طرم تجدید نظر توسعه کیش ،میزان تعداد گردشگران کیش برای سال  1331به صورت زیر برآورد شده است:
جدول شماره  - 3برآورد تعداد گردشگران سال  1330جزیره کیش (مهندسین مشاور پژوهش و معماری)1331 ،

تعداد کل گردشگران (هزار نفر)

 2322تا 2022

تعداد گردشگران داخلی (هزار نفر)

 1240تا 1230

تعداد گردشگران خارجی (هزار نفر)

 460تا 210

آنچه در سیاستهای توسعه گردشگری بینالمللی کیش پیش بینی شده بود(  460تا  210هزار نفر)،می باشد .از این رو بررسی
رابطه تبلیغات تلویزیونی با توسعه گردشگری جزیره کیش طی  5سال گذشته ،ضروری به نظر میرسد.
یکی دیگر از مطالعات معروف در زمینه صنعت گردشگری منتسب به بنکر و اسچمید ،) 7004 ( 77در مطالعهای کارآیی صنعت
گردشگری را در کشورهای اروپایی ارزیابی کرده است .نتایج تحقیق نشان داده که متوسط کارآیی کشورهای بررسی شرده 27
درصد بوده است .به عبارت دیگر گردشگری در این کشورها  12درصد زیر ظرفیت ،عمل کرده است.
رودریر و توماس  .) 7006( 73در پژوهشی با عنوان میکرو سیاست و میکرو شرکت ،به بررسی برنامه ریزی و اجرای دقیق مدیریت
بازاریابی و تبلیغات در صنعت گردشگری پرداختند :نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده نشان داد ،برا برنامره ریرزی و
اجرای دقیق مدیریت بازاریابی و تبلیغات می توان تا حدود زیادی درآمد ارزی گردشگری را افزایش داد ،درآمردهای خرارجی را
متنوع کرد و کشور را از آسیب پذیری ناشی از نوسانهای قیم ت نفت محفوظ داشت .برارنز و هینترون  ،) 7002 (74مقالرهای برا
هدف توسعه چارچوب تجزیه و تحلیل با نقش و ارتباط واسطه آنالین انجام دادند .نتایج این پژوهش نشران داد ،هنگرامی کره
اعتماد به عنوان یکی از ابعاد پذیرش تکنولوژی اپلیکیشنهای موبایل در نظر گرفته شرود،در تمایرل بره اسرتفاده از خردمات،
مبادالت اطالعات و همچنین انتقال وجوه نقد تاثیرگذار خواهد بود .مورسان ( ) 7002در مقالهای با عنوان وب سایتها و نقرش
مکمل این رسانه ها در تبلیغات گردشگری ،به مطالعه و بررسی تاثیر تبلیغات در وب سایتها به عنوان یک ابزار مکمل در کنار
دیگر ابزار تبلیغاتی پرداخته است .نتایج وی نشان میدهد که استفاده کنندگان از این سایتها بیشتر از کسانی که از آنها دیدن
Banker, and Schmidt
Rhodri & T homas
Barnes & Hinton
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نکرده اند تحت تاثیر دیگر ابزار تبلیغاتی جهانگردی قرار گرفتهاند.کیم ) 7002 ( 75در مقالهای با بررسی گردشگری الکترونیکری،
نوآوری و رشد میپردازد .بر اساس نتایج ،اینترنت توزیع اطالعات گردشگری و فرروش را متحرول کررده اسرت و شررکتهرای
گردشگری کرهای کوچک و متوسط با وب سایتهای نوآورانه و توسعه یافته در حال حاضر به خوبی میتوانند به بازارهای بین
المللی گردشگری دسرترسی داشته باشد .رامزی و ریگال ریگال  ) 7013 ( 76در بررسی رابطهی گردشگری و توسعه منطقرهای،
در ابعاد اکولوژیکی ،کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی به بررسی اثرات گردشگری پرداختهاند .نتایج مطالعات آنها نشان مریدهرد،
توسعه گردشگری ،منجر به ایجاد فرصت های شغلی،افزایش درآمد ،افزایش امکانات زیربنایی ،بهبود سطح آمروزش و بهداشرت
شده اما چالشهای زیست محیطی هم داشته است .سربن  ) 7013 ( 72در تحقیق خود با عنوان تأثیر رسانههای جمعی بر دانش،
نگرش و رفتارهای مربوط به فعالیت بدنی و سالمتی در اوهایو نتیجه گرفت که روزنامهها بر دانش ،نگرش و رفتارهای افراد در
خصوص سالمتی و فعالیت بدنی تأثیر مثبتی گذاشتهاند ،در حالی که تلویزیون و رادیو تأثیر منفی بر دانش ،نگرش و رفتارهای
افراد داشتهاند .و همچنین طبق مطالعاتی که در داخل ایران انجام شده است :اسمی و همکاران (  ) 1323تحقیقی تحت عنروان
«رابطه تماشای آگهیهای تبلیغاتی تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوانان تهرانی» انجام دادند .نتایج ایرن پرژوهش
نشان داد ،بین میزان تماشای آگهیهای بازرگانی تلویزیون و میزان استفاده از «مواد خوراکی» « ،لوازم و وسایل» و «مکانهرای
خدماتی و تفریحی» ،رابطه مثبت وجود دارد .دیندار فرکوش و حیدربیگی(  ) 1330تحقیقی تحت عنوان "بررسی تاثیر تبلیغات
تجاری شبکههای ماهواره ای فارسی زبان بر نگرش مخاطبین و اقدام آنها به خرید" انجام دادند .نتایج تحقیق :چهرار مرحلرهای
که در الگوی آیدا در خصوص مراحل اثرگذاری تبلیغات بر نگرش مخاطبان وجود دارد در مرورد تبلیغرات تجراری شربکههرای
ماهوارهای فارسی زبان مورد تایید قرار گرفت.محمودی و همکاران (  ) 1333طی مطالعهای به بررسی تاثیر تبلیغرات برر جرذب
گردشگران داخلی استان اصفهان ،پرداختند :نتایج نشان داد که تمام ابزارها بر جذب گردشگران تاثیر مثبت دارد؛ بره اسرتثناء
روزنامه ،بیلبرد و مجله که تاثیر منفی بر جذب گردشگران دارد.مرادی و یقموری (  ) 1335در تحقیقی به بررسی نقش تبلیغات
تلویزیونی در جذب مخاطب :بررسی برنامه «خندوانه ،کتاب و زندگی» ،پرداختنرد .نترایج پرژوهش نشران داد کره از دیردگاه
کتابداران ،تلویزیون ،به منزله قدرتمندترین و فراگیرترین رسانه ارتباط جمعی ،باالترین تاثیر را در جذب مخاطب دارد و مری -
تواند وسیلهای مناسب در جذب حجم عظیمی از مخاطبان به کتاب خوانی باشد.سعادت و مظفری (  ) 1322در مطالعرهای بره
بررسی میزان آشنایی کارشناسان تبلیغات سازمان منطقه آزد کیش به سه ابزار نوین ارتباطی اینترنت ،پیرام کوتراه و بیلبرورد
دیجیتال و همچن ین میزان استفاده از این ابزارها در این منطقه ،از سال  1327تا  1322پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان داد
که میزان استفاده کارشناسان تبلیغات منطقه آزاد کیش از ابزارهای نوین ارتباطی در تبلیغات گردشرگری ،وابسرته بره متغیرر
میزان آشنایی این افراد با این ابزارهاست .همچنین میزان آشنایی ،خود نیز معلول متغیرهایی مانند آشنایی با زبان انگلیسی و
سطح تحصیالت افراد است.
با توجه به تحقیق انجام شده در خصوص فرضیه های اصلی تبلیغات تلویزیونی به دلیل تنوع برنامهها و دیداری بودن آن نقش
بسزایی در ایجاد تغییرات در سطح جامعه ایفا میکند  .این نتیجه با نتایج تحقیق با تحقیرق دینردار فرکروش و حیردربیگی و
سربن  72همسو بوده ولی با نتایج تحقیق رامزی و ریگال  73همسو نمی باشد .و در خصوص فرضیه هرای فرعری تراثیر تبلیغرات
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تلویزیونی با توسعه اقتصادی جزیره کیش طی  5سال گذشته رابطه معنا داری داشته و در مقایسه با تحقیقات مشابه با نترایج
تحقیق برقی و همکاران  ،همتی و همکاران  ،کیم  30و رامزی و ریگال قابل تبیین است
با توجه به مبانی نظری و روابط بین متغیرها که مورد بررسی قرار گرفت و با در نظر گرفتن مطالعات پیشین ،مدل مفهومی
تحقیق حاضر ارائه می شود.
مدل مفهومی تحقیق حاضر با اقتباس از مطالعات پیشین

لذا در این پژوهش با توجه به ادبیات نظری پیشنهاد می شود:
فرضیه های اصلی:
 .1تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه گردشگری جزیره کیش در  5سال گذشته داشته است.
 .7آگاهی تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه گردشگری جزیره کیش در  5سال گذشته داشته است.
 .3ایجاد عالقه تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه گردشگری جزیره کیش در  5سال گذشته داشته است.
 .4تحریک تمایل تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه گردشگری جزیره کیش در  5سال گذشته داشته است.
 .5اقدام به سفر تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه گردشگری جزیره کیش در  5سال گذشته داشته است.

فرضیههای فرعی:
 .1تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه زیست محیطی جزیره کیش در  5سال گذشته داشته است.
 .7تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه اقتصادی جزیره کیش در  5سال گذشته داشته است.
 .3تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه سیاسی جزیره کیش در  5سال گذشته داشته است.
 .4تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه اجتماعی جزیره کیش در  5سال گذشته داشته است.
 .3روش تحقیق:
این تحقیق ،در حوزه تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهشهای غیر علی ،توصیفی  -تحلیلی و از نروع فرضریه یرابی اسرت کره برا
استفاده از مدل آیدا (  )AIDAانجام شده است .از نظر نحوه گردآوری اطالعات ،توصیفی از نوع پیمایشی است .با توجه به هدف
پژوهش و نتایج حاصل از مطالعات کتابخانهای ،برای جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه استفاده شد .جامعه آمراری تحقیرق ،ورود
میانگین  3152نفر گردشگر در هر روز به جزیره کیش ،از روش نمونه گیری فرمول کوکران استفاده شده است که تعداد نمونه
به دست آمده  343نفر می باشد  .با توجه به تعداد جامعه آماری ،در این تحقیق از دو پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی
مبتنی بر مدل آیدا (  )AIDAو پرسشنامه توسعه گردشگری جزیره کیش طی  5سال گذشته استفاده شده است .لذا اولین گام
Kim
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در تهیه پرسشنامه تهیه یک چک لیست دقیق از اطالعات بوده است این اطالعات شرامل مجموعره عوامرل زیسرت محیطری،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی اجتماعی ،می باشد .شایان ذکر است این چک لیست که از طریق انجام مصاحبه با کارشناسران و
خبرگان مربوطه و همچنین بر اساس مستندات موجود تدوین شده است ،مبنای طراحی پرسشنامه در این پژوهش بوده است.
نسخه اولیه در اختیار تعداد  30تن از افراد جامعه قرار گرفت و نتایج به دست آمده توسرط نررم افرزار  SPSSمرورد تجزیره و
تحلیل آماری قرار گرفت تا پایایی بر اساس شاخص آلفای کرنباخ مورد بررسی قرار گیرد .که در نهایرت ،مقردار ایرن شراخص
 0 /26به دست آمد که نشان از پایایی قا بل قبول پرسشنامه است.
با توجه به این که پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی مبتنی بر مدل آیدا استاندارد است ،فقط برخی از گویههای آنها برر
اساس حوزه موضوعی و مکانی پژوهش و طبق تحقیقات پیشین مورد بازبینی و هنجاریابی قرار گرفتنرد .سرپس بررای تعیرین
روایی ،پرسشنام ه به همراه یک مقدمه و توضیحات کامل پیرامون متغیرها در اختیار  5نفر از اساتید و کارشناسان قرار گرفت و
از آنها درخواست شد که با توجه به سوالهای در نظر گرفته شده ،روا بودن سوالها را در قالب مقیاس لیکرت بررسی نماینرد.
پس از دریافت پاسخ ،با استفاده از روش درصد روایی مشخص شد که پرسشنامهها از روایی محتوایی برخوردار هستند.
استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت گرفرت .تجزیره و تحلیرل توصریفی دادههرا برا اسرتفاده از
شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد ارائه شد  .در بخش آمار استنباطی به منظور آزمرون فرضریههرای
پژوهش از آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و آزمونهای تی تک نمونه ،استفاده شده اسرت  .ضرمناً بررای انجرام محاسربات و
تحلیل آماری دادههای جمعآوری شده از پرسشنامهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
.4تجزیه تحلیل داده ها:
همچنین ،در بخش تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها به منظور توصی ویژگیهای نمونه ،ابتدا دادههرای جمرعآوری
شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی خالصه و طبقه بندی شد ،بعد از آن آمارهای توصیفی از جمله میرانگین ،انحرراف
معیار مربوط به متغیرهای تحقیق شامل :اثر بخشی تبلیغات تلو یزیونی به ترتیب برابر با  23 /04و  2 /33و میانگین و انحرراف
استاندارد توسعه گردشگری جزیره کیش به ترتیب برابر با  57 /42و  6/1می باشد .میانگین و انحراف استاندارد مولفههای متغیر
اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی شامل میزان آگاهی دادن به ترتیب برابر با  70 /37و  ،7 /62می انگین و انحرراف اسرتاندارد ایجراد
عالقه در مخاطبان به ترتیب برابر با  35 /07و  ، 3 /34میانگین و انحراف استاندارد اشتیاق به سفر مخاطبان به ترتیب برابرر برا
 15 /31و  ، 7 /03میانگین و انحراف استاندارد اقدام برای سفر به ترتیب برابر با  11 /12و  1 /71می باشد .همچنین ،میرانگین و
انحراف استاندارد مولفه های متغیر توسعه گردشگری جزیره کیش شامل توسعه زیست محیطی به ترتیب برابر با  13 /76و ،1 /3
میانگین و انحراف استاندارد توسعه اقتصادی به ترتیب برابر با  17 /01و  ،7 /63میانگین و انحراف استاندارد توسعه سیاسی بره
ترتیب برابر با  13 /53و  1 /45و میانگین و انحراف استاندارد توسعه فرهنگی اجتماعی به ترتیب برابر با  13 /53و  1 /23میباشد.
سپس با استفاده از شاخص های آمار استنباطی به تایید یا رد فرضیات پرداخته شده اسرت  .در ایرن بخرش از آزمرون تحلیرل
همبستگی پیرسون و آزمونهای تی تک نمونه ،استفاده شد .ضمناً برای انجام محاسبات و تحلیل آمراری دادههرای جمرعآوری
شده از پرسشنامهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .اطالعات جمعیت شناختی در این پژوهش شرامل تعرداد کرل افرراد
نمونه  343نفر است که از این تعداد 712 ،نفر مرد و 176نفر زن به پرسشنامه مذکور پاسخ داده اند ،نمونه ها در چهار دسته
سنی قرار گرفته اند که رده سنی  70تا  30سال 30 ،تا  40سال 40 ،تا  50سال ،و  50تا  60سال را به خود اختصاص داده اند
و به این ترتیب طی سنی  30تا  40سال با فراوانی  177با  35 /5درصد ،بیشترین درصد از افرادی که به پرسشنامه مذکور
پاسخ داده اند را شامل می شوند و گروه سنی  50تا  60سال با فراوانی  73برا  6/2درصرد ،کمتررین افرراد پاسرخگو بره ایرن
پرسشنامه ها بوده اند .همچنین ،بیشتر گردشگرانی که پرسشنامه مذکور را پاسخ داده اند با فراوانی 102دارای مدر لیسانس )
 31 /1درصد ( هستند کمترین فراوانی  64مربوط به گردشگرانی که سطح تحصیالتشان دیپلم(  12 /2درصد) بوده است و اکثر
گردشگرانی که به پرسشنامه مذکور پاسخ داده اند ،با فراوانی 23دارای سابقه شغلی در زمینه آموزش/فرهنگی وکمترین فراوانی
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مربوط به گردشگرانی است که در زمینه شغلی دولتی ،آزاد ،دانشجو و خانه دار بوده است .همچنین توزیع آزمودنیها برحسرب
دفعات سفر به جزیره کیش 75 /5 ،درصد یک مرتبه 75 /1 ،درصد دو مرتبه 16/5 ،درصد سه مرتبه 16/5 ،درصد چهار مرتبه و
 16/5درصد بیش از چهار مرتبه به کیش سفر داشتند .در این پژوهش فرضیه اصلی :امکان سنجی تاثیر تبلیغرات تلویزیرونی
برای توسعه گردشگری جزیره کیش ،طی  5سال گذاشته بوده است.
یافته های استنباطی مربوط به فرضیههای پژوهش:
31
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیههای پژوهش ،ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها توسط شاخصهای چولگی
و کشیدگی  37مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر چولگی و کشیدگی مربوط به متغیرهای پژوهش در بازه (  7و  )- 7قرار دارند.
میتوان گفت که توزیع دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش نرمال می باشند.

جدول شماره  - 4مقادیر چولگی ،کشیدگی و خطای انحراف استاندارد چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین انحراف استاندارد حداقل حداکثر

مولفه

23 /04

2 /33

66

35

اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی

70 /37

7 /62

14

74

ایجاد عالقه در مخاطبان 35 /07

3 /34

30

40

اشتیاق به سفر مخاطبان 15 /31

7 /03

13

70

11 /12

1 /71

3

13

57 /42

6/1

44

64

توسعه زیست محیطی 13 /76

1 /3

17

15

توسعه اقتصادی

17 /01

7 /63

2

16

توسعه سیاسی

13 /53

1 /45

17

12

توسعه فرهنگی اجتماعی 13 /53

1 /23

11

12

میزان آگاهی دادن

اقدام برای سفر
توسعه گردشگری جزیره کیش

با توجه به فاصلهای بودن نوع متغیرها و نرمال بودن توزیع داده های مربوط به تبلیغات تلویزیونی و توسعه گردشگری ،از آزمون
آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است.
فرضیه های اصلی انجام شده این پژوهش :میزان همبستگی بین تبلیغات تلویزیونی و توسعه گردشگری در محدوده ( ) 1- 0 /5
قرار دارد و این میزان همبستگی با توجه به طبقه بندی که توسط کوهن ارائه شده است در سطح باال میباشد.میتوان گفت که
در سطح اطمینان  33درصد بین تبلیغات تلویزیونی و توسعه گردشگری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد
.Skewness
. Kurtosis
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(  ) R=00265 , P=0001چون سطح  0001به دست آمده کمتر از آلفای  0005است بنرابراین فرضریه صرفر پرژوهش رد شرده و
فرضیه مقابل پذیرفته می شود .همچنین در سطح اطمینان  33درصد بین آگاهی تبلیغات تلویزیونی و توسعه گردشگری رابطه
مثبت و معنا داری وجود دارد (  ) R=0053 , P=0001چون سطح  0001به دست آمده کمتر از آلفای  0005است بنابراین فرضیه
صفر پژوهش رد شده و فرضیه مقابل پذیرفته می شود .بین ایجاد عالقه تبلیغرات تلویزیرونی و توسرعه گردشرگری در سرطح
اطمینان  33درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (  ) R=0025 , P=0001چون سطح  0001به دست آمرده کمترر از آلفرای
 0005است بنابراین فرضیه صفر پژوهش رد شده و فرضیه مقابل پذیرفته می شود .همچنین در سطح اطمینان  33درصد بین
تحریک تمایل تبلیغات تلویزیونی و توسعه گردشگری رابطه مثبت و معنا داری وجرود دارد (  (R=0042 , P=0001چرون سرطح
 0001به دست آمده کمتر از آلفای 0005است بنابراین فرضیه صفر پژوهش رد شده و فرضیه مقابل پذیرفته می شود .بین اقدام
برره سررفر تبلیغررات تلویزیررونی و توسررعه گردشررگری در سررطح اطمینرران  33درصررد رابطرره مثبررت و معنررا داری وجررود
دارد (  ) R=0053 ,P=0001چون سطح  0001به دست آمده کمتر از آلفای 0005است بنابراین فرضریه صرفر پرژوهش رد شرده و
فرضیه مقابل پذیرفته می شود.
فرضیه های فرعی پزوهش انجام شرده نیرز در خصروص تبلیغرات تلویزیرونی برر توسرعه زیسرت محیطری ( 00263 ,P=0001
=،) Rتبلیغات تلویزیونی بر توسعه اقتصادی،) R=00432 ,P=0001 ( ،تبلیغرات تلویزیرونی برر توسرعه سیاسری ( 00432 ,P=0001
=،) Rتبلیغات تلویزیونی بر توسعه اجتماعی ( ،) R=0022 ,P=0001در سطح اطمینان  33درصد رابطه مثبرت و معنرا داری وجرود
دارد  .چون سطح  0001به دست آمده کمتر از آلفای  0005است بنابراین فرضیه صفر پژوهش رد شده و فرضیه مقابل پذیرفته
می شود.
 .9نتیجه گیری و پیشنهاد:
فرضیه اصلی اول :با توجه به این که تلویزیون ،پرمخاطبترین رسانه در جهان و رسانهای است که میتواند افراد بسیاری را در
راستای ارزش آفرینی از طریق اموا شبکههای مختل تحت پوشش قرار دهد ،با فرهنگ سازی مناسب در به کارگیری از ایرن
رسانهی عمومی میتوان سبب توسعه گردشگری جزیره کیش شود ،هر چند که این اتفاق طی  5سال گذشته به نحو مطلروبی
رخ نداده است.
فرضیه اصلی دوم :تبلیغ در سالمترین ،طبیعیترین و اصولیترین شکل ،نوعی فعالیت آموزشی است که به منظور نشر دانش و
آگاهیهای سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و نشر ارزشها صورت میگیرد .بنابراین ،آگاهی و جلب توجه مشتری و یا بره اصرطالم
”قاپیدن هوش و حواس او” اولین پله در تبلییغات است .چون اولین قدم بنیان مدل توسعه را شکل خواهد داد ،پس بسیار مهم
است.
فرضیه اصلی سوم :این یافته نشان می دهد که ،بعد از اعالم آگاهی ،نگه داشتن افراد و جلب توجه آنها سرختتر از مرحلره اول
است .به طوری که در این مرحله گردشگران از مزایای سفر مطلع شده و در صورتی که آن را مهم تشخیص دهد ،عالقمنرد بره
تحقیق و دریافت اطالعات بیشتر خواهد شد.
فرضیه اصلی چهارم :این یافته نشان می دهد بعد از این که مخاطبان از مقاصد گردشگری آگاهی پیدا کرده و عالقمند شردند،
بایستی از لحاظ عاطفی نیز با آن مقصد ارتباط برقرار کرده و اشتیاق زیادی به قصد سفر داشته باشند .اگر اشتیاق مخاطبان به
سفر تحریک شود ،آنها تمام اقدامات الزم برای اجرایی کردن آن را فراهم خواهند آورد.
فرضیه اصلی پنجم :بر اساس یافتههای فوق میتوان نتیجه گرفت ،تبلیغات تلو یزیونی از طریق گذزاندن سه مرحله قبلی یعنی
آگاهیسازی ،ایجاد عالقه و تحریک تمایل (ایجاد اشتیاق) ،زمینه اقدام به سفر را در مخاطبان فراهم میآورد .به طوری که اگر
سه مرحله قبلی با موفقیت طی شده باشد ،این مرحله به راحتی و با شایستگی تمام انجام خواهد شد .در این حالت مخاطبان
(گردشگران) اشتیاق فراوانی برای قصد سفر خواهند داشت و در عین حال به این باور رسیده اند که بهترین گزینه مقصد تبلیغ
شده خواهد بود.
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فرضیه فرعی اول :بر اساس یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که در کشور ما ،مسائل زیست محیطی بیش از آن که
جنبهی فنی داشته باشد دارای جنبههای اجتماعی  -فرهنگی میباشد .بنابراین هدف اصلی حفاظت محیط زیست در رابطه با
توسعه زیست محیطی ،افزایش آگاهیهای زیست محیطی در سطح جامعه و تغییر در بینش اجتماعی و تقویت فرهنگ زیست
محیطی میباشد.در این میان ،تبلیغات تلویزیونی به دلیل تنوع برنامهها و دیداری بودن آن نقش بسزایی در ایجاد تغییرات در
سطح جامعه ایفا میکند.
فرضیه فرعی دوم :در به کارگیری تفکر نظری رسانه در اقتصاد ،نقش تبلیغات تلویزیونی در تعامالت بین بازیگران اقتصادی
مختل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد؛ و رسانهها خودشان به عنوان بستر برخورد تولیدات و تقاضا در بازارهای غیرشخصی
عمل میکنند .از این رو رسانه و به ویژه تبلیغات تلویزیونی همیشه بخش مهم ،اما بدیهی اقتصادی مدرن بوده است .و توجه
صاحبان سرمایه نیز به سمت تبلیغات تلویزیونی جلب شده است ،چرا که از این طریق با تسلط بر اذهان عمومی میتوانند
بازاری مناسب برای محصوالت و خدمات خود ایجاد کنند.
فرضیه فرعی سوم :بر این اساس میتوان نتیجه گرفت ،در بین رسانه ها اثربخشی تلویزیون در ملزم نمودن بخش دولتی به
پاسخگوئی سیاستمداران در قبال عملکرد منطقهای و فرا منطقهای خود به مراتب موثرتر از سایر رسانههاست.
فرضیه فرعی چهارم :این یافته نشان میدهد که ،گردشگری پدیدهای است که با زنردگی روزمرره مرردم سرروکار دارد و بره
همین دلیل روز به روز توسعه بیشتری می یابد .بررای اسرتفاده از ایرن شررایط و جلرب گردشگران بایست از وسایل مختل و
از جمله تبلیغات تلویزیونی سود جست.
پیشنهادات پژوهشی تحقیق
 .1همان طوری که در مباحث تئوریکی و نظری بحث آمررده اسررت ،شاخصهای توسررعه گردشررگری در جزیررره کرریش
مﻰتواند متفاوت باشد ،لذا پیشنهاد مﻰگردد با انجام پژوهشهای بنیادی نسررربت بررره استخرا مولفههاﻯ دیگر آن
متناسب با ارزشهای بومی و محلی اقدام نمود.
 .7به محققین آتی پیشنهاد میشود که به طور همزمان این تحقیق را در مناطق و سازمانهای دیگر مورد بررسری قررار
دهند تا ضمن افزایش تعمیم پذیری تحقیق؛ نتایج مورد مقایسه قرار گیرد.
 .3برای کاهش خطای خود گزارشدهی پیشنهاد میشود که پرسشنامه در طول زمان بیشتری اجرا شود.
 .4پیشنهاد می گردد از عوامل مهم دیگر که این مطالعه آنها را برای اندازهگیری توسعه گردشگری جزیره کریش دخیرل
نکرده است در جهت شناسایی به مدل مفهومی هر چه کاملتر ،استفاده شود.
 .5نقش عوامل و ابزارهای رسانهای دیگر از جمله بیلبورد ،تبلیغات در رسانههرای اجتمراعی و ...در توسرعه گردشرگری
جزیره کیش مورد بررسی قرار گیرد.
محدودیتهای تحقیق
در این تحقیق موانع متعددی پیش رو وجود داشته است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1دخالت تعصب شخصی پاسخدهندگان در پاسخگویی به سواالت پرسشنامهها.
 .7کمبود منابع و تحقیقات به ویژه تحقیقات کاربردی در ارتباط با موضوع تحقیق.
 .3محدود کردن تحقیق به صنعت گردشگری جزیره کیش.
 .4تردید و دو دلی گروههای نمونه برای پاسخ دادن به سواالت.
 .5وجود متغیرهای احتمالی دیگری که برتوسعه گردشگری جزیره کیش تاثیرگذارند ولی پژوهشگر قصد مطالع ه آنها را
ندارد.
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