
        

محمدقلی میناوند١

چکیده
ایران دهمین كشور دنیا از لحاظ میراث فرهنگی، تمدن بشری و جاذبه های گردشگری است، اما 
از نظر جذب گردشگر در رتبه های پایین قرار دارد. گردشگری در دنیای کنونی یکی از مهم ترین 
راههای جذب درآمد و توسعه محسوب می شود و کشورهای مستعد گردشگری با بهره گیری از 
روش های مختلف و ازجمله راه اندازی شبکه های تلویزیونی گردشگری تالش می کنند سهمی 
از صنعت گردشگری را به خود اختصاص دهند. روش این تحقیق تحلیلی    توصیفی است 
و با بهره گیری از تکنیک مصاحبۀ عمیق و استفاده از دیدگاه های برخی کارشناسان رسانه، 
در  تلویزیون گردشگری  تأسیس  راهکارهای  و  چالش ها  موضوع  به  و گردشگری،  ارتباطات 
ایران پرداخته است. در این بررسی با رعایت اصل اشباع، با ١۴ نفر از کارشناسان آشنا با 
موضوع مصاحبه شده است. از دو پرسش اصلی این پژوهش، در یکی به چالش ها و مشکالت 
راه اندازی این شبکه پرداخته شده و در دیگری شناسایی الگوی اّولیۀ تلویزیون گردشگری داخلی 
موردتوجه بوده است. نتایج پژوهش حاکی است که بیشتر صاحبنظران مشکالت راه اندازی 
شبکۀ گردشگری را شامل مشکالت قانونی، سیاسی، اقتصادی و حرفه ای دانسته اند. مشکل 
قانونی، تنها به انحصاری بودن رادیو و تلویزیون مربوط می شود. از نگاه کارشناسان، مشکالت 
حرفه ای شامل پنج مشکل مدیریتی، فنّی، نیروی انسانی، جذب مخاطبان و همچنین رقابت 
با تلویزیون دولتی اند. همچنین چالش های مالی و اقتصادی در راه اندازی شبکۀ گردشگری، 
الگوی  شده اند.  عنوان  رسانه  ماهیت کار  پرهزینه بودن  و  رسانه ای  تولیدات  شامل گران بودن 
این شبکۀ گردشگری از نگاه کارشناسان، الگوی رسانۀ  خدمت عمومی است؛ رسانه ای که باید 

مخاطب    محور باشد و برنامه های آن با توجه به نیاز مخاطب تولید و پخش شوند.
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١. مقدمه| د

در دنیــای کنونــی، صنعــت گردشــگری در دو ُبعــد ملــی و بین المللــی، صنعتــی پویــا، متنــوع 
و درآمــدزا محســوب می شــود و در توســعۀ اقتصــادی کشــورها و تبــادل فرهنگ هــا و تســهیل 
فراینــد ارتباطــات ملــل، نقــش ممتــازی دارد. همچنیــن در توســعۀ پایــدار کشــورها از ابعــاد 
گوناگــون نقــش مؤثــر ایفــا می کنــد. گــردش مالــی ســالیانه در صنعــت توریســم بــه  گونــه ای 
ــا ســهم  در حــال افزایــش اســت کــه کشــورهای دارای قابلیت هــای توریســتی در تالش انــد ت
ــده اســت  ــی ش ــارد دالر پیش بین ــه حــدود ٨٠٠ میلی ــی را ک ــردش مال ــن گ ــی از ای قابل توجه
ــه ٠/١ درصــد هــم  ــران، ب ــان ظاهــراً ســهم کشــور ای ــن می ــد. در ای ــه خــود اختصــاص دهن ب
نمی رســد. می گوینــد ایــران جــزو ١٠ کشــور برتــر در حــوزۀ گردشــگری اســت، امــا بــه لحــاظ 
کســب درآمــد از ایــن صنعــت، جــزو ١٠ کشــور آخــر محســوب می شــود. بــا توجــه بــه اینکــه 
گردشــگری را در هــزارۀ ســوم مهم تریــن صنعــت پولســاز در جهــان می داننــد، بایــد شــرایطی 
را پیش بینــی کنیــم کــه ســهم قابل توجهــی از گــردش مالــی ایــن صنعــت عایــد کشــور شــود.

ــر جهــان اســت  ــوع، یکــی از ١٠ کشــور برت ــا داشــتن جاذبه هــای گردشــگری متن ــران ب ای
کــه تــوان و پتانســیل بالقــوه بــرای نقش آفرینــی و جــذب درآمــد ارزی از ایــن صنعــت دارد. 
ــا  ــه نظــر می رســد گــردش مالــی ایــن صنعــت در کشــور هیــچ ســنخیتی ب ــا  وجــود ایــن، ب ب
رتبــۀ ایــران بــه  عنــوان یکــی از ١٠ کشــور برتــر گردشــگری نــدارد. کارشناســان معتقدنــد ایــران 
می توانــد بیــش از فــروش نفــت، از محــل جــذب گردشــگر درآمــد ارزی داشــته باشــد. درواقــع 
در کشــوری بــا اقلیــم ایــران، هیــچ صنعتــی بــه  انــدازۀ صنعــت گردشــگری، بــا حداکثــر بازدهــی 
اقتصــادی و فرهنگــی همــراه نیســت. کشــور ایــران بــا ســابقۀ تمدنــی کهــن خــود و طبیعتــی 
ــا  ــه شــمار می آیــد کــه ب چهارفصــل و دراختیارداشــتن شــرایط گردشــگری، از کشــورهایی ب

ــرد. برنامه ریــزی صحیــح می توانــد از ایــن موقعیــت در توســعۀ پایــدار بهــره بب
رســانه ها در حــوزۀ گردشــگری و توریســم می تواننــد نقــش تبییــن اهمیــت ایــن صنعــت 
و فرهنگ ســازی آن را عهــده دار باشــند. کشــور ایــران می توانــد بــا بهره گیــری از جریــان 
رســانه ای خــود و تمرکــز بــر جاذبه هــای طبیعــی، تاریخــی، مناظــر دیدنــی، باســتانی و وجــود 
ــد.  ــگاه شایســتۀ خــود در صنعــت گردشــگری دســت یاب ــه جای ــم گردشــگری، ب ــع عظی مناب
ــد  ــور، نیازمن ــگری کش ــای گردش ــن ظرفیت ه ــانه  در تبیی ــر رس ــش و تأثی ــر، نق به عبارتی دیگ
ــیوه های  ــتفاده از ش ــا اس ــد ب ــه بتوان ــانه  اســت ک ــای رس ــتفاده از قابلیت ه ــزی و اس برنامه ری
ــردارد. نویــن اطالع رســانی، بــرای شناســاندن ظرفیت هــای گردشــگری ایــران، گام اساســی ب
ــر و  ــه لحــاظ برخــورداری از تصوی ــون در جــذب گردشــگر ب ــان نقــش تلویزی ــن می در ای
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|د جذابیت هــای بصــری، از دیگــر رســانه ها بیشــتر اســت و شــاید همیــن علــت باعــث شــده کــه 

ــا  ــا راه انــدازی شــبکه های تلویزیونــی گردشــگری تــالش می کننــد ب کشــورهای توســعه یافته ب
معرفــی جاذبه هــای کشــور خــود، شــرایط جــذب بیشــتر گردشــگر را فراهــم ســازند. درواقــع 
ــه اطالعــات کامــل و کافــی از ظرفیت هــای  ــا ارائ ــا ب ــد ت ــن رســانه ها در تالش ان ــان ای صاحب
گردشــگری و توریســم بــه  صــورت مســتدل و مســتند و همــراه بــا تصاویــر، مخاطبــان خــود 
ــم کــه رســانه ای  ــد اذعــان کنی ــد. بای ــه کشورشــان تشــویق کنن ــه ســفر ب ــان را ب را جــذب و آن
چــون تلویزیــون، نقشــی راهبــردی در جایگزینــی صنعــت گردشــگری بــه  جــای صنعــت نفت و 
توســعۀ توریســم داخلــی و خارجــی کشــورها دارد. درحالی کــه در کشــورهای همجــوار چندین 
ــای  ــه  از جاذبه ه ــغول پخــش برنام ــاعته مش ــگری به صــورت ٢۴س ــی گردش ــبکۀ تلویزیون ش
تاریخــی و توریســتی خــود هســتند، ایــران نتوانســته اســت یــک شــبکۀ تلویزیونــی اختصاصــی 
در ایــن زمینــه راه انــدازی کنــد. بــه نظــر می رســد در مرحلــۀ نخســت بایــد بــا انجــام مطالعــات 
تخصصــی در مــورد ضــرورت راه انــدازی شــبکۀ تلویزیونــی گردشــگری، بــه مدل هــای مناســب 
بــرای راه انــدازی چنیــن شــبکه ای دســت یابیــم. ایــن پژوهــش نیــز بــا ایــن هــدف انجــام شــده 

اســت و محققــان امیدوارنــد گامــی مناســب در جهــت توجــه بــه ایــن مقولــه باشــد.
ــا،  ــی پوی ــی صنعت ــی و بین الملل ــد داخل ــی، صنعــت گردشــگری در دو ُبع ــای کنون در دنی
ــت در  ــن صنع ــن و متنوع تری ــوان بزرگتری ــه  عن ــه ب ــود ک ــوب می ش ــدزا محس ــوع و درآم متن
دنیــا در کنــار صنعــت خودروســازی مطــرح اســت. براســاس اعــالم نظــر یونســکو، امــروزه 
درآمــد ارزی کشــورها از صنعــت گردشــگری حــدود ۵٠٠ میلیــارد دالر اســت و ایــران یکــی از 
١٠ کشــور برتــر جهــان بــا داشــتن جاذبه هــای گردشــگری متنــوع اســت کــه تــوان و پتانســیل 
بالقــوه بــرای نقش آفرینــی و جــذب درآمــد ارزی از ایــن صنعــت دارد. بــا وجــود ایــن، بــه نظــر 
می رســد گــردش مالــی ایــن صنعــت در کشــور هیــچ ســنخیتی بــا رتبــۀ ایــران بــه  عنــوان یکــی 
از ١٠ کشــور برتــر گردشــگری نــدارد؛ درحالی کــه کارشناســان معتقدنــد ایــران می توانــد بیــش 

از فــروش نفــت، از محــل جــذب گردشــگر درآمــد ارزی داشــته باشــد.
ــاً هیــچ فعالیتــی بــدون اســتفاده از  ــا رشــد و توســعۀ رســانه ها، تقریب در عصــر حاضــر ب
ــون در توســعۀ  ــانه هایی همچــون تلویزی ــذاری رس ــارۀ تأثیرگ ــل  تصــور نیســت. درب ــا قاب آنه
گردشــگری شــکی نیســت. بســیاری از کارشناســان ایــن صنعــت اعتقــاد دارنــد کــه تلویزیــون 
می توانــد زمینه ســاز رشــد و توســعۀ پایــدار گردشــگری باشــد. از ایــن رو بایــد بپذیریــم کــه ایــن 
رســانه به دلیــل ویژگــی تصویــری اش از نادرتریــن رســانه هایی اســت کــه می توانــد مخاطبانــش 

را از کیلومترهــا دورتــر بــا مناطــق مختلــف آشــنا کنــد.
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ــای پخــش | د ــای ماهواره ه ــدۀ برنامه ه ــه مصرف کنن ــراد جامع ــی از اف درحال حاضــر بخش

ــای  ــدۀ کانال ه ــی بینن ــداد، بخش ــن تع ــود نیســت. از ای ــق آن موج ــار دقی ــه آم ــتقیم اند ک مس
رســانه های  عدم موفقیــت  بــه  مربــوط  گزارش هــای  از  برخــی  تلویزیــون گردشــگری اند. 
داخلــی در تأمیــن نیــاز مخاطبــان، بعضــاً در آثــار مراکــز تحقیقاتــی دیــده و شــواهدی نیــز در 
ــل  ــن دلی ــه همی ــان تحقیقــات دانشــگاهیان و رســاله های دانشــجویی یافــت می شــوند. ب می
ــه ضرورت هــای تأســیس تلویزیــون  ــا ضمــن دســتیابی ب در ایــن تحقیــق درصــدد هســتیم ت
ــه رو شــود  ــا آنهــا روب ــد ب ــز چالش هایــی را کــه می توان گردشــگری، نتایــج حاصــل از آن و نی
واکاوی کنیــم و در نهایــت الگویــی بــرای ایــن تلویزیــون کــه می توانــد شــبکه ای عمومــی باشــد، 

بــا رویکــرد بــه هنجارهــای جامعــه ارائــه نماییــم.

٢. اهداف تحقیق
ـ شناســایی و معرفــی اهمیــت و ضــرورت راه انــدازی تلویزیــون گردشــگری به منظــور 

ــور ــگری در کش ــت گردش ــعۀ صنع توس
ـ شناسایی و تبیین چالش های تأسیس و راه اندازی تلویزیون گردشگری

ـ دستیابی به الگویی اّولیه برای تلویزیون گردشگری با شناسایی ویژگی های اساسی آن

٣. پرسش های تحقیق
٣‑١. پرسش های اصلی

ـ چالش ها و مشکالت موجود در مسیر راه اندازی شبکۀ گردشگری کدام اند؟
ـ الگوی بهینه و مناسب برای تأسیس تلویزیون گردشگری چیست؟

٣‑٢. پرسش های فرعی
ـ دالیل و عوامل انحصار تلویزیون در ایران کدام اند؟

ـ چــه مرجعــی بایــد صــدور مجــوز و نظــارت بــر تلویزیــون گردشــگری را بــه عهــده داشــته 
باشد؟

ـ ضرورت هــا و الزامــات تأســیس تلویزیــون گردشــگری بــا درنظرگرفتــن آینــدۀ رســانۀ ملــی 
چیست؟

ــورد  ــد م ــی را بای ــون گردشــگری چــه اولویت های ــد و پخــش برنامه هــای تلویزی ـ در تولی
توجــه قــرار دهیــم؟
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|د ۴. تعریف مفاهیم

گردشــگری: بــر اســاس تعریفــی از ســازمان ملــل كــه بــه پیشــنهاد اتحادیــۀ بین المللــی ســازمان 
جهانگــردی در رم ارائــه شــده، «گردشــگر یــا بازدیدكننــدۀ موقــت كســی اســت كـــه به منظــور 
تفریــح، اســتراحت، گــذران تعطیــالت، بازدیــد از نقــاط دیدنــی، انجــام امــور پزشــکی، 
ــواده، مأموریــت و شــركت در  ــدار از خان ــارت، دی ــی و معالجــه، تجــارت، ورزش، زی درمان
گردهمایــی، بـــه كشــوری غیــر از كشــور خــود ســفر می کنــد؛ مشــروط بــر اینكــه مــدت اقامــت 
ــر  نظ ــم مدّ ــۀ او ه ــغل و پیش ــب، ش ــوده و كس ــتر نب ــاه بیش ــر و از ٣ م ــاعت كمتـ او از ٢۴ س

نباشــد»(رضوانی، ١٣٧۴: ١٧).
توســعۀ گردشــگری: ایــن توســعه از طریــق رســانه ها بــه معنــی فعالیت هایــی نظیــر 
ــد ثــروت و بازاریابــی محصــوالت  ــه ای و مهارت هــا، مشــاغل و تولی ارتقــاء و توســعۀ حرف
مــورد اســتفاده در صنعــت گردشــگری از طریــق کانال هــای رســانه ای اســت تــا از ایــن 
طریــق گردشــگران بتواننــد دربــارۀ قابلیت هــای مقاصــد مختلــف گردشــگری اطــالع کســب 

.(Ogechi & Amaechi, 2015)کننــد
تلویزیــون گردشــگری: در ایــن تحقیــق، منظــور از تلویزیــون گردشــگری، تلویزیونــی اســت 
کــه هــدف از راه انــدازی آن توســعۀ صنعــت گردشــگری اســت تــا از این طریــق اوًال تعــداد و تنوع 
گردشــگران داخلــی و خارجــی در یــک جامعــه افزایــش یابــد و در ثانــی مردمــان همــان جامعــه 

هــر چــه بیشــتر بــا مکان هــای دیدنــی و توریســتی جامعــۀ خــود و دیگــر جوامــع آشــنا شــوند.
الگــو: گیــل و آدامــز (١٣٨۴: ٢٣٩) الگــو یــا مــدل را چارچوبــی می داننــد کــه «می توانــد 
شــکل کلــی و روابــط اجــزای ســازندۀ یــک پدیــده را نشــان دهــد». در ایــن پژوهــش، مقصــود 

از الگــوی اّولیــه، پیشــنهاد شــکلی کلــی از فعالیــت تلویزیــون گردشــگری اســت.

۵. تلویزیون در ایران
براســاس مصوبــۀ مجلــس شــورای ملــی، در مهــر ســال ١٣٣٧، نخســتین فرســتندۀ تلویزیونــی 
ایــران در تهــران بــه کار افتــاد (محســنیان راد، ١٣٨۴: ١۴٧٧). در ســال ١٣۴٧، دولــت وقــت 
تلویزیــون ایــران را از مالــک آن یعنــی حبیب اللــه ثابــت  پاســال خریــداری کــرد و بــا پیوســتن 
تلویزیــون ایــران بــه تلویزیــون ملــی، پخــش دو برنامــۀ تلویزیونــی از دو کانــال ادامــه یافــت. 
پــس  از انقــالب اســالمی، رادیوتلویزیــون ملــی ایــران بــه «صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی 

ایــران» تغییــر نــام داد.
پــس  از انقــالب اســالمی، در مقدمــه و همچنیــن در اصــول ٣، ١۵ و ۴۴ قانــون اساســی 
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ــان آمــده و اصــل ١٧۵ ایــن | د ــه می ــران، ســخن از رســانه های گروهــی ب جمهــوری اســالمی ای

قانــون اختصاصــاً بــه رادیــو و تلویزیــون جمهــوری اســالمی ایــران (صداوســیما) تعلــق دارد. 
مقدمــۀ قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران مصــوب همه پرســی آذرمــاه ١٣۵٨، دربــارۀ 
ــو و  ــی (رادی ــایل ارتباط جمع ــه: «وس ــی دارد ک ــان م ــن بی ــیما چنی ــگاه صداوس ــش و جای نق
تلویزیــون) بایــد در جهــت رونــد تکامــل انقــالب اســالمی در خدمــت اشــاعۀ اســالم قــرار 
ــد و از اشــاعه و  ــه از برخــورد ســالم اندیشــه های متفــاوت بهــره جوین گیرنــد و در ایــن زمین
ترویــج خصلت هــای تخریبــی و ضــدّ اســالمی جــداً پرهیــز کننــد. پیــروی از اصــول چنیــن 
قانونــی کــه آزادی و کرامــت ابنــای بشــر را ســرلوحۀ اهــداف خــود دانســته و راه رشــد و تکامــل 
انســان را می گشــاید، بــر عهــدۀ همــگان اســت و الزم اســت کــه امــت مســلمان بــا انتخــاب 
مســئوالن کاردان و مؤمــن و نظــارت مســتمر بــر کار آنــان، فعاالنــه در ســاختن جامعۀ اســالمی 
مشــارکت جوینــد؛ بــه امیــد اینکــه در بنــای جامعــۀ نمونــۀ اســالمی (اســوه) کــه بتوانــد الگویــی 

بــرای همگــی مــردم جهــان باشــد موفــق گردنــد.» (جهانگیــر، ١٣٨١: ۵).
در حــال حاضــر بیــش از ۵٠ شــبکۀ تلویزیونــی بــا پوشــش محلــی، سراســری و بین المللی در 
ایــران فعال انــد، امــا همــۀ ایــن شــبکه ها زیرمجموعــۀ ســازمان صــدا و ســیمای ج.ا.ا. محســوب 
ــا  ــد. ب ــت نمی کنن ــور خصوصــی فعالی ــازمان و به  ط ــن س ــتقل از ای ــک مس ــوند و هیچ ی می ش
ــبکۀ  ــچ ش ــون هی ــیما، تاکن ــدا و س ــی ص ــبکه های تلویزیون ــر ش ــوع کم نظی ــدد و تن ــود تع وج
اختصاصــی بــرای امــر مهــم گردشــگری ایجــاد نشــده و حتــی کمتــر شــبکه ای را در ایــن مجموعۀ 
عظیــم می توانیــم بیابیــم کــه در آن برنامه هــای خــاص و دائمــی مرتبــط بــا گردشــگری و معرفــی 

جاذبه هــای فرهنگــی، تاریخــی و طبیعــی کشــور ایــران تولیــد و پخــش شــود.
از ســوی دیگــر، گردشــگران بالقــوه یــا بالفعــل، از طریــق اطالعــات، تصاویــر و مفاهیــم 
دریافت شــده از رســـانه، تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. تعامــل بیــن رســانه و گردشــگری 
فرصت هـــایی را بـــرای كـــسب آگاهی هــای عمیــق در خصــوص الگوهای مصرف گردشــگران 
فراهــم می كنــد كــه ایــن امــر بـــه نحــوی اجتناب  ناپذیــر بــه شــیوه و ســازوكار تولیــد انــواع كاال 
و خدمــات بــرای جلــب هرچه بیشــتر آنــان شــکل می دهــد. مقاصــدی كــه در كانــون تجــارب 
گردشــگری قـــرار دارنـــد، درنهایــت، شــکل دهی می شــوند و به  منظــور بـــرانگیختن تمـــایالت 
مـصرف گرایانـــه و رشـــد تقاضــای بازارهــای عظیــم، بــار دیگر مــورد بازنگری قــرار می گیرند. 
در نتیجـــه، رســانه های گردشــگری حــوزه ای مطالعاتــی بــه شــمار می آینــد كـــه ممکــن اســت 
ــش  ــگری افزای ــای گردش ــا و كاركرده ــه فراینده ــبت ب ــا را نس ــی م ــته آگاه ــه نحوی برجس بـ

دهند(رضاقلــی زاده، ١٣٨٩: ١۶١).
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|د بــا توجــه بــه اینكــه گردشــگری یکــی از نیازهــا و فعالیت هــای مهم بشــر امـــروزی اســـت و از 

ســوی دیگر ازآنجاکه بحـــث پیونـــد بـــین گردشـــگری و رســـانه، به  عنوان یکـــی از موضوعات 
مهــم و اساســی عصــر كنونــی، رابطــه ای تنگاتنــگ بــا توســعۀ اجتمـــاعی، اقتـــصادی و فرهنگــی 
جوامــع دارد و همچنیــن بــا درنظرگرفتــن ایــن واقعیت كه رســانه ها به عنــوان ابزارهــای فرهنگی، 
نقــش بی بدیلــی در تصویرســازی از مکان هــا و جاذبه هــای گردشـــگری بــرای مــردم دنیــا دارنــد، 

مطالعــه در زمینــۀ رســانه و گردشــگری بســیار ضـــروری و بــا اهمیــت بــه نظر می رســد.

۶. چارچوب نظری
ــت  ــا محوری ــدی١» ب ــتفاده و رضامن ــرد «اس ــۀ رویک ــر پای ــری ب ــه لحــاظ نظ ــن پژوهــش ب ای

ــتوار اســت. مخاطــب اس

۶‑١. رویکرد استفاده و رضامندی
رویکــرد اســتفاده و رضامنــدی از دهــۀ ١٩۴٠ آغــاز شــد. در آن زمــان پژوهشــگران بــه بررســی 
ایــن امــر عالقه منــد شــدند کــه چــرا مــردم بــه اشــکال مختلــف بــه رفتــار رســانه ای ماننــد گــوش 
کــردن بــه رادیــو یــا خوانــدن روزنامــه روی می آورنــد (ویمــر و دومینیــک، ١٣٨۴: ۶٩٣). در این 
دوره، مطالعــات کالســیکی چــون مطالعــۀ هــرزوگ٢ در ســال ١٩۴۴ دربــارۀ رضایتمندی هایــی 
ــز در  ــۀ کات ــد و مطالع ــی کســب می کنن ــبک رادیوی ــی و س ــای تفریح ــنوندگان برنامه ه ــه ش ک
ســال ١٩۴٩ دربــارۀ اینکــه خواننــدگان روزنامه هــای نیویــورک، طــّی اعتصــاب مطبوعــات چــه 

چیزهایــی را از دســت دادنــد انجــام شــدند (حســین پور، ١٣٧٨: ۶۴).
یکــی از مســائلی کــه پیشــگامان رویکــرد اســتفاده و رضامنــدی گوشــزد کرده انــد، متفــاوت 
بــودن دالیــل تماشــای رســانه و آثــار احتمالــی آن اســت. بــه اعتقــاد آنــان یــک مخاطــب بــرای 
فــرار از مشــکالت، بــه مجموعــه ای تلویزیونــی عالقــه دارد و دیگــری همــان مجموعــه را بــرای 
کســب اطــالع از نحــوۀ زندگــی گروهــی خــاص از جامعــه (پرســتاران، کارگــران معــدن و ...) 

تماشــا می کنــد (نیکــو، ســعیدیان، سرکیســیان و شــیخ، ١٣٨١: ٧۵).
گام بعــدی در تکامــل ایــن رویکــرد طــّی دهــۀ ١٩۵٠ آغــاز شــد و در دهــۀ ١٩۶٠ نیــز ادامــه 
یافــت. در ایــن مرحلــه تأکیــد بــر شناســایی و عملیاتی کــردن بســیاری از متغیرهــای اجتماعــی 
ــتفاده و  ــرد اس ــاوت رویک ــای متف ــاز الگوه ــرض می شــد زمینه س ــه ف ــود ک ــناختی ب و روان ش

رضامنــدی باشــد (ویمــر و دومینیــک، ١٣٨۴: ۶٩۴).
1. Uses and Gratifications
2. Herzog
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ــی | د ــه  صــورت مجموعــه ای از فرضیه هــای بدیهــی رشــد کــرد و راهنمای ــن توصیــف ب ای

بــرای انبوهــی از بررســی های رضامنــدی از رســانه شــد. به طــور خالصــه ایــن فرضیه هــا 
ــد از: ــارت بودن عب

ـ مخاطبان فعال هستند؛
ـ بخش اعظم استفادۀ مخاطبان از رسانه ها هدفمند است؛

ـ رسانه با دیگر منابع ارضای نیاز رقابت می کند؛
ـ اختیار ذاتی مخاطب، نیازهای او را با انتخاب رسانه پیوند می دهد؛

ـ استفاده از رسانه ها می تواند دامنۀ گسترده ای از رضامندی ها را محقق سازد؛
ـ محتوای رسانه ها بتنهایی نمی تواند برای پیش بینی دقیق الگوهای رضامندی بکار رود؛

ـ منشــأ رضامندی هــای حاصل شــده می توانــد محتــوای رســانه یــا شــرایط اجتماعــی 
اســتفاده از رســانه باشــد (نیکــو و دیگــران، ١٣٨١: ٢۴).

ایــن هفــت گــزاره، مفاهیمــی ماننــد فعال  بــودن مخاطــب، مصــرف، اســتفاده از رســانه، 
نیــاز و رضامنــدی را به عنــوان مفاهیــم بنیادیــن رویکــرد اســتفاده و رضامنــدی در بردارنــد کــه 

اینــک توضیــح مختصــری از آنهــا ارائــه می کنیــم:
واژۀ مخاطــب اصطــالح رایجــی در فراینــد ارتباطات جمعی برای اشــاره بــه دریافت کنندگان 
ــوع محتواســت (محســنیان راد، ١٣٨٧: ١٩). هــر آنچــه  ــا هــر ن پیام هــای یکــی از رســانه ها ب
مخاطــب از رســانه دریافــت می کنــد، «مصــرف رســانه ای» او بــه شــمار می آیــد. مصرف کنندگان 
ــۀ کســب اطالعــات و ســرگرمی از طریــق  ــرای ارضــای نیازهــا و خواســته های خــود در زمین ب
تولیــدات رســانه ای، وقــت و پــول خــود را کــه جــزو منابــع کمیــاب محســوب می شــوند صــرف 
می کننــد (پیــکارد، ١٣٨٧: ٢٠). مخاطبــان در بــازار رســانه ای در پــی تولیــدات مناســبی 
ــوردار  ــاد برخ ــت اعتم ــت و قابلی ــته و از کیفی ــده را داش ــول صرف ش ــه ارزش پ ــد ک می گردن
باشــند (مــک کوایــل، ١٣٨٧: ١٨٠). عقیــده بــه «مخاطــب فعــال» در حــال حاضــر هــم بــدون 
ــه اســت (مــک  ــه «مصــرف» و اســتفاده از رســانه درآمیخت ــوط ب ــا واژگان مرب ــاد ب ســختی زی
کوایــل، ١٣٨٧: ٢١٧). درمجمــوع می توانیــم بگوییــم نظریــۀ اســتفاده و رضامنــدی ناظــر بــر 
چگونگــی و چرایــی اولویت بخشــیدن مصرف کننــدگان بــه نیازهــای خــود در راه مصــرف 

رسانه هاســت(ویندال، ١٣٧۶: ۶١).
ــاز را احســاس محرومیــت تعریــف کــرده و معتقــد  ــر نی ــاز چیســت؟ کاتل ــا مفهــوم نی ام
اســت کــه: «وقتــی نیــازی تأمیــن نشــده باشــد، شــخص دو راه حــل در پیــش  دارد: اّول بــه دنبال 
چیــزی باشــد کــه نیــازش را تأمیــن کنــد و دوم اینکــه تــالش کنــد تــا بــه نحــوی نیــاز خــود را 
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|د تعدیــل کنــد و شــدت آن را کاهــش دهــد» (کاتلــر و آرمســترانگ، ١٣٧٩: ٣٧).

دسترســی مخاطبــان بــه اطالعــات موردنیازشــان از خــالل پیام هــای رســانه ها عامــل 
ــبرد  ــرای پیش ــری ب ــتراتژی مناســب و مؤث ــا اس ــرای رسانه هاســت ت ــی ب ــدۀ اساس تعیین کنن
سیاست هایشــان اتخــاذ کننــد. ترکیبــی از رســانه های ارتباط جمعــی و ارتباطــات میان فــردی 
قــادر خواهــد بــود مخاطبــان را در باالتریــن حــد در معــرض پیام هــای رســانه ای قــرار دهــد تــا 

.(Okaka, 2007)ــد ــق، آنچــه را کــه می پســندند انتخــاب کنن از ایــن طری

۶‑٢. رضامندی مخاطب
کاتــز و همــکاران او معتقدنــد کــه مخاطبــان رســانه ها، هــم ممکــن اســت از محتــوای 
ــانه  ــود رس ــرض خ ــن در مع ــم از قرارگرفت ــد) و ه ــتفادۀ هدفمن ــوند (اس ــا ش ــانه ها ارض رس
بهره منــد گردند(اســتفادۀ غیرهدفمنــد). از این جهــت هــر دو نــوع اســتفاده ممکــن اســت بــه 

ــران، ١٣٨١: ۶٣). ــو و دیگ ــوند (نیک ــر ش ــدی منج رضامن
پیــکارد هــم دربــارۀ رضامنــدی مخاطبــان از رســانه معتقــد اســت باآنکــه تمامــی رســانه ها 
ــا هــر  ــد، ام ــا یکدیگــر رقابــت می کنن ــوا ب ــد محت ــازار تولی ــان در ب ــرای جلب توجــه مخاطب ب
یــک از رســانه ها بــرای مخاطبــان خــود رضایت خاطــر خاصــی فراهــم می کننــد و بــه همیــن 
دلیــل مخاطبــان ســعی می نماینــد مطالــب مــورد عالقــۀ خــود را بــه  جــای یــک رســانه، از انــواع 

رســانه ها دریافــت کننــد (پیــکارد، ١٣٨٧: ۴١).
در پــاره ای از بررســی هایی کــه بــا رویکــرد اســتفاده و رضامنــدی انجــام شــده اند، از 
مفاهیمــی چــون رضامنــدی موردنظــر١ و رضامنــدی حاصل شــده٢ صحبــت می شــود. نیکــو 
ــا  و دیگــران(١٣٨١) رضامنــدی موردنظــر را شــکلی از رضامنــدی می داننــد کــه مخاطــب ب

ــه دســت آورد. ــوای آن می خواهــد ب ــا محت انتخــاب یــک رســانه ی
در ایــن مقالــۀ بــه  منظــور دســتیابی بــه الگــوی تلویزیون گردشــگری ملــی، از ایــن چارچوب 
نظــری اســتفاده شــده اســت. بررســی و شــناخت ماهیــت و نــوع نیــاز مخاطــب بــه اطالعــات 
و دانــش مرتبــط بــا جاذبه هــای گردشــگری و شــیوه هایی کــه وجــود و فعالیــت یــک تلویزیــون 
گردشــگری بــا اســتفاده از آنهــا می توانــد بــه ایــن نیازهــا پاســخ دهــد و رضامنــدی مخاطبــان 

ایــن حــوزه را تأمیــن کنــد، نیازمنــد بهره گیــری از ایــن چارچــوب نظری انــد. 

1. Gratification Sought
2. Gratification Obtained
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۶‑٣. اهمیت گردشگری و ویژگی های آن | د

ــژه درآمدزایــی  ــرات مثبــت اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی به وی ــل تأثی ــه دلی گردشــگری ب
و تأثیــر در رشــد اقتصــادی کشــورها، بــه بزرگتریــن صنعــت در جهــان تبدیــل شــده و بــرای 
ــد، اشــتغال زایی و  ــرای فعالیت هــای تجــاری، کســب درآم ــع مهمــی ب ــب کشــورها، منب اغل

ــکاران، ١٣٨٩). ــود(ابراهیمی و هم ــوب می ش ــی محس ــادالت خارج مب
از طرفــی بــه لحــاظ کاربربــودن ایــن صنعــت، اشــتغال نیــروی انســانی در آن فــراوان اســت 
ــف، زمینه هــای  ــن رو توســعۀ گردشــگری در مکان هــای مختل ــی، ١٣٨۶: ١١) و ازای (زیتونل
ــا تخصــص و آمــوزش  ایجــاد اشــتغال دائــم، فصلــی و نیمه وقــت را بــرای نیــروی انســانی ب

متوســط فراهــم مــی آورد و از نــرخ بیــکاری می کاهــد (اصفهانــی، ١٣٨٨).
برای درک بهتر اصطالح گردشگری  باید ویژگی های آن را تبیین کنیم. این ویژگی ها عبارت اند از:

ــم آن را لمــس  ــه کاال؛ درنتیجــه نمی توانی ــودن: گردشــگری خدمــت اســت ن ـ ناملموس ب
ــه اش کنیــم. ــم، بلکــه فقــط می توانیــم تجرب کنی

ـ نامتجانس بودن: هر گردشگر خدمات دریافتی را به گونۀ متفاوتی تجربه می کند.
ـ نامنقول بــودن: آن را نمی توانیــم همچــون یــک کاال بــه خانــه ببریــم و تنهــا می توانیــم در 

محــل تــور مصــرف کنیــم.
ــه خدمــات در یــک محــل خــاص ســپری شــد،  ــودن: هنگامی کــه فرصــت ارائ ـ فناپذیرب

ــه فــروش برســانیم. ــاره ب ــا زمــان دیگــری آن را دوب ــم در مــکان ی دیگــر نمی توانی
ــک  ــل تمل ــگری قاب ــات گردش ــین، خدم ــای پیش ــر ویژگی ه ــا ب ــودن: بن ـ مالکیت ناپذیرب

.(Alexandra, 2014)نیســتند
فعالیت هــای گردشــگری شــامل اشــکال مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، 
زیســت محیطی، پزشــکی و منبــع تحــوالت و تغییــرات در ایــن زمینه هــا در کشــورهای 
درحال توســعه هســتند و نقــش رســانه ها کــه از آنهــا بــه  عنــوان حامــالن پیــام و اطالعــات نــام 

ــم اســت.  ــیار مه ــرات بس ــن تغیی ــرده می شــود، در ای ب

۶‑۴. تأثیر رسانه ها بر ترویج و توسعۀ گردشگری
ــد.  ــاء کنن ــگری ایف ــترش گردش ــعه و گس ــده ای در توس ــش تعیین کنن ــد نق ــانه ها می توانن رس
ــی از  ــرا بخــش بزرگ ــی دارد، زی ــت اساس ــانه ها اهمی ــگری و رس ــعۀ گردش ــن توس ــۀ بی رابط
مــردم کــه هرگــز جاذبه هــای گردشــگری را از نزدیــک ندیده انــد، از ایــن طریــق بــا آنهــا آشــنا 

.(Praveen. 2014: 34)می شــوند و تصمیــم بــه ســفر می گیرنــد
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|د وابستگی بسیاری از کشورهای صدرنشین در جذب گردشگران به رسانه ای چون تلویزیون 

به خوبی شناخته شده است. این موضوع حتی باعث شده که آنها تلویزیون را به خدمت رشد و 
توسعۀ گردشگری کشورشان بگیرند و البته نتایج پرثمری نیز به دست آورده اند.

طبــق آمــار و تحقیقــات تخصصــی ارائه شــده از ســوی آژانــسTCI   کــه دربــارۀ صنعــت 
ــد، ســال ٢٠١٢  ــه  صــورت تخصصــی فعالیــت می کن گردشــگری و رقابــت بیــن کشــورها ب
میــالدی حــدود ۴٠ میلیــون گردشــگر مقصــد سفرهایشــان را براســاس فیلم هــا یا ســریال هایی 

ــد. ــد انتخــاب کرده ان کــه دیده ان
چــون  نقش هایــی  داشــتن  بــا  تلویزیونــی،  شــبکه های  همــه  از  بیــش  و  رســانه ها 
ــی،  ــق اجتماع ــاد تعل ــغ و ایج ــانی، تبلی ــوزش، اطالع رس ــازی، آم ــی، فرهنگ س گاهی بخش آ
ــده ای از  ــع بخــش عم ــد. درواق ــگری دارن ــت گردش ــعۀ صنع ــده ای در توس ــش تعیین کنن نق
نگــرش افــراد بــه دنیــا، ریشــه در پیام هــای رســانه ها دارد. آنهــا بــه لحــاظ دامنــۀ نفــوذ گســتردۀ 

ــد. ــه دارن ــا و هنجارهــای جامع ــر ارزش ه ــر مســتقیمی ب خــود، اث
رســانه ها و مهم تــر از آنهــا شــبکه های تلویزیونــی، نقــش تعیین کننــده ای در پیشــبرد 
گردشــگری و ارتقــای شــاخص های آن در ســطوح محلــی، ملــی و بین المللــی دارنــد. 
اثــرات رســانه ها به گونــه ای قدرتمنــد اســت کــه می توانــد تغییــرات گســترده ای در مواضــع و 
رفتارهــای بازیگــران کلیــدی امــور گردشــگری در ســطوح مختلــف از محلــی تــا جهانــی ایجــاد 
ــی، اقتصــادی،  ــع اجتماع ــان آورد. مناف ــه ارمغ ــدار را ب ــعۀ پای ــت و توس ــح، امنی ــد و صل کن
ــد افزایــش بســیار  ــای نقــش رســانه ها می توانن ــق ایف سیاســی و محیطــی گردشــگری از طری

.(Praveen, 2014)ــد ــدا کنن ــمگیری پی چش
ایــن صنعــت بــا بهره گیــری از رســانه های دیــداری و شــنیداری تاانــدازه ای پرســود و 
درآمــد زا شــده کــه برخــی از کشــورها توانســته اند به انــدازۀ درآمــد نفتــی کشــوری مثــل ایــران 
ــورهای  ــن، در کش ــد. با وجودای ــی کنن ــه درآمدزای ــود و کم هزین ــم و پرس ــت مه ــن صنع از ای
درحال توســعه، جدی تریــن چالش هــای رســانه ها در مســیر توســعۀ صنعــت گردشــگری 
در  حرفــه ای  مهارت هــای  فقــدان  یــا  رســانه، کمبــود  از  پشــتیبانی  نبــود  از  عبارت انــد 
روزنامه نــگاری گردشــگری، ضعــف در شــناخت اولویت هــا، ویژگی هــای فرهنگــی و زبانــی 

ــانه ای.  ــان رس ــان مرتبط ــه ای در می ــت اخــالق حرف ــوه و چگونگــی تقوی گردشــگران بالق
ــای  ــه گروه ه ــی ازجمل ــط ارتباط ــدن محی ــرای فهمی ــدی ب ــالش هدفمن ــد ت ــانه ها بای رس
هــدف تبلیغــات گردشــگری، پلتفرم هــا، پیام هــا و اشــکال تعامــل مناســب بــه خــرج دهنــد.

(Okaka, 2007)
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ــای | د ــرای مکان ه ــه ب ــگری اگرچ ــت اندرکاران گردش ــد دس ــر می رس ــه نظ ــران ب ــا در ای ام

مختلــف ویژه نامه هایــی كلیشــه ای، نازیبــا و غیرحرفــه ای تهیــه کــرده و در دســترس گردشــگران 
قــرار داده انــد، امــا هــم کافــی نیســت و هــم از آنجاکــه جنبــۀ تبلیغــات دولتــی دارد، تأثیــرش 
بســیار انــدک اســت؛ ولــی اگــر زمینــه ای فراهــم کننــد کــه در قالــب برنامه هــای جــذاب 
ــد  ــود و ایــن می توان ــر خواهــد ب ــۀ آن چندیــن براب ــی، مکان هــا معرفــی شــوند، جاذب تلویزیون

یکــی از راه هــای جــذب گردشــگران و رونــق توریســم محســوب شــود.
پــس رســانه ها نقشــی مهــم در ترویــج و توســعۀ گردشــگری ایفــا می کننــد کــه بــه مهم تریــن 

آنهــا اشــاره می کنیــم:
ـ رسانه ها از محیط  زیست حفاظت می کنند و از تأثیرات اجتماعی منفی گردشگری می کاهند.

ـ رســانه ها در افزایــش منافــع گردشــگری بــرای مــردم محلــی و تقویــت رفــاه مــردم میزبــان 
نقــش مؤثــری دارند.

ــی را  ــوع جهان ــد و تن ــراث طبیعــی و فرهنگــی دارن ــی در حفــظ می ـ رســانه ها نقــش مثبت
ــد. ــتر می کنن بیش

ــق  ــگران از طری ــرای گردش ــری را ب ــۀ لذت بخش ت ــون، تجرب ــه تلویزی ــانه ها و ازجمل ـ رس
ارتبــاط معنــادار بــا مــردم محلــی فراهــم می کننــد.

ـ رسانه ها به درک بهتر مسائل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی جامعۀ محلی کمک 
.(Praveen, 2014)می کنند و مردمان این جوامع را با مؤلفه های توسعه آشنا می سازند

یکــی از مهم تریــن راههــای ترویــج گردشــگری در دو حــوزۀ ملــی و بین المللــی، بهره گیــری 
ــن  ــر ذه ــق ب ــری عمی ــه تأثی ــی ک ــات تلویزیون ــت، به خصــوص تبلیغ ــات اس ــت تبلیغ از صنع
دریافت کننــده دارد. بــه نظــر اچنــر و ریچــی (٢٠١٣)، اهــداف اصلــی تبلیغــات بــرای یــک مقصد 
گاه ســازی، ترویــج محصــوالت مربــوط بــه ایــن صنعــت، برندســازی  گردشــگری عبارت انــد از آ
ــروزه  ــای آن. ام ــات و جذابیت ه ــارۀ وجــود آن مقصــد گردشــگری و امکان ــانی درب و اطالع رس
اینترنــت و شــبکه های تلویزیونــی ظرفیت هــای عظیمــی برای معرفــی و تبلیغ مقاصد گردشــگری 
در اختیــار صاحبــان ایــن صنعــت گذاشــته اند. درواقــع صاحبــان آگهی هــای گردشــگری به مراتــب 

.(Echtner, M and Ritchie, G, 2013)ــد منفعــت بیشــتری کســب می کنن
آنچــه در تبلیغــات گردشــگری مطــرح اســت، نشــان دادن قابلیت هــای محل های توریســتی 

بــه عالقه منــدان اســت تــا اگــر تمایــل داشــتند، بــرای دیــدن آن مناطــق اقــدام کنند.
در مجمــوع، رســانه های پخش کننــده (رادیــو و تلویزیــون) می تواننــد در امــر توســعه و 
ترویــج گردشــگری، بیشــترین تأثیرگــذاری را داشــته باشــند. ایــن تأثیرگــذاری بــه رابطــۀ دوســویۀ 
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|د میــان رســانه و مخاطبــان بســتگی دارد. در ایــن زمینــه کاوش و بررســی نــوع رســانه، کاربر رســانه 

و شــیوۀ کاربــری او، اثــرات رســانه بــر مخاطــب، راهکارهای بهبــود عملکرد، محتــوا و ارتباط گر 
.(Katz, Blumler, & Gurevitch, 1974)رســانه، مهم تریــن تأثیــر را بــر آن دارنــد

٧. روش تحقیق
ــق  ــۀ عمی ــا از مصاحب ــع آوری داده ه ــی اســت و در جم ــی ـ  توصیف ــق تحلیل ــن تحقی روش ای
اســتفاده  شــده اســت. در هــر مطالعــۀ اجتماعــی، نیــاز بــه بررســی ســوابق امــر بــه لحــاظ نظــری 
ــه  ــه ب ــاز از مراجع ــده ای را دارد، بی نی ــه قصــد بررســی پدی ــی ک ــن محقق وجــود دارد، بنابرای

اســناد و مــدارک نیســت(طالب، ١٣۶٩: ١۴٨).
روش اســنادی معمــوًال از وضــوح و روشــنی زیــادی برخــوردار اســت. محقــق می توانــد بــا 
دیــدی فراگیــر و جامــع، کل واقعــه و عوامــل مؤثــر در آن را بررســی کنــد. در تــداوم تحقیقــات 
ــۀ پدیده هــای طبیعــی و فیزیکــی، اســتفاده از روش  چــه در زمینه هــای انســانی و چــه در زمین
اســنادی ضــروری اســت و یــک امتیــاز محســوب می شود(ســاروخانی، ١٣٨٣: ٢۶١‑٢۵۴).

اقتضائــات ایــن پژوهــش و اکتشــافی بودن آن، موجــب اســتفاده از روش مصاحبــۀ عمیــق 
شــدند. مصاحبــه یــک مکالمــۀ دوطرفــه اســت کــه بــا طــرح پرســش توســط مصاحبه گــر بــه 
 منظــور کســب اطالعــات مربــوط بــه تحقیــق آغــاز می شــود(حافظ نیا، ١٣٨٠: ١٩۵). کانــل و 
کان مصاحبــۀ تحقیقاتــی را «یــک گفت وگــوی دونفــره» می نامنــد کــه «از ســوی مصاحبه گــر 
ــز  ــی متمرک ــر موضوعات ــاز و توســط وی ب ــه پژوهــش آغ ــوط ب ــات مرب ــرای کســب اطالع ب
می شــود کــه او بــرای دســتیابی بــه اهــداف  تحقیــق‑ شــامل توصیــف، پیش بینــی یــا توضیــح 

منظــم ــــ بــه آنهــا نیــاز دارد»(دالور،١٣٨٢: ١۵٧).
درواقــع بخشــی از ایــن پژوهــش بــا بهره گیــری از مصاحبــۀ عمیــق کــه مصاحبــه ای 
ــن پژوهــش  ــده اســت. در ای ــام ش ــات انج ــردآوری اطالع ــرای گ ــود، ب آزاد محســوب می ش
دیدگاه هــای برخــی از صاحبنظــران ارتباطــات، رســانه و صنعــت توریســم (١۴ نفــر) مــورد 

توجــه قرارگرفته انــد. 
در مصاحبه هــای انجام شــده، بــا توجــه بــه روش مصاحبــۀ عمیــق، پرســش هایی بــه  عنــوان 
راهنمــای مصاحبــه در نظــر گرفتــه شــدند تــا ایــن اطمینــان حاصل شــود کــه مصاحبه شــوندگان 
ــی  ــگری، همگ ــون گردش ــئله تلویزی ــون مس ــود پیرام ــوع خ ــترده و متن ــای گس در اظهارنظره
دربــارۀ مــواردی کــه زمینــۀ رســیدن بــه اهــداف و پاســخگویی بــه پرســش های ایــن تحقیــق را 

فراهــم می کننــد نیــز صحبــت کرده انــد.
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در قالــب یــک پرسشــنامۀ نیمه ســاختاریافته، پرســش های زیــر از مصاحبه شــوندگان | د

پرســیده شــد:
١. چه عواملی باعث انحصار تلویزیون در ایران شده  اند؟

٢. حضــور و راه انــدازی تلویزیــون گردشــگری ممکــن اســت چــه منافعــی را بــرای جامعــه 
ایجــاد کنــد؟

ــرای  ــی را ب ــون گردشــگری ممکــن اســت چــه چالش های ــدازی تلویزی ٣. حضــور و راه ان
ــه وجــود آورد؟ ــی ب ــی داخل دیگــر شــبکه  های تلویزیون

۴. در تلویزیون های گردشگری چه محتواهایی باید اولویت داشته باشند؟
۵. بــا توجــه بــه تجربــۀ ســایر کشــورها، مناســب ترین مرجــع بــرای صــدور مجــوز، تعییــن 

شــرایط مالکیــت و نظــارت بــر فعالیــت      تلویزیون هــای گردشــگری کــدام اســت؟
۶. مهم تریــن مشــکالتی کــه تلویزیــون  گردشــگری در ایــران در صــورت تأســیس احتمــاًال 

بــا آنهــا مواجــه خواهــد شــد چــه هســتند؟
٧. الگوی اولیۀ تلویزیون گردشگری باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

درمجموع، اگر تمامی صاحبنظران در صحبت های خود به همۀ موارد مطرح شده پاسخ 
از  بعضی  به  مصاحبه،  متعدد  جلسات  طول  در  اما  می آمد؛  دست  به  پاسخ   ٩٨ می دادند، 
پرسش ها بیش از یک پاسخ داده شد؛ به این دلیل در نهایت ١٠٧ پاسخ حاصل شد. البته 
ذکر این نکته ضروری است که برخی پاسخ ها به  گونه ای نبودند که بتوانیم آنها را تحلیل کنیم؛ 
پاسخ های متفرقه ای مانند «فعًال نمی خواهم در مورد این مسئله صحبت کنم.» در این گزارش 

پژوهش تنها مهم ترین پاسخ ها که دربرگیرندۀ بیشترین اجماع نظرات بوده اند، ارائه شده اند.

٧‑١. روش تجزیه وتحلیل اطالعات
در تحلیــل داده هــای ایــن تحقیــق، از «فــّن مقایســۀ دائمــی» اســتفاده شــد. فــّن مقایســۀ دائمــی 
نخســتین بــار توســط گلیــزر و اســتراوس معرفــی و در ســال های بعــد اصــالح شــده اســت. در 

یــک ســطح کلــی، فــّن مذکــور شــامل چهــار مرحلــه یــا گام اســت:
ـ  مقایسه و قراردادن وقایع در دسته های معین؛

ـ تدقیق و پاالیش دسته ها؛
ـ جستجو برای یافتن انواع روابط و مضامین مشترک میان دسته ها؛

ـ ساده کردن و ترکیب داده ها در یک ساختار نظری منسجم (ویمر و دومینیک، ١٣٨۴: ١۶۶).
در قســمت اســنادی‑ کتابخانه ای، بــا بهره گیــری از منابــع تــالش شــد تــا هــر جــا کــه نیــاز 
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|د ــود، مضامیــن و روابــط مشــترک شناســایی و ســاده شــوند. در تجزیه وتحلیــل مصاحبه هــا  ب

نیــز بــه  ایــن  ترتیــب عمــل شــد کــه ابتــدا مصاحبه هــای ضبط شــده، روی کاغــذ پیــاده 
شــدند و ســپس تمــام پاســخ های ارائه شــده بــه هــر یــک از پرســش ها، طبــق نــام خانوادگــی 
ــن  ــس ازآن، مهم تری ــد. پ ــرار گرفتن ــک دســته ق ــا، در ی ــب حــروف الفب ــه ترتی ــران ب صاحبنظ
ــده  ــه هــر پرســش مشــخص و در یــک مجموعــه گنجان موضوعــات مطرح شــده در پاســخ ب
ــه  ــر ١٧ واحــد زیرمجموعــه‑ ب ــا حداقــل ١١ و حداکث شــدند. به این ترتیــب ٨ مجموعــه، ب
ــک  ــد و ی ــر پرســش‑ شــکل گرفتن ــرای ه ــداد پاســخ های دریافت شــده از کارشناســان ب تع

ــه وجــود آمــد. ــا ب ــه از درون داده ه نظــام دســته بندی اّولی
در مرحلــۀ بعــد، بــا دقــت در واحدهــای موجــود در هــر یــک از ٨ مجموعــۀ به وجودآمــده، 
تــالش شــد تــا مضامیــن مشــترک شناســایی شــوند. ســپس ایــن مضامیــن مشــترک و مشــابه 
دســته بندی و وجــوه افتــراق آنهــا نیــز مشــخص شــدند. در بخــش پایانــی ایــن فراینــد، 
ــد  ــدی نماین ــه جمع بن ــر پرســش را به طورخالص ــه ه ــوط ب ــای مرب ــه یافته ه ــی ک گزارش های

ــا باشــند. ــا ایــن گزارش هــا تبیینــی و کوتــاه، امــا گوی نوشــته شــدند و کوشــش شــد ت

٧‑٢. قابلیت اعتماد در داده های کیفی
ــا اســتفاده از روش هــای گــردآوری  ــه، ب ــا در بخــش مصاحب ــالش شــد ت ــن پژوهــش ت در ای
ــراد  ــه، بازرســی مســیر کســب اطالعــات و وارســی از ســوی اف داده هــا، اســتفاده از مصاحب

تحــت بررســی، قابلیــت اعتمــاد تأمیــن شــود. 

٨. یافته های پژوهش
یکــی از نخســتین پرســش هایی کــه در جریــان مصاحبــه بــا کارشناســان مربــوط از آنــان 
پرســیده شــد ایــن بــود کــه دالیــل و عوامــل انحصــار تلویزیــون در ایــران چیســتند. پاســخ های 
ــد کــه عوامــل مختلفــی موجــب شــده اند کــه در  ــن پرســش حاکــی بودن ــه ای کارشناســان ب
ایــران رادیــو و تلویزیــون در انحصــار دولــت باشــد. ایــن عوامــل را می توانیــم در چنــد دســتۀ 

ــم: ــه دســته بندی کنی سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و فناوران
مهم تریــن عاملــی کــه در پاســخ همــۀ صاحبنظــران برجســته شــده، عامــل سیاســی اســت. 
از مجمــوع ١۴ مصاحبه شــونده، ١١ نفــر از پاســخگویان قانــون اساســی را کــه در آن بــر 
انحصــار دولتــی بــر رادیــو و تلویزیــون تأکیــد شــده اســت مهم تریــن عامــل خواندنــد. اکثــر 
قاطــع پاســخگویان بــر نقــش و وظیفــۀ دولــت  در امــر اطالع رســانی اشــاره و تأکیــد کرده انــد 
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ــا | د ــد ت ــه خــود اختصــاص داده ان ــا ب ــه  نوعــی دولت ه ــه را ب ــن وظیف ــخ کشــور، ای ــه در تاری ک

قــدرت افــکار عمومــی و بســیج کردن مــردم را از دســت ندهنــد. هشــت نفــر از پاســخگویان 
نبــود احــزاب سیاســی قدرتمنــد در ایــران را عامــل دیگــری بــر انحصاری بــودن رادیــو و 
ــی و وجــود تهدیدهــای سیاســی  ــی از خدشه دارشــدن امنیــت مل ــون دانســته اند. نگران تلویزی
خارجــی علیــه کشــور، از دیگــر عواملــی اســت کــه بیشــتر صاحبنظــران بــر آن تأکیــد داشــته اند.

ــی،  ــزات فنّ ــه لحــاظ تجهی ــانه ب ــدازی رس ــواربودن راه ان ــه و دش ــران و پرهزین ــاوری گ فنّ
ــده اند.  ــه ش ــته گفت ــران برجس ــر از صاحبنظ ــه در پاســخ های ٨ نف ــد ک ــل اقتصادی ان از عوام
همچنیــن تمرکــز منابــع ثــروت و اقتصــادی در دســت دولــت باعث شــده که بخــش خصوصی 

نیــاز و تمایلــی بــه داشــتن تلویزیــون احســاس نکنــد.
نگرانــی از رواج پیام هــای مخالــف بــا ارزش هــا و هنجارهــای جامعــه، الــزام بــه ســازگاری 
نظــام فرهنگــی جامعــه بــا مدیریــت دولتــی و بیــم از به خطرافتــادن ســالمت اخالقــی جامعــه، 
از مــواردی هســتند کــه از جانــب بیشــتر پاســخگویان در موضــوع انحصاری بــودن رادیــو و 

تلویزیــون در مؤلفه هــای فرهنگــی مطــرح  شــده اند.
همچنیــن نیازمنــدی بــه تجهیــزات و فنــاوری پیشــرفتۀ صــوت و تصویــر و پرهزینه بــودن 
تجهیــزات تولیــد و پخــش، از مهم تریــن مــوارد مطرح شــده در پاســخ صاحبنظــران بودنــد کــه 

علــل انحصاری بــودن ایــن رســانه را نشــان می دهنــد.
ــوز و  ــرای صــدور مج ــی ب ــن مرجع ــورد تعیی ــی در م ــه پرسش ــان ب ــخ های کارشناس پاس
نظــارت بــر شــبکۀ تلویزیونــی گردشــگری در ایــران، در تعییــن بخشــی از الگــوی اّولیــۀ تأســیس 
ــد. از  ــن پرســش پاســخ دادن ــه ای ــر ب ــۀ ١۴ صاحبنظ ــد. هم ــای خصوصــی مؤثرن تلویزیون ه
ایــن میــان، تعــدادی اعتقــاد داشــتند کــه ایــن مرجــع بایــد یــک شــورا باشــد. برخــی نیــز یــک 

ســازمان یــا وزارتخانــه را بــرای صــدور مجــوز و اعمــال نظــارت مناســب برشــمردند. 
شــورای پیشــنهادی صاحبنظــران را می توانیــم بــه ســه دســته تقســیم کنیــم: شــورایی کامــًال 

حاکمیتــی، شــورایی بــا ترکیــب حاکمیتــی ‑  مردمــی و شــورایی کامــًال مردمــی. 
نکتــۀ جالــب اینکــه در موضــوع شــوراهای حاکمیتــی و ترکیبــی، گزینۀ رئیس صدا و ســیما 
یکــی از گزینه هــای اصلــی عضویــت در ایــن شــورا بــوده و در خصــوص ســازمان ها نیــز صــدا 
ــور و برخــی  ــان و وزارت کش ــه، بهداشــت و درم ــرورش، وزارت خارج ــیما، آموزش وپ و س

ســازمانهای مردم نهــاد١، به عنــوان اعضــای شــورای ترکیبــی مطــرح  شــده اند.
ــن پرســش کــه «ضرورت هــا و الزامــات تأســیس  ــه ای ــا بیشــتر پاســخ های ارائه شــده ب ام

1.  .NGO
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|د تلویزیــون گردشــگری بــا درنظرگرفتــن آینــدۀ رســانۀ ملــی چیســتند» بیانگــر ایــن هســتند کــه 

بحــث «ایجــاد رقابــت» به عنــوان فرصت ســازی بــرای صــدا و ســیما، بیشــترین میــزان تکــرار 
را از نظــر اکثــر قریــب بــه اتفــاق کارشناســان داشــته اســت؛ فرصتــی کــه باعث افزایــش کیفیت 
ــز از  ــن موضــوع، منافــع دیگــری نی ــار ای ــه در کن برنامه هــای شــبکه های ســیما می شــود. البت
ســوی پاســخگویان بیــان شــده اند: ایجــاد فرصتــی بــرای رســانۀ ملــی تــا در فعالیت هــای خــود 
بازنگــری کنــد و بــه ســازمانی یادگیرنــده و  روز آمــد تبدیــل شــود، از بیــن بــردن روزمّرگــی در 
ســازمان صداوســیما، گســترش خالقیت و ابتکار و شکوفاشــدن اســتعدادهای درون ســازمانی. 
ــدازی شــبکۀ گردشــگری  ــه راه ان ــود ک ــد ب ــا یکــی از پاســخگویان معتق ــان تنه ــن می در ای
منافعــی نخواهــد داشــت. بــه اعتقــاد وی چــارۀ کار نــه تأســیس شــبکۀ گردشــگری، بلکــه تبدیل 
ســازمان صــدا و ســیما بــه یــک ســازمان خدمــت عمومــی واقعــی اســت کــه بتوانــد هماننــد 

شــبکه های عمومــی دیگــر بــه صنعــت گردشــگری نیــز بپــردازد و تولیــد محتــوا کنــد. 
در خصــوص اولویت هــای تولیــد و پخــش محتــوا در تلویزیــون گردشــگری، تمــام 
کارشناســانی کــه بــا آنــان گفت وگــو شــد، بــدون اســتثنا معتقــد بودنــد کــه مهم تریــن 
ــۀ  ــی کشــور در مرحل ــی مکان هــای دیدن ــد معرف ــون گردشــگری بای ــه ای تلویزی اولویــت برنام
اّول و ســپس مکان هــای دیدنــی دیگــر نقــاط جهــان باشــد. همچنیــن اکثریتــی بالــغ  بــر ۶٠ 
درصــد (هشــت نفــر) گفته انــد پخــش موســیقی های ملــی کــه نشــانگر هویــت فرهنگــی اقــوام 
مختلــف اســت، بایــد اولویــت محتوایــی بعــدی ایــن شــبکه باشــد. هفت نفــر از پاســخگویان، 
ــی  موضــوع اطالع رســانی درخصــوص شــرایط گردشــگری در مناطــق مختلــف و هزینه های
ــواردی همچــون  ــد. م ــان کرده ان ــبکه بی ــن ش ــم ای ــای مه ــر اولویت ه ــت را از دیگ ــر اقام نظی
تشــویق کارآفرینــی محلــی و پرداختــن بــه برنامه هــای ویــژۀ کــودکان و نوجوانــان متناســب بــا 

ــد. ــان بوده ان ــه کارشناس ــورد توج ــز م ــگری نی ــبکه های گردش ــای ش مأموریت ه
برنامه هــای اختصاصــی بــرای زنــان هــم از نظــر اقلیتــی ســه نفری از پاســخ دهندگان مــورد 
اشــاره  قــرار گرفته انــد. برنامه  هــای ســرگرم کننده نظیــر بازی هــای محلــی نیــز می تواننــد بــرای 

مخاطبــان ایــن شــبکه ها جــذاب باشــند.

٩. پاسخ پرسش های اصلی
در خصــوص نخســتین پرســش اصلــی تحقیــق در مــورد چالش هــا و مشــکالت پیــش روی 
تلویزیــون گردشــگری در ایــران، پاســخ های کارشناســان در چهــار دســتۀ عمــده بــه ایــن  شــرح 

ــه ای.  ــی، سیاســی، اقتصــادی و حرف ــد: مشــکالت قانون قابل تفکیک ان
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چالــش قانونــی، تنهــا بــه انحصاری بــودن رادیــو و تلویزیــون طبــق قانــون اساســی مربــوط | د

می شــود کــه بــه اعتقــاد صاحبنظــران اگــر در ایــن اصــل بازنگــری شــود، مشــکل قانونــی وجــود 
نخواهــد داشــت. مهم تریــن چالــش سیاســی نیــز بــه تفــاوت دیدگاه هــای احــزاب و گروه هــا 
در راه انــدازی شــبکۀ گردشــگری مربــوط اســت. تفــاوت دیدگاهــی کــه از اصــل آســیب زنی بــه 

فرهنــگ و هنجارهــا تــا اصــل تقویــت هویــت فرهنگــی را شــامل می شــود.
ــروی  ــی، نی ــی، فنّ ــکالت مدیریت ــامل مش ــته ش ــج دس ــه پن ــود ب ــه ای خ ــای حرف چالش ه
انســانی، جــذب مخاطبــان و همچنیــن رقابــت بــا تلویزیــون دولتــی تقســیم می شــوند: اینکــه 
یــک تلویزیــون بــا هویــت گردشــگری، آیــا از نیروهــای انســانی آشــنا بــه رســانه و گردشــگری 
برخــوردار خواهــد بــود؟ چــه فنــون و روش هایــی را بایــد بــرای جــذب مخاطــب برگزینــد و 
در برابــر رســانۀ دولتــی  کــه بخشــی از درآمدهــا نیــز مبتنــی بــر بودجــۀ دولــت اســت می توانــد 

رقابتــی ســالم داشــته باشــد یــا خیــر؟
مشــکالت مالــی و اقتصــادی باالتریــن توافــق را میــان کارشناســان داشــته اند، به طوری کــه 
همــه بــه آن اشــاره کرده انــد. علــت بــروز مشــکالت اقتصــادی، گران بــودن تولیــدات رســانه ای 

و پرهزینه بــودن ماهیــت کار رســانه عنــوان شــده اســت.  
بیشــتر کارشناســان مهم تریــن چالــش پیــش روی رســانۀ ملــی را مســئله کاهــش مخاطبــان 
معرفــی کردنــد. علــت ایــن امــر نیــز محتوامحــور بــودن شــبکه های ســیما بیــان شــده اســت. 
ــور  ــبکه ای مخاطب  مح ــگری، ش ــون گردش ــر تلویزی ــبکه ای نظی ــه ش ــی اســت ک ــن در حال ای
ــری  ــای دیگ ــی حــدود ۶۵٪  پاســخگویان، چالش ه ــر یعن ــش از هشــت نف ــود. بی ــد ب خواه
را هــم عنــوان می کننــد کــه عبارت انــد از کاهــش قــدرت تأثیرگــذاری صداوســیما بــر افــکار 
عمومــی و از دســت دادن بخشــی از منافــع مالــی حاصــل از تبلیغــات. همچنیــن نادیده گرفتــن 

ــدازی شــبکۀ  گردشــگری باشــد. ــد از دیگــر چالش هــای راه ان منافــع عمومــی می توان
در پاســخ بــه پرســش اصلــی دوم مبنــی بــر اینکــه الگــوی بهینــه و مناســب بــرای تأســیس 
تلویزیــون گردشــگری دارای چــه ویژگی هایــی اســت، آنچــه بیشــتر مــورد توجــه کارشناســان 
قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه الگــوی  چنیــن شــبکۀ تلویزیونــی ای، بایــد الگــوی رســانۀ  عمومــی١ 
باشــد؛ رســانه ای کــه مخاطب محــور اســت و هرآنچــه درخصــوص صنعــت گردشــگری 
ملــی مفیــد و الزم اســت، بایــد بــا توجــه بــه نیــاز مخاطــب تولیــد و پخــش کنــد. ایــن شــبکۀ 
تلویزیونــی عمومــی پــس از دریافــت مجــوز از شــورای حاکمیتــی و یــا مردمــی، بــا محوریــت 
مخاطــب بــه تولیــد محتــوا می پــردازد. تولیــدات ایــن شــبکه بــر صنعــت گردشــگری داخلــی و 

1. Public Media
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|د ــود.  ــد ب بین المللــی متمرکــز خواهن

تمــام پاســخگویان بــدون اســتثنا بــه اهمیــت و اولویــت گردشــگری داخلــی اشــاره کردنــد 
و ١١ نفــر از آنهــا هــر دو مــورد (گردشــگری داخلــی و خارجــی) را تــوأم مطــرح  نمودنــد. در 
کنــار ســه مؤلفــۀ مخاطب محــوری و گردشــگری داخلــی و بین المللــی، مؤلفــۀ آگاهی بخشــی 
نیــز مطــرح  شــده اســت. درواقــع پرسش شــوندگان قائــل بــه ایــن بوده انــد کــه الگــوی مطلــوب 
تلویزیــون گردشــگری بایــد بــا رویکــرد آگاهی بخشــی شــکل گیــرد. درواقــع هــدف از آنچــه در 
ارتبــاط بــا صنعــت گردشــگری تولیــد و منتشــر می شــود، آگاهــی دادن بــه مخاطبــان دربــارۀ ایــن 

صنعــت اســت.
ــد  ــر آن تأکی ــوندگان ب ــاق مصاحبه ش ــه اتف ــب ب ــر قری ــه اکث ــه ای ک ــن نکت ــرانجام آخری س
ــران و  ــوع جاذبه هــای طبیعــی، فرهنگــی و اجتماعــی ای ــر تن ــد ب ــزوم توجــه و تأکی ــد، ل کردن
جهــان در تلویزیــون گردشــگری و معرفــی ایــن تنوعــات به منظــور کمــک به توســعۀ گردشــگری 
در عرصه هــای مختلــف اعــم از گردشــگری طبیعــی، فرهنگــی، دینــی و حتــی ســالمت اســت.
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ایــن پژوهــش به منظــور شناســایی چالش هــای تأســیس و راه انــدازی تلویزیــون گردشــگری و 
ارائــه الگویــی مقدماتــی بــرای آن انجــام شــده اســت. نتایــج پژوهــش حاکــی اســت کــه بیشــتر 
صاحبنظــران چالش هــای راه انــدازی شــبکۀ گردشــگری را شــامل مشــکالت قانونــی، سیاســی، 
اقتصــادی و حرفــه ای بیــان کرده انــد کــه البتــه مشــکل قانونی صرفاً بــه انحصــاری و دولتی بودن 
رادیــو و تلویزیــون در ایــران مربــوط می شــود. از نــگاه کارشناســان، مشــکالت حرفــه ای شــامل 
ــی، نیــروی انســانی، جــذب مخاطــب و همچنیــن رقابــت بــا ســایر  پنــج مشــکل مدیریتــی، فنّ
شــبکه های تلویزیــون دولتــی می شــوند. همچنیــن چالش هــای مالــی و اقتصــادی در راه انــدازی 
شــبکۀ گردشــگری، گران بــودن تولیــدات رســانه ای و پرهزینه بــودن ماهیــت کار رســانه عنــوان 
شــده اند. براســاس مدلــی کــه از ایــن پژوهــش حاصــل شــده، الگــوی ایــن شــبکۀ گردشــگری 
از نــگاه کارشناســان، الگــوی رســانۀ  خدمــت عمومــی١ اســت؛ رســانه ای کــه دارای ســه رویکــرد 
ــن  ــد. ای ــرار گیرن ــای سیاســتگذاری آن ق ــد مبن ــه بای ــی ک اساســی و کالن اســت؛ رویکردهای
رویکردهــای ســه گانه شــامل آگاهی بخشــی، مخاطب محــوری و نیازمحــوری هســتند. از 
نــگاه کارشناســانی کــه بــا آنــان مصاحبــه شــده، ایــن ســه رویکــرد درواقــع انعــکاس رویکــرد 
کالن تــر یعنــی رویکــرد اســتفاده و رضامنــدی مخاطب انــد کــه چارچــوب نظــری تحقیــق را 
شــکل داده انــد. نیــاز مخاطــب در ایــن عرصــه شــامل نیــاز او بــه اطالعــات و آگاهــی منظــم و 
دائمــی از جاذبه هــا، موضوعــات و رویدادهــای گردشــگری(مقولۀ آگاهی بخشــی)، توجــه بــه 
جلــب رضایــت مخاطبــان بــه عنــوان یــک اصــل محــوری (مخاطب محــوری) کــه براســاس 
ــد و پخــش شــوند و باالخــره،  ــاز مخاطــب تولی ــه نی ــا توجــه ب ــد ب آن برنامه هــای شــبکه بای
ــای  ــر مبن ــت او ب ــب رضای ــن و جل ــاز مخاطــب و تأمی ــه نی ــای توجــه ب ــه معن نیازمحــوری ب
نگــرش اســتفاده و رضامنــدی اســت. ایــن نیازمحــوری همچنیــن بدیــن معناســت کــه شــبکۀ 
گردشــگری در تولیــد و تأمیــن برنامه هــای خــود بایــد نیازهــا و الزامــات توســعۀ گردشــگری 

نظــر قــرار دهــد.  ملــی را نیــز مدّ
امــا در خصــوص ویژگی هــای یــک شــبکۀ تلویزیــون گردشــگری در ایران، اکثر کارشناســان 
و صاحبنظــران پنــج خصیصــۀ اصلــی را معرفــی کرده انــد. نخســتین ویژگــی کــه چالــش نیــز 
بــه شــمار می آیــد، انحصــاری و حاکمیتی بــودن رســانۀ رادیــو و تلویزیــون در ایــران اســت کــه 
اگرچــه بــه نظــر برخــی کارشناســان می توانــد نقــاط قــوت و فرصتهایــی در بــر داشــته باشــد، 
لیکــن از دیــدگاه اکثریــت، ذاتــاً محدودکننــده و مانــع و چالشــی در برابــر جــذب مشــارکت و 
1. Public Service Media
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|د حضــور همــۀ ظرفیت هــای ملــی اعــم از بخــش خصوصــی و دولتــی در تأســیس و فعالیــت 

تلویزیــون گردشــگری اســت.
ویژگــی دیگــر چنیــن شــبکه ای ایــن خواهــد بــود کــه در آن اولویــت بــا تبلیــغ و ترویــج و 
ــی اســت،  ــات و فرصت هــای ســرمایه گذاری در گردشــگری داخل ــا و امکان ــی جاذبه ه معرف
لیکــن در ایــن شــبکه، گردشــگری خارجــی و بین المللــی نیــز جــای خــود را دارد و اهمیــت و 

ــه نخواهــد شــد.  ــده گرفت ــزوم آن به هیچ وجــه نادی ل
ویژگــی ســوم تلویزیــون گردشــگری ملــی حرفه ای بــودن اســت؛ یعنی اینکــه بایــد از باالترین 
ــه ای و متخصــص در  ــن نیروهــای انســانی حرف ــه و بهتری ــی و فناوران ــات فنّ ــن امکان و برتری
ــد برنامه هــای تلویزیونــی و به مــوازات آن صنعــت گردشــگری بهره گیــری  ــه و تولی ــۀ تهی زمین
کنــد. ویژگــی بعــدی کــه در نظــر مصاحبه شــوندگان بــه آن توجــه خاصــی شــده، لــزوم اســتقالل 
مالــی و اقتصــادی ایــن شــبکه اســت کــه راهــکار آن ازنظــر کارشناســان، طراحــی ایــن شــبکه 
ــی در  ــزرگ گــردش مال ــه وجــود ظرفیت هــای بســیار ب ــا توجــه ب ــازار ب براســاس مدل هــای ب
صنعــت گردشــگری اســت کــه می توانــد آن را از وابســتگی بودجــه ای و مالــی بــه رســانۀ ملــی 

آزاد کنــد و تــا حــدودی اســتقالل سیاســتگذاری را بــرای آن فراهــم ســازد.
ــم کــه شــامل توجــه  ــه ویژگــی پنجــم شــبکۀ گردشــگری اشــاره کنی ــم ب درنهایــت می توانی
بــه تنــوع جاذبه هــای گردشــگری اســت، بــه ایــن معنــی کــه جاذبه هــای گردشــگری در کشــور 
بســیار متنــوع و متکثــر اســت و شــبکۀ گردشــگری بایــد بــه همــۀ آنهــا توجــه داشــته باشــد و این 
تنــوع را در برنامه هــای خــود منعکــس کنــد. منظــور از ایــن تنــوع نه تنهــا تنــوع زیســت محیطی 
و ســایت های طبیعــی، بلکــه انــواع دیگــری از گردشــگری نظیــر گردشــگری مذهبــی، 
گردشــگری ســالمت و پزشــکی و گردشــگری روســتایی و عشــایری اســت. ایــن امــر نه تنهــا 
ــوع و  ــه تن ــرای صنعــت گردشــگری می شــود، بلک ــزودۀ اقتصــادی ب موجــب ایجــاد ارزش اف

ــد. ــن می کن ــز تضمی ــن شــبکه را نی شــادابی و جذابیــت برنامه هــای ای
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