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چکیده

مقایسه ارقام گردشگری و درآمدهای ناشی از آن در ایران ،با آمارهای جهانی ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری

یدهد که کشور ما سهم و جایگاه مناسب خود را در صنعت گردشگری کسب نکرده است .ما نه تنها در جذب گردشگر
نشان م 
خارجی با مشکل مواجهایم ،بلکه گردشگری داخلی ما نیز با مشکالت فراوانی دست به گریبان است .در این میان توجه به بحث
یتواند این وضعیت را بهبود ببخشد .هدف
شیوههای نوین تبلیغاتی با در نظر گرفتن اقلیم جغرافیایی از جمله راهکارهایی است که م 
این مقاله بررسی کارآیی شیوههای نوین تبلیغاتی مبتنی بر اقلیم جغرافیایی برای توسعه گردشگری است .سؤال اصلیای که مقاله در
صدد پاسخگویی بدان است این است که تبلیغات چه نقشی در رونق و شکوفایی گردشگری شهری میتواند ایفا کند؟ فرضیهای
که در پاسخ به این سؤال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم عبارت از این است که تبلیغات نقش واسطه را میان توسعه گردشگری و
تها ،آداب و
یکند و به این ترتیب باید از شگردهای مشخص تبلیغاتی ،یعنی شناخت و توجه به قواعد تجارت ،سن 
توسعه ملی ایفا م 
مزمان به تبلیغ و آموزش ،به عنوان دو رکن از
رسوم ،زیبایی شناسی و آگاهی از جاذبهها و امکانات بهره گیرد و با توجه ه 
لهای
ارتباطات ،نقش اساسی خود را در توسعه گردشگری ایفا کند .نتایج مقاله نیز نشان میدهد که اهمیت انتخاب صحیح حام 
پیام تبلیغاتی را نباید نادیده گرفت ،زیرا بیشتر سهم هزینههای تبلیغاتی ،صرف این وسایل یا رسانهها میشود و موفقیت هر تالش
یرود .مبلغان باید
تبلیغاتی ،به طور مستقیم ،همبستگی کامل با انتخاب وسیلهای دارد که برای رساندن پیام و آگهی تبلیغ به کار م 
بهترین رسانهها را برای تبلیغات خود گزینش کنند .در واقع بهترین آنها را که با مقاصد و اهداف راهبرد تبلیغات گردشگری
هماهنگ و متناسب است ،انتخاب کنند و به نحوی کارآمد و اثربخش از آن بهره بگیرند .بنابراین در این مقاله تالش خواهد شد با
استفاده از منابع کتابخانهای و مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع کارآیی شیوههای نوین تبلیغات مبتنی بر اقلیم
جغرافیایی در راستای توسعه گردشگری پرداخته شود.

واژگان کلیدی :گردشگری ،تبلیغات ،اقلیم جغرافیایی ،پست مدرنیسم.

 -1علی دالویز (نویسنده مسئول)
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 -1مقدمه
یکی از دستاوردهای فناوری نوین ،تولید وقت اضافی یا اوقات فراغت است .گردشگری ،بخش مهمی از اوقات
یکند .امروزه ،ساختار مدیریتی و تعطیالت تمامی کشورهای پیشرفته به نحوی است که پر کردن
فراغت را پر م 
یای که در
نرو ،گردشگری به همه مضامین علمی و فلسف 
اوقات فراغت ،منجر به یک عمل اقتصادی میشود .از ای 
یرود( .)javan and saghaee, 2002: 15لذا ضرورت تبلیغ در حوزه
آن نهفته است ،یک عمل اقتصادی به شمار م 
یآورد ،اقدام به سفر
یشود ،زیرا گردشگر با توجه به شناختی که از مقصد به دست م 
گردشگری به خوبی احساس م 
یکند و این شناخت جزء با تبلیغات مؤثر حاصل نمیشود .از آنجا که تبلیغات بخش گردشگری منجر به دریافت
م
یشود ،فعالیت در این حوزه امری ضروری است .برای نمونه ،کشور هند ،بیش از 8
سودی چند برابر سرمایه اولیه م 
میلیارد دالر درآمد ارزی ،از سفر بیش از  4میلیون گردشگر خارجی به این کشور را کسب کرده است .بر اساس
یشود که در سال  2020میالدی ،تعداد گردشگران در سراسر جهان،
گزارش سازمان جهانی گردشگری پیشبینی م 
به یک میلیارد و ششصد میلیون نفر برسد (.)Saleh doost And Tajzadeh namin, 2015: 189-208
از این رو کشورها به منظور افزایش درآمدهای خود ،در صدد جذب گردشگران در سطح داخلی و خارجی هستند.
در چند دهه اخیر از صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوعترین صنایع یاد شده است .بسیاری از
کشورها این صنعت به خصوص برای کشورهای در حال توسعه به علت اینکه بیشترین درآمد خود را از فروش
یآورند بسیار مهم و با اهمیت است .هر کشور ،شهر یا منطقهای بیش از ایجاد زیر بناهای
منابع طبیعی به دست م 
گردشگری خود و عرضه محصول و خدمات مناسب باید بتواند مزایای مسافرت به آن منطقه را بیان کند و تصویر
خوبی از کشور ،شهر یا منطقهی خود در ذهن گردشگران ایجاد کند .دست اندرکاران گردشگری برای این که بتوانند
از عهدهی این کار به خوبی برآیند باید از شیوههای مناسب تبلیغات گردشگری (رسانه و پیام) استفاده کنند ( Javed

.)et al., 2012: 43-50
امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفهای استفاده کرد؛ زیرا موفقیت
شهای فرهنگی و گردشگری کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفهای از تبلیغات و ارزشهای آنان
تبلیغ برای ارز 
یتواند به عنوان ابزار برندهای برای پیشرفت اهداف فرهنگی در داخل و خارج مدنظر
است؛ زیرا تبلیغات حرفهای م 
قرار گیرد و در غیر این صورت ،هدر دادن وقت ،سرمایه و انرژی است ( .)Delavare et al., 2014: 1-16تعدادی از
کشورها با آنکه از جاذبههای گردشگری ،تاریخی و فرهنگی ،در شرایط نازلی قرار دارند ،در یکی دو دهه اخیر
توانستهاند ،با ورود به صنعت گردشگری و با برنامهریزی صحیح تبلیغاتی ،از ناحیه گردشگری درآمد داشته باشند.
یهای خاص خود را دارد و نیازمند
تگذاری در جهت جذب و جلب گردشگر ،در جهان امروز ،پیچیدگ 
سیاس 
عواملی چون؛ تجربه ،علم و تخصص و  ...است .نه تنها برای جذب گردشگر باید تالش کرد ،بلکه برای ماندگاری
و ادامه حضور او نیز باید به برنامهریزی پرداخت .کشور ایران به دلیل برخوردار بودن از تمدن کهن ،آثار تاریخی
فراوان و جاذبههای فرهنگی ،به تصدیق یونسکو در رتبه دهم قرار دارد و از نظر تنوع و غنای اکو سیستمی ،جزء
پنج کشور اول دنیاست .طبق آمار سازمان جهانی گردشگری ،ایران پس از انقالب اسالمی ،در میان  150کشور فعال
در جذب گردشگر ،به رتبه  75دست یافته است .مقایسه ارقام گردشگری و درآمدهای ناشی از آن در ایران ،با
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یدهد که کشور ما سهم و جایگاه مناسب خود
آمارهای جهانی ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری نشان م 
را در صنعت گردشگری کسب نکرده است .ما نه تنها در جذب گردشگر خارجی با مشکل مواجه هستیم ،بلکه
گردشگری داخلی ما نیز با مشکالت فراوانی دست به گریبان است (.)Amin Bidokhti et al., 2010: 49-68
در این میان توجه به بحث نوآوری ،نشر نوآوری و تالش برای ایجاد جلوههای خالقانه و رونق تبلیغات جای بحث
دارد .مهمترین دستاورد استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در تبلیغات ،سرعت و مداومت انتشار پیام تبلیغی ،فراگیر
بهای متنوع برای بیان و القای یک مطلب واحد و در نهایت
ساختن آن برای مخاطبان ،فراهم کردن اشکال و قال 
اطالع رسانی است .امروزه با پیشرفتهای صورت گرفته در فناوریهای ارتباطی و فراگیر شدن آنها در بین مردم،
اشکال جدیدی از تبلیغات ،با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی به وجود آمده است .گردشگری در این عصر ،هم به
صورت عینی و هم به صورت ذهنی در فضای حقیقی و مجازی ،گسترش فراگیر یافته است .به طور کلی استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش آن در زمینه عرضه و تقاضای گردشگری سبب شده است که گردشگران،
پیش از سفر به ارزیابی و بررسی مقاصد بپردازند و تجربهای مجازی را در چارچوب دور نمای گردشگری در ذهن
خود شکل دهند؛ به عبارت دیگر ،محصول گردشگری در یک تنوع خاص ،در بر گیرنده پاسخگویی به تقاضای
یسازد در راستای انگیزههای شخصی و تمایالت خود ،به انتخاب
شخصی و متکثر گردشگران است و آنان را قادر م 
مقاصد گردشگری برای سفر بپردازند (.)Torabi et al., 2013: 59-76
همچنین با در نظر گرفتن مقوله نیاز و ایجاد انگیزش در افراد برای نیل به اهداف و نقش تبلیغات برای پاسخ به
شگذاری و سرمایه اقتصادی در این مورد جای بحث دارد .گردشگری ،راه حل مناسبی
نیازهای ثانویه افراد نیز ارز 
برای نیازهای ثانویه بشر است .در حقیقت تمدن صنعتی ،نیاز به طی دورهای را برای دست یافتن به آسایش ایجاد
یتواند در جهت دهی به این نیازها
یکند که گردشگری میتواند از آن استفاده کند .تبلیغات با ایفای نقش اساسی م 
م
تهای گردشگری و جذب بیشتر آن را باید در تبلیغات جستجو
مؤثر واقع شود .ارتقای سطح کیفی و کمی فعالی 
یکوشد آنان
یسازد و م 
کرد .تبلیغات اصولی و صحیح ،گردشگران بالقوه را از آنچه منطقهای برای ارائه دارد ،مطلع م 
یترین عوامل مؤثر در جذب گردشگر
را به بازدید از آن ترغیب کند .از آنجا که تبلیغات گردشگری یکی از اساس 
است ،در هرحال باید با برنامهریزی همراه باشد (.)Saadat and Muzaffari, 2009: 141-170
یکند و به این ترتیب باید از شگردهای مشخص
تبلیغات نقش واسطه را میان توسعه گردشگری و توسعه ملی ایفا م 
تها ،آداب و رسوم ،زیبایی شناسی و آگاهی از جاذبهها و
تبلیغاتی ،یعنی شناخت و توجه به قواعد تجارت ،سن 
امکانات بهره گیرد و با توجه همزمان به تبلیغ و آموزش ،به عنوان دو رکن از ارتباطات ،نقش اساسی خود را در
توسعه گردشگری ایفا کند (.)Sardar Mohammadi and Esmaeili, 2012: 77-92
در برنامهریزی جامع و یکپارچه برای گردشگران داخلی و خارجی یا مجموعهای از آنان ،اهداف تبلیغات باید با نوع
و تعداد جهانگردانی که قرار است جذب شوند ،هماهنگ و مرتبط باشد .اهداف و راهبردهای تبلیغات ،بر اساس
یتوان آنها را جذب کرد؛ بنابراین تبلیغات باید پس از تعیین بازار هدف ،در جهت
یشوند که م 
بازارهایی تعیین م 
ترغیب مخاطبان تالش کند (.)Sarlak, 2000: 226-239
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همچنین مسئله رسانه و انتخاب آن در زمینه تبلیغات گردشگری از اهمیت ویژهای برخوردار است .برای اینکه پیام
به نظر یا سمع مخاطب برسد ،باید وسیلهای مؤثر انتخاب شود .وسیلهای که در زمانی مناسب ،به شکل مطلوب ،پیام
تبلیغاتی را به گروههای مورد نظر برساند .در حقیقت انتخاب ابزار یا رسانهای برای تبلیغات ،به معنای یافتن
مؤثرترین روش برای عرضه پیام تبلیغاتی مورد نظر به مشتری است.
لهای پیام تبلیغاتی را نیز نباید نادیده گرفت ،زیرا بیشتر سهم هزینههای تبلیغاتی ،صرف
اهمیت انتخاب صحیح حام 
یشود و موفقیت هر تالش تبلیغاتی ،به طور مستقیم ،همبستگی کامل با انتخاب وسیلهای
این وسایل یا رسانهها م 
یرود .مبلغان باید بهترین رسانهها را برای تبلیغات خود گزینش
دارد که برای رساندن پیام و آگهی تبلیغ به کار م 
کنند .در واقع بهترین آنها را که با مقاصد و اهداف راهبرد تبلیغات گردشگری هماهنگ و متناسب است ،انتخاب
کنند و به نحوی کارآمد و اثربخش از آن بهره بگیرند .همچنین با پیشرفت همه جانبه علوم و نقش ارتباطات نوین
شهای نوین در عرصه تبلیغات جای بحث دارد .ابزارهای نوین ارتباطی،
در عرصه این پیشرفتها ،توجه ویژه رو 
ترکیبی از چندین فناوری ،شامل وسایل ارتباط جمعی ،انفورماتیک و ارتباطات دور است .این ابزارها دارای
لپذیری ،حضور در هر زمان ،در دسترس بودن و ...
یهایی نظیر تعاملی بودن ،تحرک ،اتصالپذیری ،تبدی 
ویژگ 
یتواند در
ی از روشهای نوین ارتباطات هستند که م 
است .اینترنت ،سیستم پیام کوتاه ،بیلبوردهای دیجیتالی ،نمونها 
عرصه تبلیغات گردشگری قد علم کنند (.)Sai et al., 2010: 69 to 94
به عنوان مثال ،تبلیغات اینترنتی که مبتنی بر پست الکترونیکی هستند ،میتوانند از طریق ارسال ایمیل به افراد به
معرفی مکانها ،مؤسسات گردشگری و ارائه خدمت به آنها پرداخت .بنرها ،به دلیل هزینه کم طراحی و پست ،از
ط دهنده بین مدیریت
یآیند .صنعت گردشگری ،یکی از صنایع مهم و ارتبا 
متداولترین اشکال تبلیغاتی به شمار م 
یشود .از دیگر خدمات
الکترونیکی و مشتریان است ،چرا که اطالعات عنصری حیاتی برای گردشگری محسوب م 
اینترنتی در زمینه تبلیغات ،میتوان به سیستم آر اس اس اشاره نمود .این سیستم ،این امکان را برای کاربران ایجاد
یکند که بدون سر زدن به پایگاه اینترنتی یا وبالگ مورد عالقه خود ،از آخرین بروز رسانی آنها مطلع شوند.
م
همچنین پادکستینگ و ودکستینگ یا همان پروندهای تصویری بر روی اینترنت ،به دلیل قدرت ملموس سازی نسبی
این فناوری و نقش آنها در معرفی ساده و بی آالیش مکانهای رسمی و غیررسمی گردشگری ،راهنمایی و بازگویی
یباشند.
خهای نانوشته به صورت صوتی و تصویری نیز قابلیت توجه در امر تبلیغات برای گردشگری را دارا م 
تاری 
یتواند در آگاهی افراد
تبلیغات از طریق سیستم پیام کوتاه نیز یکی دیگر از ابزارهای بازاریابی الکترونیکی است که م 
ینماهای تبلیغاتی نیز به دلیل قابلیتشان در تغییر
از حوزههای گردشگری از نظر اقتصادی مفید عمل کند .نقش آگه 
پیامها برحسب موقعیت نیز جالب توجه است ( .)Karroubi and Mohammadian, 2009: 63-92با توجه به این
مقدمه سؤال اصلیای که مقاله در صدد پاسخگویی بدان است این است که تبلیغات چه نقشی در رونق و شکوفایی
گردشگری شهری میتواند ایفا کند؟
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 -۲رویکرد نظری

تها تعر في
و يعض ت پسامدرن 1را به بياني ساده ميتوان شكا يك ت به تمامي فرا رواي 

كرد كه بر پایه فرآيندهاي

همچون انقالب تكنولو يكيژ ـ اطالعاتي ،بحرانهاي اقتصاد سرمايهداري و نتايج حاصل از تجديد ساختار آن همراه
با شكوفا يي جنبشهاي اجتماعي ـ فرهنگي بخصوص از دهه  1970ميالدي بدين سو كه به شكلگيري جامعهاي
شبكهاي ،اقتصاد اطالعاتي ـ جهاني و فرهنگ مجازيسازي فرصت داد ،كه در كي

كليت كي پارچه نشانهگذار از

مدرنيته متأخر به و يعض تي پسامدرن دارد .اين روند دربرگيرنده برگذشتن از ذهنيت و عملكرد مدرنيته در ابعاد
اقتصادي ،اجتماعي ـ فرهنگي و تفكرات پيراموني است (.)Qezelsofla, 2007: 119 -158
شهای بسياري را در عرصه جوامع مدرن شكل داده
به زباني ساده پسامدرن نشان از تحوالت دارد كه تغ يي رات و چال 
تهای تكنولو يكيژ دارد ،كه سبب شده نااستواري زندگي و جامعه
است كه اين خود وابستگي بسياري به پیشرف 
یتوان
مدرن شكل گيرد و فرجام اين روند تغ يي ر شيوه تفكر و زندگي است .هرچند در الیههای زيرين اين تغ يي رات م 
شهاي سرمايهداري سازمان نایافته در شكلدهي و تسهي 
بركن 
لكنندگي به خوبي دريافت ( Khodabandeloo, 2007:
.)69-69
لگيري چالشهاي پسامدرن ميل به تمايززدا يي از عرصههای مختلف زندگي اجتماعي را سبب گرديد يكي از
شك 
اين تمايز زدا يي ها ،فروريختن مرز بين كار و اوقات فراغت بود که در مدرنيته هر كي

جايگاه مخصوص به خود را

داشتند .با از بين رفتن تمايز ميان كار و اوقات فراغت ،اين دو در كليتي كي سان ذوب شده و به شكلگيري سب يك از
يكند
يشود ،منتهي گرديده است .در اين سبك از زندگي ،انسان س يع م 
زندگي ،كه سبك اكسپرسيونيستي ناميده م 
ياش را مهيج و لذت بخش نمايد .از مشخصههاي اين سبك زندگي ،پويا يي و
چيزي را به وجود آورد كه زندگ 
فپذيري زياد آن است (.)Madares, 2000: 37-42
انعطا 
در درون كي

سبك اكسپرسيونيستي كار بايد معنا يي بيش از زنده ماندن داشته باشد .فراغت و كار هر دو در ح مك

شهاي توليدي و سازنده زندگي روزمره تلقي ميشوند و اين امر بيانگر از بين رفتن تمايز بين اين دو حوزه تا
بخ 
سر حد امكان است .اين خود به معناي سپري كردن زمان آزاد خود ،با مردم در محل كار (چون عالئق مشترك
يشود ،است .بر پايه
است) و همچنين كار در خانه كه با كمك تكنولو يژ هاي ارتباطي جديد روزبه روز آسانتر م 
نيازهاي ناشي از اين سبك زندگي ،با رشد صنعت فراغت تاريخ ،زمان و فضا براي مصرف تبديل به كاالي فرهنگي
شده و گردشگران تصاوير بازنما يي شده كي

تهای ناشناخته را كه شبيهسازي
تها و واقعی 
جامعه و ديگر حقيق 

شده ،مصرف م 
يكنند (.)moeeni Alamdari, 2000: 12-17
در پسامدرنيته اوقات فراغت و گردشگري به عنوان حق ،نه پاداش محسوب گرديده و به پايههاي زندگي و هستي
بدل گشته است .از اين رو گردشگري پسا مدرن را ميتوان فرآيندي دانست از مجموعه عوامل اقتصادي ،اجتماعي ـ
فرهنگي و م يح طي كه در كي

يخورند و واكنشهاي بسياري را براي
سبك زندگي اكسپرسيونيستي به هم پيوند م 

لذ ِتِت تجربه كردن ،در بسياري از سطوح معرفتي در چارچوب هستي شناختي و پايبندي به اكنون چه در جامعه و
1

. post modern
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يكند حس نوستال يژ  .نسبت
يشوند .در اين ميان آنچه شكلگيري جريان گردشگري را تسهيل م 
چه در خود سبب م 
به گذشته و توجه فزآينده به ميراث بهطور عام است .بازگشت به كي

گذشته را در باز نمودهاي طنزآميز به عنوان

يزند و تمامي اشكال مختلف هنري ،معماري ،آموزشي ،ميراث و گردشگري را درهم
تقاضاي گردشگري رقم م 
يآميزد .همانگونه كه در پسامدرنيته توسعه بازار و قدرت در كي
م

سلسله مراتب ،توليد فرهنگي نشانهها را ايجاد

م
يكند (.)Aqa Housayni and Mirza-Zadeh, 2012: 68-86
يگيرد .اين بدان معنا است كه گردشگري پسامدرن در كي
گردشگري پسامدرن نيز بر پايه نشانهها شكل م 

حاد

ییابد و در گستره رو به افزايش خود هميشه به مكان ـ نوستال يژ ا
واق يع ت پيرامون دورنما يي گردشگر جريان م 
ییابند كه
یدهد اين گونه مكانها در پيرامون بافتمندي سنتي خود براي گردشگران پسامدرن تبلور م 
اهميت فراوان م 
ینماید .كليت گردشگري پسامدرن در چارچوب مقياس در برگيرنده
«هم  -حضوري» آنها را با گذشته امکانپذیر م 
كي

یهای منحصربهفردی از روند گردشگري در جهان معاصر
جريان پساگردشگري انبوه است .كه در آن ویژگ 

یشود كه زمینههای بسياري را براي جذب بر پايه توانمندي كشور ما دارا است .به عنوان مثال توانهای
پديدار م 
م يح ط طب يعي ايران در زمينه گردشگري بخصوص دورنما يي گردشگر قابليت باال يي دارد .همچنين وجود قنات و
یهای
تهاي آن در زمينه تطبيق پذيري با ویژگ 
لگيري تمدن كاريزي ،همراه باال مناطق عشايري و قابلي 
شك 
گردشگري پسامدرن منحصر به فرد هستند (.)Papali Yazdi and saqai, 2003: 24 to 49
 -۱-۲پساگردشگری انبوه
ظهور شيوههاي اطالعرساني ،با نظامهاي ارتباطي مبتني بر وسايل الكترون يكي نحوه تفكر را درباره ذهنيت تغ يي ر داده
و دگرگوني مشابهي را در شكل جامعه و فضاي حياتي پديد آورده است .فرهنگ الكترون يكي مبتني بر رسانههاي
لگيري هويتي چندگانه است.اين
انبوه ترويج دهنده نگرش فرد به عنوان هويتي ناپايدار و فرآيندي مداوم از شك 
يگردد .جهان ارتباطات به سان مجموعهاي
ي مركز  -بنياد تاريخ م 
فرهنگ موجب اضمحالل انديشه خردمندانهگ 
يكند .در اين ميان رسانههاي انبوه
يهاي محلي كه هر كدام صداي خود را دارند ،فوران م 
چندگانه از خردمندانگ 
گهاي مختلف را شكل داده كه در حال رخنه به
يوقفه ،مداوم و روبه افزايش اطالعات ،ارتباطات و فرهن 
جريان ب 
يباشند .گردشگري نيز در اين بين در دو بعد تحت ت يثأ ر
تمامي عرصهها و حوزههاي حيات فردي و اجتماعي م 
يگيرد .از كي
رسانههاي انبوه قرار م 

بعد با تبديل گردشگري به عنوان لذت فرهنگي درجه دوم (يا مجازي) ،بدون

يهاي همچون برنامههاي ويديو يي  ،تلويزيوني و اينترنتي ،شكلگيري گردشگران
ترك خانه از طريق شبيهساز 
یشوند که در آن شخص بدون آنكه احتياجي به سفر براي بازديد از مناطق
تطلب يا مبل نشین را موجب م 
راح 
يبرد؛ اما از بعد ديگر،
مختلف را احساس كند ،به وسيله رسانههاي انبوه از اين تجربه دست دوم فرهنگي لذت م 
رسانههاي تصويري با توجه به اعتمادي كه مردم بيش از منابع اطالعاتي ديگر به آنها دارند ،روند تصم مي گيري
يدهند ،تسهيل
گردشگران را براي مسافرت و بازديد از مناطق مختلف جغرافيا يي  ،با تصاوير طب يعي كه نمايش م 
كرده و افزايش تعداد گردشگران را سبب م 
يشوند (.)Ayazi, 2008: 19-23
يكنند .ت يكح م
اين امر با توجه به عرصه وس يعي كه اين رسانهها به سوي كثرت و تنوع چشماندازها يا مناظر باز م 
بها را در تجربه گردشگري معاصر سبب شده و به پيدايش گونهاي تازه از
هويت فردگرايانه و تغ يي ر عالئق و انتخا 
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يگيرد فرصت داده است .اين گردشگري جديد با
گردشگري جديد كه نقطه مقابل گردشگري انبوه قرار م 
تها را سبب گرديده است و به عنوان كي
تهاي انفرادي در ارتباط بوده و افزايش اين مسافر 
مسافر 

گردشگري

مطبوع شناخته شده ،كه در آن با توجه به روند غالب ضد نخبهگرا يي پسامدرنيسم ،گردشگران به وظيفه خود ،مثل
نيازها و حساسيتهاي جامعه ميزبان آگاه بوده و به آن احترام م 
يگذارند ( Jamali and Haideri Chyane, 2001:
.)79-124
يهاي گردشگري انبوه و پساگردشگري انبوه
جدول شماره  -1مقايسه ويژگ 
گردشگري انبوه

پساگردشگري انبوه

از خطر گريزان است

يكند
خطر م 

كمتر به دنبال تجربه كردن است

در همه حال به دنبال تجربه كردن است

نسبت به م يح ط حساس نيست

يكند
به م يح ط حساس بوده و نسبت به آن احساس وظيفه م 

به دنبال ادامه آرامش خانه و لذت طلبي

به دنبال شناخت و درك فرهنگ بومي

اص ًالًال اهل تحقيق نيست

به دنبال تحقيقات عميق است

در جستجوي دريا ،ماسه ،خورشيد ،سكس است

در جستجوي ميراث تاريخي ،طب يعي و فرهنگي است

كي

تعطيالت در سال

مقصد اهميت ندارد

تعطيالت مختلف در كي

سال

مقصد داراي اهميت است
)Source: (http://touristy.blogfa.com

يتوان به صورت زير
لگيري گردشگري جديد را م 
بهطور كلي مطابق با نمودار شماره یک چهار عامل عمده در شك 
بيان كرد:

نمودار شماره  -1عوامل موثر در شكلگيري گردشگري جديد
Source: authors

 مشتريان جديد :مشتريان جديد پر توقعاند و نسبت به شرايط م يح ط آگاهتر و به جاي وقفه كوتاه در كنار دريا وكوهستان (براي اس يك ) ،در جستجوي كسب تجربه و يك فيت زندگي هستند.
يهاي نوين ،بدون دخالت متصدي تور و با حداقل هزينه و خطر
ن آ ور 
يتواند با كمك ف 
نآوري نوين :مشتري م 
ف يها به اين معني است كه عرضه كنندگان
ن آ ور 
به انتخاب مقصد و خدمات مربوط بپردازد .به عالوه ،حضور انواع ف 
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با حداقل هزينه ميتوانند رهآورد گردشگري خود را هماهنگ سازند ،به گونهاي كه بدون متوسل شدن به واكنش
سنتي مديريت مبتني بر صرفهجو يي در مقياس ،كي

مزيت تفاضلي به دست آيد (.)roushani, 2006: 294-302

ط زيس ت
تها در كل بخش بازرگاني مربوط به م يح 
 حدود رشد :عامل عمده ديگر مربوط به افزايش انواع محدودي است .هماكنون اين كي

اصل پذيرفتني است كه تأمين خدمات گردشگري كه مستلزم استفاده بيش از حد از انر يژ و

ت يثأ ر عمده بر م يح ط خدمات گردشگري است ،ديگر قابل قبول نيست.
 عملكرد نوين جهاني :اصل صرفهجو يي در مقياس و منحني تجربه ديگر در تمامي جنبههاي گردشگري به كارفپذيري در خدمات است .جا يي
نخواهند رفت .نظم جديد به معناي انعطا 

كه در آن تنوع و تخصصي شدن،

نظامهاي قابل انعطاف ،تفويض اختيارات و آموزش كاركنان در مقياس محلي و نوآوري وجود دارد.
به طور كلي هر چند هنوز گردشگري انبوه به پايان راه خود نرسيده است و شايد هرگز به پايان نرسد ،ولي
فپذيري ،تنوع طلبي و كثرتگرا يي و به سبب تغييراتي در
يهاي همچون انعطا 
گردشگري جديد با توجه به و ژي گ 
شبينيها در آينده نزد كي
يپيمايد و با توجه به پي 
سطح مختلف تقاضا ،مقصد و بازار روند رو به تزايد خود را م 

به

يگردد .در اين ميان رشد گونههاي مختلف گردشگري در قالب الگوهاي
عنوان جريان غالب گردشگري محسوب م 
فضا يي  ،همچون گردشگري شهري ،گردشگري در طب عي ت و گردشگري روستا يي  ،در طول دهههاي گذشته خود
دليلي بر اين مدعاست (.)Greenberg, 2007: 52-57
-۲-۲شیوههای نوین تبلیغات
تبلیغات مدرن در حال حاضر فقط به تبلیغات در تلویزیون و روزنامهها و به طور کلی رسانهها منتهی نخواهد شد.
یشود که با نگاه کردن به این شیوههای بسیار
امروزه شیوههای نوینی برای انجام تبلیغات در سازمانها استفاده م 
یتوانید دیده گستردهای به تبلیغات مدرن پیدا کنید و یک سری ایدههای کارآمد و مفید در ذهن
جدید و امروزی م 
تهای تبلیغاتی داشته باشید (.)Sajedi and oLyanasab, 2013: 83-100
خود برای انجام فعالی 
در حال حاضر در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت تبلیغات و بازاریابی قسمت مهمی را از دنیای کسب و کار
آن کشورها به خود اختصاص داده است .اگر یک محصول خوب یا دستهای از خدماتی کارآمد و مفید را در اختیار
دارید ،باید بدانید که با چه هنری آن محصول و خدمات را بفروش برسانید .الزم به ذکر است که هنوز هم
ینمایند و
شرکتهایی هستند که برای انجام کارهای تبلیغاتی محصوالت و خدمات خود از شیوهها سنتی استفاده م 
یکنند؛ اما بدانید که در این عرصه بازیگران بسیار حرفهای در
شهای تبلیغات مدرن استفاده نم 
به هیچ عنوان از رو 
شهای تازه تبلیغات مدرن دارند.
بازار هستند که عالقه بسیار زیادی به رو 
شرکتهای تبلیغاتی بسیار زیادی هستند که از این روش نوین تبلیغاتی (تبلیغات مدرن) در انجام پروژههای تبلیغاتی
ینمایند آنها برای انجام این پروژههای تبلیغاتی از ایدههای جدید و خالقانهای بهرهمندمی شوند.
خود استفاده م 
یهای تبلیغاتی که بهصورت کاغذ هستند استفاده نمیشوند
امروزه دیگر تبلیغاتی همچون تبلیغات روزنامهای و آگه 
(.)Esfandiar, 2007: 12-24
شهای تبلیغاتی کاغذی مثل تبلیغات روزنامهای یا تبلیغات رسانهای همچون
افرادی که هنوز فکر میکنند که رو 
تلویزیونی یا رادیویی مؤثر هستند این نوع تبلیغات در فروش محصوالت و خدمات میتواند مفید واقع شوند باید

بررسی کارآیی تبلیغات در راستای109 ...

شهای جدید و ایدههای جدید تبلیغات برگزار میشود شرکت نمایند تا با این
یهایی که به تازگی برای رو 
در کالس 
شهای جدید آشنا شوند تا از ایدههای کهنه دست کشند.
رو 
 -۳انواع شیوههای نوین تبلیغات
شیوههای تبلیغات مدرن مختلفی را در انجام پروژههای تبلیغاتی میتوانیم استفاده کنیم که امروزه جهت تبلیغات
کهای تبلیغات مدرن که به
یشوند .البته در این مقاله بعضی از بهروزترین تکنی 
محصوالت و خدمات استفاده م 
ینمایم زیرا امروزه همه فعاالن این عرصه به دنبال کشف تکنیکهای جدید
بسیار معروف جهان را به شما ارائه م 
کهای تبلیغاتی جدید به علت پیدایش
یباشند .بیشتر رشد این نوع تکنی 
انگیزشی برای استفاده در پروژههای خود م 
اینترنت و بعضی دیگر فقط ایدههایی خالقانه ،بکر و تازه است که تبلیغات رسانهای امروزه را به تکنیکهای بسیار
مدر و قابل توجه مبدل کرده است (.)Esfandiar, 2007: 12-24
-۱-۳تبلیغات اینترنتی
از انواع این تبلیغات ،تبلیغات اینترنتی است که دارای معنا و مفاهیم بسیار پیچیده و گسترده است و باید بدانید که
انواع مختلفی دارد .بعضی از این تکنیکهای تبلیغات اینترنتی امروزه بسیار مورد توجه مشاوران تبلیغات قرار
کهای تبلیغاتی است که این آژانسهای مورد
گرفتهاند؛ مث ًالًال تبلیغات ایمیلی ،تبلیغات ایملی یکی از این گروه تکنی 
یدهند و البته این نوع تبلیغات مدلهای دیگری را مانند تبلیغات وبالگی ،تبلیغات موقعیتی ،تبلیغات
استفاده قرار م 
کهای تبلیغات مدرن ،تبلیغات از طریق طراحی بنر برای وب سایتها
بنری و  ...را نیز در بر میگیرد .یکی از تکنی 
است:
تجربه نشان داده است که تبلیغات بیلبوردی در جادهها به خاطر بازخورد بسیار زیاد که دارد از انواع بسیار مهم و
پرطرفدار است نوعی از این تبلیغات که شبیه این نوع تبلیغات در فضای وب میتواند همین تبلیغات از طریق
طراحی بنرها باشد .آیا تا به حال در حین وب گردی به نوارهای تبلیغاتی که در باالی صفحات بروزرها هستند نگاه
یکنید همان بنرهای تبلیغاتی در
کردهاید؟ و به بررسی آنها پرداختهاید؟ این نوارهایی که در باالی بروزرها مشاهده م 
سای 
تها هستند (.)Parham, 2011: 150-167
این بنرها با استفاده از عکسها و برنامهنویسی جاوا و یا دیگر برنامههای  multimediaتهیه شده و به صفحات وب
لینک شده که یک رابطه مستقیم با آن صفحه وب برقرار میکنند.
-۲-۳استفاده از موسیقیهای بومی هر اقلیم جغرافیایی
یکی از تکنیکهای انجام تبلیغات مدرن استفاده از موسیقی در تبلیغات است این متد یکی از روشهای پروپاگاندا
است و مشتریان را با استفاده از این روش ترغیب به خرید محصوالت و خدمات مینمایند و آنها را متقاعد
یکنند که اشخاص دیگر نیز از این محصوالت یا خدمات خریداری و استفاده مینمایند این حرکت برای صاحب
م
یشود که مصرف
آن محصوالت یا خدمات سودمند است .انجام این تکنیک در تبلیغات یا همان پروپاگاندا ،باعث م 
کننده ترغیب شود که حداقل در مورد محصول و یا خدمات مورد تبلیغ فکر نماید و نظر دیگران را در مورد آن
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محصول یا خدمات جویا شود و در نهایت خود نیز به یکی از مشتریان آن محصول تبدیل گردد و آن محصول را
تبلیغ کند (.)eymeni, 2009: 48-53
یگردد در حقیقت یک استراتژی
این نوع از تکنینکهای تبلیغات که بر اساس روانشناسی مصرف کننده برنامهریزی م 
در تبلیغات مدرن است و میتواند در هر یک از انواع رسانههای چه صوتی و چه تصویری گنجانده شود.
-۳-۳استفاده از تأثیر تشویق در تبلیغات مدرن
تبلیغات تشویقی و ترغیبی به نوعی از تبلیغات مدرن گفته میشود که با استفاده از هدیای تبلیغاتی و یا درست کردن
ینمایند این حرکت به نوعی جل توجه مصرف کننده
رویدادهای رسانهای ذهن مصرف کننده را ترغیب و تشویق م 
یگردد و روشی مؤثر در عرصه تبلیغات است.
محسوب م 
گفتنی است تهیه هدایای تبلیغاتی و تشویقی و درست کردن رویدادهای رسانهای بسیار خالقانه ،تاثیرگذار و کارآمد
باشد تا برای صاحب برند سودمند و دارای توجیه اقتصادی باشد (.)Asadi, 2001: 50 - 51
 -4-۳تبلیغات غیر مستقیم و نهفته
تبلیغات غیرمستقیم و نهفته عبارت است از تبلیغاتی که با استفاده از یک برندها یا محصوالت یک برند خاص در
تهیه یک فیلم و یا یک سریال انجام میشود و با این روش به طور غیر مستقیم و یا نهفته آن برند را تبلیغ مینمایند
(.)Hassanzadeh, 2006: 77-100
-5-۳تکنیک تبلیغاتی جایگزینی
یهای الکلی و یا
بعضی قانونهای موجود در بعضی کشورها ،تبلیغ در خصوص محصوالتی مانند مخدر ها و نوشیدن 
هر محصولی که در آن الکل وجود دارد را ممنوع نموده است .به همین منظور تعدادی برند ساخته شده که برند
یگردند تداعی کننده آن محصول ممنوع التبلیغ میشوند
پوششی نام دارد و هنگامی که آن برندهای پوششی تبلیغ م 
این روش تکنیک خاصی است برای انجام تبلیغات ممنوع (.)Motamednejad, 2008: 79-114
-6-۳تبلیغات پیکسلی
یشود و کلیه هزینهها
تبلیغات پیکسلی عبارت است از نوعی تبلیغات اینترنتی که در آن هزینه بسیار زیادی صرف م 
یگردد .تاریخچه این نوع تبلیغات جدید و پر هزینه به
لهای استفاده شده در آن تبلیغ محاسبه م 
بر اساس تعداد پیکس 
یگردد .در سال  ۲۰۰۵یکی از دانشجویان بریتانیا با طراحی یک وب سایت و گذاشتن یک اسم
سال  ۲۰۰۵بر م 
عجیب بر روی آن وب سایت به اسم میلیون دالری شروع به تبلیغات پیکسلی نمود این تبلیغات به این صورت بود
که هر شخص برای تبلیغات برند خود میتوانست فضای تبلیغاتی را برای برند خود خریداری نماید و هزینه این
یگردید هر پیکسل از این صفحه یک
فضا با استفاده از شمارش پیکسلهای اشغال شده برای آن صفحه محاسبه م 
دالر بود و باید تبلیغات به یک میلیون پیکسل محدود م 
یگردید (.)Khanbashi and Bostan Manesh, 2014: 1-35
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نمودار شماره  -2انواع شیوههای نوین تبلیغات Source: authors

 -۴تبلیغات و گردشگری
یتوان
شها و اصول اخالقی در جوامع کنونی را نم 
بـدون تـردید اهمیت اثرگذاری سیمای تبلیغات بر باورها و ارز 
شها و هنجارها در جامعه میشود و باورها و ارزشهای جدید
نادیده گرفت .تـبلیغات سبب دگرگونی تدریجی ارز 
جایگزین باورهای گـذشته میشود .لغتنامه دهخدا تـبلیغات را جـمع تبلیغ و به معنای رسانیدن ،رسانیدن عقاید،
پیغام و جزء آن آورده است و همچنین تبلیغات را جمع تبلیغ ،اداره تبلیغات ،از جهت سازمانی نام ادارهای است که
مقاصد و نظریات و اخبار داخل و خارج را چنان که به صالح بـاشد به وسیله رادیو و نشریات مخصوص به خود
یدهد؛ بنابراین معنای تبلیغات رساند و ابالغ پیام به مخاطبین است ولی چگونگی رساندن پیام با توجه به
انتشار م 
تنوع ابزارهای تبلیغاتی و شیوههای اجرایی آن متفاوت اسـت .در فـرهنگ سیاسی در تعریف از تبلیغات آمده است
فعالیتی است برای دگرگون کردن عقاید عمومی از راههای غیرمستقیم و احیانًاًا پنهانی با وسایلی همانند زبان ،خط،
تصویر ،نمایش (.(Zarei Matin and others: 2012: 73-106
جهت شناخت حوزه عالیق گردشگران ،شناخت عوامل مؤثر بر شکلگیری ادراکات آنها حائز اهمیت است .در این
عرصه فیلترهای فیزیکی؛ باعث تقویت و یا تضعیف وجهه میزبان نزد گردشگران میشود .از جمله :نظافت و پاکی
سهای حمل و نقل هتلها و رستورانهای در نظر گرفته شده برای پذیرایی از
طهای توریستی ،سروی 
شهرها و محی 
گردشگران که در صورت مناسب بودن ،از آنان مبلغانی مثبت خواهد ساخت؛ و بر فیلترهای روانی سایر گردشگران
شها و هنجارها ،یکی
یتواند تاثیرگذار باشد .فیلترهای روانی عبارتاند از خاطره ،دانش یا آگاهی باورها و ارز 
نیز م 
نالمللی است که به عوامل سیاسی و
دیگر از عوامل ت ثأ یرگذار بر ادراکات گردشگران وجهه آن کشور در عرصه بی 
یتواند نقش مؤثری داشته باشد .مدیریت گردشگری یک مقصد،
رسانهای مرتبط است و در این زمینه تبلیغات م 
وظیفه دارد تا تبلیغات مورد نظر را برنامهریزی نماید و به انجام رساند ،الزم به یادآوری است که تبلیغات بحث
تهایی که بتواند
نجا برداشت ساده و عمومی از تبلیغات مورد نظر نیست ،بلکه تمامی فعالی 
گستردهای است و در ای 
جنبه و کارکرد تبلیغاتی داشته باشد ،از جمله سازمانهایی که در حوزههای جهانی ،منطقهای ،کشوری ،استانی،
شهری و حتی روستایی ،فعالیت داشته باشند را شامل میشود ،پس مدیریت گردشگری ،مدیریت تبلیغات و
برنامهریزیهای تبلیغاتی نیز است .شایان ذکر است که از این امر در جوامع توسعه یافته تعبیر به انقالب گردشگری
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یشود .اهمیت تبلیغات در زمینه گردشگری به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست؛ چرا که در نظام سرمایهداری این
م
یشود .نباید فراموش کنیم که در عصر ارتباطات به
عرصه نیز ،همانند سایر عرصهها هر روز فضایی رقابتیتر ایجاد م 
یتوان با زمینهسازی برای آموزش عمومی
هر شهروند به صورت بالقوه باید به دیده یک مبلغ نگریست و م 
گردشگری برای حل این مسئله برنامهریزی دقیقی داشت و این امری انکارناپذیر است که از زمانی که تاریخ مکتوب
وجود داشته ،تبلیغ هم وجود داشته است (.)Ibid 2012: 73-106
تبلیغ در سادهترین معنای خود چیزی نیست جز ارائه تصویر خوب از کشورمان به دنیا؛ چراکه جدا از ناشناخته بودن
تهای عظیم گردشگری کشور برای گردشگران ،تبلیغات منفی علیه ایران در سالهای تحریم اذهان عمومی
ظرفی 
جهان را علیه کشورمان مغشوش کرده است .کشورهای مختلف دنیا با سرمایهگذاری گسترده برای تبلیغ و معرفی
کشور خود گردشگریشان را توسعه داده و از قبل آن به شکوفایی اقتصاد خود کمک شایانی کردهاند.
ما در گردشگری سه نوع کشور در دنیا داریم؛ دسته اول کشورهایی که سابقه دیرینه در گردشگری دارند و این
صنعت در آنها نهادینه شده است و چندان نیازی به تبلیغ و ثبات در جذب گردشگر ندارند .این کشورها بین یک
تا سه دالر برای گردشگری خود هزینه میکنند (.)QoliPoor solymany, 2007: 74-79
جدول شماره  -2هزینه تبلیغات برای گردشگری در کشورهای دارای سابقه طوالنی در صنعت گردشگری
فرانسه

یک تا سه دالر

ایتالیا

یک تا سه دالر

اسپانیا

یک تا سه دالر

Source: World Tourism Organization

یپیوندند ،مثل
بهای گردشگری جهان م 
دسته دوم کشورهای در حال تحول هستند کشورهای نوظهور که به قط 
نها هم بین  ۴تا  ۹دالر هزینه میکنند
پرتغال مالزی ،ترکیه و مکزیک ،کره جنوبی و آفریقای جنوبی که ای 
جدول شماره  -3هزینه تبلیغات گردشگری در کشورهای در حال تحول
ترکیه

 ۴تا  ۹دالر

پرتغال

 ۴تا  ۹دالر

کره جنوبی

 ۴تا  ۹دالر

مالزی

 ۴تا  ۹دالر

آفریقای جنوبی

 ۴تا  ۹دالر

Source: World Tourism Organization

یشود که خواهان این هستند که به این جرگه بپیوندند .این کشورها به تازگی
دسته سوم هم کشورهایی را شامل م 
یدهند و با اینکه مقاصد مهمی در گردشگری دنیا محسوب میشوند ،تاکنون از داشتن برنامه
به گردشگری اهمیت م 
یگیرد .اینها به نسبت بقیه ،هزینه
غافل بودهاند ،مثل قبرس ،استرالیا ،برزیل و نروژ که ایران نیز در دسته سوم قرار م 
بیشتری میکنند ،چون به تبلیغ بیشتری نیاز دارند.
جدول شماره  -4هزینه تبلیغات گردشگری در کشورهای خواهان گسترش گردشگری
استرالیا
ایرلند
برزیل
قبرس

 10دالر
 10دالر
 ۸دالر
 46دالر

Source: World Tourism Organization
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جذب گردشگر در کشور ایران مثل کشورهای گردشگرپذیر به ثبات نرسیده است و ایران به دنبال آن است که تعداد
گردشگران ورودی را از پنج میلیون به  ۱۲میلیون در برنامه پنج ساله برسانیم .به این منظور دولت باید  ۱۳دالر برای
تبلیغ و بازرگانی جذب هر گردشگر هزینه کند اما این مبلغ در حال حاضر زیر  2دالر است.
امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار بهصورت حرفهای استفاده کرد ،زیرا موفقیت
شهای آن
شهای فرهنگی و گردشگری کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفهای از تبلیغات و ارز 
تبلیغ برای ارز 
یتواند به عنوان ابزار برندهای برای پیشرفت اهداف فرهنگی در داخل و خارج مدنظر
است .چون تبلیغات حرفهای م 
قرار گیرد .در غیر این صورت هدر دادن وقت ،سرمایه و انرژی است .برای فعالیتهای تبلیغاتی در صنعت
گردشگری در دنیای امروز باید با این اعتقاد و ایمان به تبلیغات نگریسته شود که تبلیغات هزینه بر نبوده ،بلکه نوعی
ی
سرمایهگذاری بنیادی و اصولی برای پیشبرد اهداف سازمانی و ملی است و در صورت اجرای صحیح و اصول 
یتواند دستاوردهای ارزشمندی را به همراه داشته باشد .در این رابطه ،هدف و وظیفه تبلیغات افزایش بازاریابی و
م
بازار افزایی است و هرگونه بیتوجهی و عدم بهرهبرداری صحیح از این ابزار ،نه تنها عدم موفقیت را در پی داشته،
بلکه موجبات عقب ماندن از رقابتها و سبقتهای بازاریابی جهانگردی و در نهایت شکست و ورشکستگی در
نالمللی را در پی خواهد داشت .توجه به انگیزههای گوناگون
دنیای بازاریابی صحیح و اصولی در عرصه بی 
یتوان در بخش (فرهنگی ،تجاری،
جهانگردان ،نشان دهنده آن است که سیاستگذاری تبلیغات جهانگردی را م 
خدماتی ،اقتصادی ،ورزشی ،زیست محیطی ،طبیعت گردشگری ،تحقیقات و  ...برنامهریزی کرد (Ibid., 2007: 74-

.)79
 -5تبلیغات و گردشگری شهری
توسعه توریسم در مـناطق شـهری پدیدهای جدید نیست؛ بلکه درک این مـطلب که مطال ۀع این بـخش بـه تنهایی
ت .اهمیت گردشگری شهری امروز بر کسی پوشیده
دارای حائز اهمیت است ،تـنها در ایـن اواخر دریافت شده اس 
نیست؛ بـلکه چـگونگی گردش توریست در شهر ،رفتارهای گـردشگران ،چـگونگی آگـاهی و درک گردشگر از
مکانها ،امـکانات و ت أـ سیسات توریستی و میزان تجربه و ر ـض ایت گـردشگر شهری و  ...است که ذهن محققان را
مشغول کرده است.
تهای مـختلف اسـت که از به هم پیوستن در محیط ویژه و
گردشگری شهری شهری ترکیب پیچیدهای از فعالی 
ی تـوریسم ،ما را در شناخت توریسم
قـادر سـاختن شهر در جـذب بـازدیدکنندگان اسـت .شناخت عناصر بنیاد 
یکند .عناصر اولیه گردشگری شهری ،اوال ،شامل فعالیتهایی مانند :تئاتر ،سینما ،بـرپایی نـمایشگاهها
شهری کمک م 
و  ...ثانیا ،مکانهای قابل بازدید ،مانند :پارکها ،مـکانهای تـاریخی ،مـوزهها ،آبـشار و غیره .عنصر ـث انویه شـامل
هتلها ،بازارها و مغازهها و رستورانهاست .عوامل دیگر چون اطالعات ،خدمات موجود در پارکها ،نقشه و راهنما
و ادارۀ اطالعات برای راهـنمایی گـردشگران از دیـگر عناصر بنیادی توریسم است .با توجه بـه عـناصر یـاد شـده
و ت عـ اریف 
یتوان چنین تعریف کرد :توریسم شهری عبارت است از
ی کـه از توریسم وجود دارد ،توریسم شهری را م 
تهای متفاوت و امکانات و تسهیالتی که شهر دارای آن بـوده
مسافرت به شهر با انگیزههای مختلف بر اساس جذابی 
و در شخص ایجاد جذابیت میکند.
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عناصری را که عامل اصلی جذب گردشگر به شهر بوده و برای بازدید از آنها هزینه پرداخته و در شهر ماندگار
ن عناصر عبارت است از:
یشناسیم .ای 
یشود ،به عنوان عناصر اولیۀ توریسم م 
م
 -1مکانهای فعالیت بـرای گردشگران؛ که بازدیدکنندگان در این مکانها از فعالیتی خاص بازدید یا خود نیز در آن
یشود:
شرکت دارند و شامل فعالیتهای زیر م 
یهای هنری.
ی شامل :تئاتر ،کنسرت ،سینما ،موزه و گالر 
ت فرهنگ 
 -2خدمات و تسهیال 
ک ،جام جهانی ،مسابقات منطقهای،
 -3خدمات و تسهیالت ورزشی شـامل :مـسابقات ورزشی بینالمللی مانند المپی 
ملی و محلی.
یهای قمار ،فستیوا 
 -4خدمات تفریحی شامل :کازینو ،کلوپهای شبانه ،باز 
ل ه ا.
یگیرد شامل:
 -2مکانهای فراغت که مورد بازدید گردشگران قرار م 
ل :الگوی خیابانهای تاریخی ،ساختمانهای جذاب و دیدنی ،پارکها و
یهای فـیزیکی شهر که شام 
 -1وی ژـ گ 
فضاهای سبز ،رودخانهها و کانالها و دریاچهها ،بندرگاهها.
ت.
ف و مصرف کنندگان محلی ،فرهنگ عامیانه ،امنی 
ی و فرهنگی شهر شامل :زبان ،مصر 
ی اجتماع 
 -2نمادها 
شهای تبلیغاتی و بازاریابی ،به مراتب از تولید و فروش مهمتر است لذا اگر شهری از
در واقع در دنیای امروز ،تال 
امکانات و جاذبههای گردشگری زیادی برخوردار باشد ،ولی روشهای معرفی این جاذبهها و پتانسیلها و عرضه آن
به بازار هدف را در برنامه کالن خود قرار ندهد ،به طور یقین موفق نخواهد بود .از سوی دیگر با توجه به مشکالت
عدیدهای که در بعضی از شهرها بر سر راه رشد و توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگران وجود دارد ،نقش
و اهمیت بکارگیری تبلیغات حرفهای و مدرن و سرمایهگذاریهای کالن در این رابطه بسیار نمایانتر میشود .امروزه
تبلیغات شهری به لحاظ جذب مخاطب ،زیبایی ،ایجاد تنوع در محیط ،عدم آالیندگی ،هزینهای بسیار پایین در
مقایسه با تلویزیون و رسانههای تصویری دیگر را دارد و یکی از بهترین روشهای تبلیغاتی در دنیا به شمار میرود.
جهت شناخت حوزه عالیق گردشگران ،شناخت عوامل موثر بر شکلگیری ادراکات آنها حایز اهمیت است .در این
عرصه فیلترهای فیزیکی؛ باعث تقویت و یا تضعیف وجهه میزبان نزد گردشگران میشود .از جمله :نظافت و پاکی
سهای حمل و نقل هتلها و رستورانهای در نظر گرفته شده برای پذیرایی از
شهرها و محیطهای توریستی ،سروی 
گردشگران که در صورت مناسب بودن ،از آنان مبلغانی مثبت خواهد ساخت؛ و بر فیلترهای روانی سایر گردشگران
شها و هنجارها ،یکی
نیز میتواند تاثیرگذار باشد .فیلترهای روانی عبارتند از خاطره ،دانش یا آگاهی باورها و ارز 
نالمللی است که به عوامل سیاسی و
دیگر از عوامل تاثیرگذار بر ادراکات گردشگران وجهه آن کشور در عرصه بی 
یتواند نقش موثری داشته باشد .مدیریت گردشگری یک مقصد،
رسانهای مرتبط است و در این زمینه تبلیغات م 
وظیفه دارد تا تبلیغات مورد نظر را برنامهریزی نماید و به انجام رساند ،الزم به یادآوری است که تبلیغات بحث
گستردهای است و در اینجا برداشت ساده و عمومی از تبلیغات مورد نظر نیست ،بلکه تمامی فعالیتهایی که بتواند
جنبه و کارکرد تبلیغاتی داشته باشد ،از جمله سازمانهایی که در حوزههای جهانی ،منطقهای ،کشوری ،استانی،
شهری و حتی روستایی ،فعالییت داشته باشند را شامل میشود ،پس مدیریت گردشگری ،مدیریت تبلیغات و
یباشد .شایان ذکر است که از این امر در جوامع توسعه یافته تعبیر به انقالب
برنامهریزیهای تبلیغاتی نیز م 

بررسی کارآیی تبلیغات در راستای511 ...

گردشگری می شود .اهمیت تبلیغات در زمینه گردشگری به هیچ وجه قابل چشم پوشی نمی باشد؛ چرا که در نظام
یشود .نباید فراموش کنیم که
سرمایه داری این عرصه نیز ،همانند سایر عرصهها هر روز فضایی رقابتیتر ایجاد م 
درعصر ارتباطات به هرشهروند به صورت بالقوه باید به دیده یک مبلغ نگریست و می توان با زمینه سازی برای
آموزش عمومی گردشگری برای حل این مسئله برنامه ریزی دقیقی داشت و این امری انکار ناپذیر است که از زمانی
که تاریخ مکتوب وجود داشته ،تبلیغ هم وجود داشته است.
 نتیجهگیری و راهبرد علمی پژوهشیدر عرصه گردشگری ،بازاریابی و تحقیقات مربوط به آن از امور بسیار مهم و ضروری به شمار میرود .بازاریابی در
تهای متغیر گردشگران است که در آن رضایت مشتری به
صنعت جهانگردی ،پیشبینی کردن نیازها و درخواس 
عنوان مهمترین اصل برای بازاریابان باید مورد توجه قرار گیرد .توجه به بازاریابی جهانگردی ،پس از جنگ دوم
جهانی آغاز شد .در مسائل مربوط به بازاریابی ،الزم است انواع مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
کشورهای مورد نظر و بازارهای صادرکننده جهانگرد ،به دقت مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
ارائه تبلیغات داخلی و خارجی جهت به تصویر کشاندن امکانات و استعدادهای طبیعی و جاذبههای متنوع توریستی
و شناخت عمقی آن فرهنگ و خرده فرهنگها و تمدن و تاریخ و حیات اجتماعی ،اقتصادی در توسعه صنعت
توریسم بسیار مؤثر خواهد بود .استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون ،رادیو ،تلفن ،پست ،امکانات و
فرصتهای برگزاری کنفرانسها و نمایشگاهها و جشنوارهای فرهنگی و هنری در داخل یا خارج کشور همچنین
نالمللی و داخلی بسیار مهم
استفاده از نشریاتی که دارای تصاویر جالبی باشند در جشنوارهها و کنفرانسهای بی 
است.
استفاده از شیوهها و روشهای مدرن در تبلیغات برای معرفی جاذبههای توریستی و گردشگری کشور و شرکت در
نمایشگاههای سیاحتی معروف جهان و فعال نمودن خانههای فرهنگ ایران در کشورهای مختلف و ایجاد زمینههای
الزم در سفارتخانههای خارج از کشور برای ارائه درست این جاذبهها برای عالقهمندان سفر به ایران و استفاده از
برنامههای تلویزیونی و اینترنتی در جهت توسعه صنعت جهانگردی بسیار ضروری است.
همچنین باید اقدام به برپایی کنفرانسها و نمایشگاهها ،جشنوارههای فرهنگی ،هنری ،تبلیغاتی و مسابقات بینالمللی
برای جذب گردشگری و تبلیغ ایران گردی از طریق هماهنگی بین سازمانها و نهادهای مختلف کرد که این سیاست
نیز مؤثر است.
یهای بازاریابی در همهی صنایع مطرح بوده است .بسیاری از صنایع تالش
تبلیغات ،همواره به عنوان یکی از استراتژ 
یدانید
یکنند تا به وسیلهی تبلیغات جایگاه خود را در بازار حفظ کنند و به حیات خود ادامه دهند .همانگونه که م 
م
فکننده است و هدف ،تغییر دادن رفتار وی است .به ویژه در
مقصود از تبلیغ (ترویج یا گسترش) آگاه کردن مصر 
مورد خرید یک محصول از صنعت گردشگری ،مانند بلیط هواپیما ،اقامت در هتل ،صرف غذا در رستوران ،گردش
گروهی یا مجموعهی کاملی از این خدمات پیش از هر نوع اقدام در راه تبلیغ ،هدفهای این مبارزه باید مشخص
باشد .هدف باید به صورت کمی ،قابل اندازهگیری و واقعی باشد تا بتوان در یک چهارچوب زمانی مشخص به آن
یشود از جمله نکات مهمی است که در
دست پیدا کرد .آماده بودن خریدار برای خرید کاال یا خدمتی که تبلیغ م 
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تعیین هدف تبلیغ باید مورد توجه قرار گیرد .برای مثال کسی که بخواهد برای گذراندن چند روز تعطیل به نقطهای
مسافرت کند ،تصمیمگیری او باید از چندین مرحله بگذرد تا مقصد مسافرت را تعیین کند .یک مسافر میتواند کام ًالًال
با مقصد آشنایی داشته ،نامی از آن شنیده و یا اطالعات اندکی از آن به دست آورده باشد .در این مرحله هدف
تبلیغات این است که با دادن اطالعات مهم بر میزان آگاهی مشتری از مقصد بیفزاید .برای مثال در شهر نیویورک در
اوایل دههی  ۱۹۷۰از عبارت سیب بزرگ استفاده کردند تا تصویری کلی و گیرا از مقصد به مسافر بدهند.
جدول شماره  -5بایدها و نبایدهای بازاریابی در صنعت جهانگردی
موضوعات و دیدگاهها

مباحث مفهومی کلیدی

بازاریابی/رویکردهای رفتاری مصرف کنندگان

مدلهای بازاریابی سنتی گردشگری ،رسانهها را به عنوان مجاری عرضه اطالعات برای مصرف کنندگان در نظر
یگیرد .اطالعات پیش از مسافرت باید تصاویری را از مکانهای مقصد و همچنین مسیرهای مورد نظر
م
فکنندگان مربوط میشود تا این مسئله را
گردشگران نشان دهد .فرایند ساختاری تصاویر به رفتار و کوشش مصر 
موردبررسی قرار دهند که چگونه تغییر تصورات میتواند اتفاق افتد .رسانهها به مثابه عوامل محرکی شناخته

بهینه سازی و ت ثأ یرات رسانهای/

یتوانند بر تصورات گردشگران از مقصد ت ثأ یرگذار باشند .تمرکز این دسته مطالعات بر ت ثأ یرات
یشوند که م 
م

ثبات گرا

لگیری
رسانهها بر روی گردشگران ،انتظارات و میزان رضایت آنان و نیز میزان ت ثأ یر پیامهای رسانهای بر شک 
شهایی بر رمزگشایی مراحل درک مخاطبان از
تصور از کشورها و مکانهای مقصد است .تأکید اصلی چنین پژوه 
شها همچنین در برگیرنده مطالعاتی در خصوصی ت ثأ یر فناوریهای
فرایند ارتباطات قرار دارد .رویکرد این پژوه 
اطالعاتی  -ارتباطاتی نوین و گشودن کانالهای جدید به منظور بازاریابی مصرف کنندگانی است که مسیرهایی از
فکنندگان و بازاریابان و تحریک تجارب تعطیالت از
یدهند .همچنین بر بازخورد بین مصر 
تعامالت را پیشنهاد م 
طریق واقعیت مجازی تأکید دارند .تولیدات رسانهای به سهولت در دسترسی مردم قرار میگیرند :وب گردهای
یدهند ،افزایش یافتهاند و
آنالین و توده گردشگرانی که تجارب خود را به صورت آنالین در اختیار دیگران قرار م 
توجه بسیاری از پژوهشگران برجسته رسانهای را با در نظر گرفتن تجارب استفاده و رضامندی گردشگران در
یانگیزانند.
حفظ ،احضار و ابقای تعطیالتشان برم 
Source: World Tourism Organization

فکننده از مقصد است .امکان دارد سازمان ملی جهانگردی ،دربارهی ویژگیها و
هدف اصلی تبلیغ ،آگاه کردن مصر 
جلوههای مقصد اطالعاتی به مردم بدهد و آنها را تشویق به گذراندن روزهای تعطیل در آن بنماید.
نگرش مسافر با توجه به زمینههای فرهنگی ،عقیدتی یا ویژگی دیگر با نگرش سایر افراد فرق میکند .برای مثال در
یدهد که با عالمت
یشود ،یک شکارچی موفق را نشان م 
غهایی که برای سفر به آفریقا م 
امریکا در یکی از تبلی 
یخواهد تصویر مثبتی از شکارچی ارائه دهد ولی از
پیروزی در کنار یک شیر مرده قرارگرفته است و سازمان مزبور م 
یکنند یا برای
نظر کسانی که برای حیات وحش حقوق خاصی قائل هستند و در جهت حفظ محیط زیست فعالیت م 
بقای حیوانات در تالش هستند ،این تصویر میتواند اثر منفی از خود به جای بگذارد.
یدهد ،شکل
سهای دیگر در بازار نشان م 
سلیقهی مصرف کننده با عالقهای که نسبت به یک جنس در مقایسه با جن 
یگیرد .هر محصول باید در تبلیغات خود به جنبهها و مزایایی توجه کند که مورد قبول مصرف کننده است .امکان
م
یکند ،تصویرهایی از منظرههای بسیار زیبای آنجا ارائه دهد یا
دارد سازمانی که برای سفر به هاوایی یا بالی تبلیغ م 
تبلیغاتی دربارهی فرهنگ منحصر به فرد یا آب و هوای لطیف آنجا انجام دهد .سازمانها و شرکتهایی که در
زمینهی جهانگردی فعالیت میکنند باید دربارهی کیفیت ،خدمات ویژه ،برتریهای مقصد و قیمت تبلیغ کنند تا
بتوانند بر میزان ارزشی که مصرف کننده برای این محصوالت قائل است بیفزایند.
یآورد .این دو رابطهی
مرحلهی نهایی ،متقاعد شدن مصرف کننده و اقدامی است که در مورد خرید به عمل م 
یخواهند افراد را متقاعد سازند تا
تنگاتنگ با یکدیگر دارند .سازمان ملی جهانگردی یا بازاریابهای دیگر م 
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تهای
تصمیمی جدی برای رفتن به مقصد بگیرند و در نتیجه به خرید بلیط و رزرو خدمات بپردازند .معمو ًالًال قیم 
ویژه در فصلهای کم رونق موجب جذب مسافر میشود .برای مثال ،شرکتهای هواپیمایی برای بلیطهایی که پیش
تهایی از روز که مسافر کمتری دارند،
یگیرند و همچنین برای ساع 
خرید شوند ،قیمتهای کمتری را در نظر م 
یشوند.
تخفیف ویژه قائل م 
یکند که این ابزار در شاخههای علمی ،اجتماعی،
تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت سازمانها ،ایجاب م 
فرهنگی و ارتباطی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد و با نگاهی علمی ،هنری و کارشناسانه و تخصصی مورد استفاده
قرار گیرد .در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفهای استفاده کرد ،زیرا
موفقیت تبلیغ برای ارزشهای فرهنگی و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفهای از تبلیغات و
یتواند به عنوان ابزار برندهای برای پیشرفت اهداف فرهنگی در داخل و
ارزشهای آن است؛ زیرا تبلیغات حرفهای م 
خارج مدنظر قرار گیرد و در غیر این صورت ،هدر دادن وقت ،سرمایه و انرژی است در فرآیند تبلیغ ،عنصر الزم
یها
برای شناخت در مخاطبان نسبت به فرم و محتوای موضوعات گردشگری است و افزایش گردشگر ،سرمایهگذار 
و ایجاد رفتارهای انگیزهبخش بستگی به حجم فعالیتهای تبلیغاتی دارد .بحث تبلیغات و پیامدهای آن در
گردشگری در قالب نوشتاری ،دیداری و شنیداری ،هر کدام در مرحلهای از برنامههای گردشگری ت ثأ یر خاص دارد.
در رابطه با گردشگری هر کشور عمومًاًا باید توانایی آن کشور و سپس برنامهریزی و بعد عالقه و نیاز آن کشور برای
این صنعت را بررسی کرده و بعد از آن راهبردهای برنامهریزی شده و مصوب را به مورد اجرا گذارد .جذب
یهای
گردشگران بدون برنامههای مناسب بازاریابی و تبلیغات امکانپذیر نیست .تبلیغات ابزاری است که با آن آگاه 
یکند .تبلیغات شامل بهرهگیری
یشود و آنها را متقاعد به سفر م 
الزم در مورد مناطق توریستی به گردشگران داده م 
از رسانههای نوشتاری ،صوتی و تصویری برای ارسال پیام به مصرف کنندگان مختلف خدمات مسافرتی و
یگیرد.
گردشگری است که با هدف دریافت پاسخ فوری و پیوسته از بازار مصرف صورت م 
ابزارهای تبلیغات گردشگری عبارتاند از :کتاب کشور (شهر یا منطقه) شناسی ،نوار ویدیو از جاذبههای کشور،
بروشور اطالعرسانی راهنمای ایرانگردی و استان گردی ،سایت اینترنت و  E-mailاطالع رسانی گردشگری ،رادیو،
پوستر ،تلویزیون ،مطبوعات ،پست مستقیم ،بانک اطالعات و اطالع رسانی گردشگری ،نمایشگاهها.
شبندی و ایجاد اشکال جدید تجربیات
یهایی چون انعطافپذیری ،بخ 
صنعت گردشگری نوین ،دارای ویژگ 
یآورد و بدین صورت اشکال انبوه ،استاندارد
سفارشی است که حق انتخاب فراوانی را برای گردشگران بـه ارمغان م 
یطلبد .در این صنعت تبلیغات باید به گونهای طراحی شود که منطقه
شده و بستهای گردشگری قدیمی را به مبارزه م 
ل روزنامهها ،مجالت،
را چنان توصیف کند تا افراد جـذب آن شـوند .این کار را میتوان با رسانههای گروهی از قبی 
ی نظارت بر اعتقادات ،نظریات و یا
ی برا 
ارسال پستی ،تلویزیون ،رادیو و  ...انجام داد .میتوان تالش سازمان یافتها 
ی ،البسه و برچسب) دانست .یک
اعمال دیگران ،با کـمک نـشانهها (کلمات ،اشارات ،پوسترها ،یادبودها ،موسیق 
برنامه رسانهای راهی است برای رساندن پیام به بازار .هدف اصلی این برنامه دستیابی به یک رسانه بـرای
ک مشتری است و این ارتباط باید با کمترین هزینه و با بیشترین اثر بخش صورت پذیرد.
بـرقراری ارتباط با ی 
ت ،ایده و ...
ت در واقع ارتباطی است بین مشتری (افراد جامعه) و تبلیغاتچی که نـماینده م عـ رفی کـاال ،خدما 
تبلیغا 
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ی است و این ارتباط باید
ک م شت ر 
تیابی به یک رسانه بـرای بـرقراری ارتباط با ی 
است .هدف اصلی این برنامه دس 
ت در واقع ارتباطی است بین مشتری (افراد جامعه) و
با کمترین هزینه و با بیشترین اثر بخش صورت پذیرد .تبلیغا 
ت ،ایده و  ...است.
تبلیغاتچی که نـماینده م عـ رفی کـاال ،خدما 
در عصر حاضر بازاریابی گردشگری ،نیاز به مدیریت تخصصی و به هنگام دارد تا بـتواند در جـهت آشنایی هر چه
ن ارتباطی و اسـتفاده هـر چـه بیشتر از آنها در حوزه تـبلیغات گردشگری گام بردارد.
ی نـوی 
بیشتر با ابـزارها 
تبلیغات جاذبههای گردشگری از طریق تلویزیون بـر سـایر رسـانههای دیـگر ارج حـ یت دارد .بعد از تبلیغات
ت .رسانههایی مانند مجله و روزنامه ،بروشور ،کتاب راهنما،
ت در رتبه بعدی قرار گرفته شده اس 
تلویزیونی ،اینترن 
سها در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .این امر تأکید بـر مؤلفههای تبلیغات تلویزیونی و اینترنتی را
سمینار و کنفران 
ی جاذبهها با ابزارهای تبلیغاتی کارآمد صورت پذیرید (تلوزیون،
یدهد .در نتیجه اگر معرف 
بر سایر مؤلفهها نشان م 
ییابد .رسیدن به این
اینترنت و  ) ...در آیندهای نه چندان دور ،جذب گردشگران در سطح شهر گـرگان افـزایش م 
ی برنامه است؛ که در نهایت موجب
ک مدیریت منسجم ،هماهنگ کننده و دارا 
و عض یت بهینه ،نیازمند ایجاد ی 
یشود ،مدیریتهای تبلیغاتی کارآمد شکل گیرد و شهر را به سـمت تـوسعه و پیشرفت سوق دهد .اگر این اصل
م
مهم را باور داشته باشیم که تبلیغات در زمینه جذب انواع گردشگر در شهر نوعی سرمایهگذاری در جهت توسعه
گـردشگری شـهری است ،مدیریت گردشگری شهر گـرگان نـقش بسیار حساسی را در اعمال تبلیغات کارآمد
یگیرد.
گردشگری در جهت جذب گردشگر بر عهده م 

نمودار شماره  -5ابزارهای تبلیغات
Source: authors
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تبلیغات جایگاهی بسیار ویژه در فرآیندهای بازاریابی گردشگری دارد و موجب ترویج یک ایده کاال یا خدمت در
میان متقاضیان میشود .از طرف دیگر مشتری نیز باید بداند که چه چیزی برای فروش داریم تا بتواند خریدی انجام
ت یاریگر بازاریابی
دهد و این دلیلی بر اهمیت تبلیغات و جایگاه آن در فرآیند بازاریابی است .تبلیغات مؤثر دس 

یگوید :فقط و فقط یک قانون وجود دارد و آن
مدرن در فروش موثر است ،چهآنکه همان گونه که سرجیو زیمن 1م 
این که تبلیغات باید منجر به فروش شود.

1

.Sergio Zyman
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 توجه ما را،یگیرد زیرا اگر تبلیغی از آنچه انتظار داریم متفاوت باشد
 تهای حاکم بر تـبلیغ را بـه مسخره م
  سن،تبلیغ
 در واقع میتوان گفت.ی یکی از شیوههای مطرح است
  جلب توجه از طریق تقابل درون.ب مـیکند
 به خـود جـل
 اگرچه شیوه و محتوای تبلیغات. ثابت نیستند،ی تـبلیغات به اندازه خصوصیت ناپایداری
 تها
 چکدام از خـصوصی
 هی
 ثابت میماند؛ یعنی تحت ت ثأ یر قرار دادن رفتار به گونهای که،ییابد امـا اصـل ت ثأ یر مطلوب
 مدام تغییر مـ
.ت هم ثابت نیست
 یخواهند امـا حـتی همین خصوصی
 تبلیغکنندگان م
  در تبلیغات تلویزیونی یک دقیقه یا کمتر و در مجلهها یا پوسترها ی.زمان و فضای تبلیغات معمو ًالًال م حـ دود است
ک
تهایی نـیز بر
  م حـ دودی، در ایـن زمـان و فضای م حـ دود.یا دو صـفحه را بـه تبلیغات اختصاص داده میشود
 محتوا و نقش تبلیغات اعمال مـ
 نمونه اعالی تبلیغات. تـبلیغ کننده موظف است به مشتری خدماتی ارائه دهد.یشود
را میتوان بـا ایـن محک از سایر گفتمانها بازشناخت که در تـبلیغات اجبارًاًا به یک م حـ صول اشـاره میشود و
 تبلیغات اجبارًاًا به فضا و زمان نیازمند است تا. مطلوب جـلوه دادند محصول در نظر مخاطبین است،ف تبلیغ
 هد
ی از
 ی بـودن بسیار
  یکپارچگی و سـطح،ی
 ش ب ین
 ت پی
 ت کـه قـابلی
  همین محدودیت اسـ.غ خوانده شود
 اص ًالًال تـبلی
 البته اگرچه زمان.ت که محتوایش از قبل تعیین شده است
  تـبلیغ همان زمان و فضایی اس.تبلیغات را میسر مـیسازد
.یرسد قابل پیشبینی نیست
 و فـضا در تـبلیغات محدود است اما کاربرد آنها آن طوری کـه در ابتدا بـه نـظر مـ
یدهد اشاره کند صرفًاًا به تبلیغاتی مـربوط مـیشود که
 ایـنکه تبلیغات همیشه باید به محصول یا خدمتی که ارائه م
.یشوند
 یرسانند و تـبلیغات م حـ صول نـامیده مـ
 شم
 چیزی را به فرو
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