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 چکیده

در  یاجتماا  یهانقش رسانه یحاضر، بررس قیهدف از تحق

 قیاباود  رش  تحق شارر افاارا  درمانی یتوسعه گردشگر

اجرا  یدانیبود که به فورت م یشیمایپ یایحاضر از نوع توف

 ی، گردشاگردرما متخصصا   قیتحق نیا یشد  جامعه آمار

حاضر به  قیتحق یریگبودند  رش  نمونه درمانی یهاش رسانه

پرسشااامه ماورد  022در دسترس باود کاه تعاداد   رتفو

پرسشااامه محقاق  ق،یاقرار گرفت  ابزار تحق لیش تحل هیتجز

 تیرینار متخصصاا  ماد 20آ  توسط  ییساخته بود که رشا

 ییایاقرار گرفات ش پا دییش رسانه مورد تأ یگردشگر ،درمانی

ها باا اساتااده از داده لیش تحل هیبه دست آمد  تجز 48/2آ  

ش  یاتا  نموناه یآزماو  تا رشنوف،یکلموگرشف اسم مو آز

 SPSS  یافزارهااز نرمباا اساتااده ا دمنیفر یاآزمو  رتبه

 یهانشاا  داد رساانه قیاتحق جیانجام گرفت  نتاا 02نسخه 

 یخادمات ش کاههاا یتقاضاا بارا جاادیا قیااز طر یاجتما 

 یهزم بارا ااهیاجتما اات، زم یبرا تیجذاب جادیش ا درمانی

 نیاباابر ا کاد؛یفراهم م درمانی یدر توسعه گردشگر عهتوس

در  ینقاش مببتا توانادیما یاجتماا  یهااستااده از رسانه

 داشته باشد  شرر افارا گردشگرا   یذها ریتصو

 :واژه های کلیدی
  درمانی یگردشگر ،ی، گردشگررسانه

 

 

 
 

 

 

 

 

Abstract: 

The purpose of the present study was to 

investigate the role of social media in 

the development of therapeutic tourism 

in Isfahan. The present research method 

was a descriptive survey that was 

implemented in the field. The statistical 

population of this study was the 

specialists of treatment, tourism and 

medical media. The sampling method of 

the present study was available in which 

200 questionnaires were analyzed. The 

research tool had produced a researcher 

questionnaire, which was confirmed by 

12 people in medical, tourism and 

media management professionals, with 

a reliability of 0.84. The data analysis 

was performed using the SMSE Model 

Test, and Friedman's SPSS software 

using SPSS software. The results of the 

study showed that social media provides 

the basis for development in the 

development of therapeutic tourism by 

creating demand for services and health 

goods and creating attractiveness for 

communities; Therefore, the use of 

social media can play a positive role in 

the mental image of Isfahan tourists  
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 (شهر اصفهان )مورد مطالعه:درمانی یتوسعه گردشگر بر یاجتماع یهارسانه اثرگذاری سید فخرالدین طاهرزاده موسویان :

 مقدمه

 زانیروزمره هستند که همواره مورد استفاده افراد جامعه قرارگرفته و به تناسب م یزندگ ینشدن کیاز جمله عوامل تفک دیها در عصر جدرسانه
ها به علت دامنه نفوذ تمام ابزارها مورد استفاده رسانه انیهم در م درماندر عرصه (. ۲112 ،1و ژنگ انفرونیس) کنندیمخاطب را جذب م شانییکارا

 ،یاجتماع یهاتیواقع یریگدر شکل یمهم یارینقش بس یغاتیتبل یشگردها ،یرسانآموزش، اطالع ،یسازچون فرهنگ ییهاو داشتن نقش
 (. 1392شهبازی و همکاران، دارند ) یصنعت گردشگر سعهجامعه و تو یهنجارها

 ای یعموم فاتیکه توص آوردیاشخاص فراهم م یامکان را برا نیبر وب است که ا یمبتن یهاسیاز سرو یامجموعه ،یاجتماع رسانه کی
 یعموم فاتیتوص انیها به اشتراک بگذارند و از مشبکه ارتباط برقرار کنند، منابع خود را با آن یاعضا گریبا د ایکنند،  جادیخود ا یبرا یخصوص

که  دندیرس جهینت نیخود به ا قی( در تحق۲119) 3چیلوویو م کیپانت(. ۲112، ۲بادی و آلیسوناستفاده کنند ) دیاتصاالت جد افتنی یافراد، برا گرید
ترین صنعت جهان و . تلفیقى از گردشگرى به عنوان بزرگبرخوردار است، یاریبس تیاز اهم یگردشگر یهارساختیدر توسعه ز یگذارهیسرما

 یبه عنوان یکى از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیاى کنونى یکى از شگفت انگیزترین صنایع خدماتى مدرن را به نام صنعت گردشگر درمان
شرکت در  ایمشاهده  یبرا یتجار ریو غ یمسافرت با مقاصد تجار درمانی یگر(. گردش1392شهبازی و همکاران، به وجود آورده است ) درمانی

 1ی درماندرصد و گردشگری  2تا  0(. در کشورهای صنعتی گردشگری 1393پور و همکاران، حسیناند. )کرده فیرا تعر درمانیمختلف  یهاتیفعال
فراوان، این صنعت را به عنوان  یگذارهیبسیاری از کشورهای توسعه یافته، با سرما (.۲112، 0)آمرا شودیدرصد از تولید ناخالص ملی  را شامل م ۲تا 
های اخیر شکل جدیدی از گردشگری ی در دههدرمان(. گردشگری 1392دلشاد و همکاران، اند )ی از منابع درآمد اصلی خود مبذول نمودهیک

 زا یکی درمانی یدر قالب گردشگر درمانی هایتیاند. فعالشده گریکدیبه هم وابسته و مکمل  درمانکه گردشگری و  یبه طور شود،یمحسوب م
ی یکی از درمان(. گردشگری 1322اصفهانی و همکاران، اقتصادی است ) دیهای جدفرصت دیاشتغال و تول جادیمناسب و متنوع برای ا هایگاهیجا

، 5)کلنی و توهی کندی تعداد زیادی از گردشگران را به خود جلب میدرمانرو به رشد رو به رشد گردشگری است که در آن رویدادهای  یهامؤلفه
شهبازی و های اقتصادی و اجتماعی در جهان تبدیل شده است )ی فراتر از یک صنعت، به پدیدهدرمانری که امروزه گردشگری طوبه (.۲110

 (.1392همکاران، 
قادر  شانیکارها یگذارانتشار و اشتراک جاد،یا یرا برا رندگانیادگی رایهستند، ز یارزشمند یریادگی یاجتماع یابزارها ،یاجتماع یهارسانه امروزه

 یکی نیا نابرداشته باشند، ب یامختلف رسانه یهاپوشش انیم نیافراد جامعه دارند که در ا یدر زندگ یترنقش پررنگ یاجتماع یهارسانه سازدیم
با  یدرمان میتورس یهاتیها، ظرففرصت ییکمک کند، شناسا درمانی یبه رشد و توسعه صنعت گردشگر تواندیکه م ییهاطهیح نیتراز مهم

 رد یاجتماع یهاآن است که نقش رسانه یموضوع، محقق در پ نیا تیاست. با توجه به اهم یاجتماع یهامستمر در رسانه غاتیاستفاده از تبل
 قرار دهد. یمورد بررس شهر اصفهان درمانی یتوسعه گردشگر

 

 تحقیق روش
. جامعه باشدیم یدانیاطالعات م یآورو از جهت روش جمع یاست که به لحاظ هدف، کاربرد یشیمایو از نوع پ یفیحاضر توص قیروش تحق

 ۲31تحقق حاضر به صورت در دسترس  یو نمونه آمار شهر اصفهان بودند درمانی یهاو رسانه ی، گردشگردرمانحاضر متخصصان  قیآماری تحق
و  یگردشگر ،درمانی تیرینفر از متخصصان مد 1۲ دییآن به تأ ییساخته  بود که روا اصالعات پرسشنامه محقق یآور. ابزار جمعدینفر انتخاب گرد

درصد  ن،یانگیم لیاز قب یفیآمار توص یهادست آمد. از آزمون 20/1آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ   ییایقرار گرفت و پا درمانی یهارسانه
ها و از آزمون نرمال بودن داده صیتشخ یبرا رنوفیاسم-آزمون کولموگروف لیاز قب  یآمار استنباط یهاو از آزمون هاریمتغ فیتوص ایبر یفراوان
انجام گرفت. جدول شماره  ۲5نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار داده لیو تحل هیها استفاده شد. تجزداده یبندتیاولو یبرا دمنیفر یارتبه

 :دهدیرا نشان م درمانی یرسانه در گردشگر یهاحاضر در مورد مؤلفه قیپرسشنامه تحق یهااسیاز خرده مق کیسؤاالت مربوط به هر  ییای( پا1)

 پرسشنامه هایاسیآلفای کرونباخ خرده مق بیضرا .1جدول 
 کرونباخ یآلفا بیضر پرسشنامه هایاسیخرده مق فیرد

 9۲/1 درمانی یگردشگر یابیبازار 1
 2۲/1 درمانی یگردشگر یسازفرهنگ ۲
  22/1  درمانی یگردشگر یطیمح یهاتیظرف 3

                                                                                                                                                    
1.Cianfrone  & Zhang 
2.Boyd  &Ellison  
3.Pantic   &Milojevic 
4.Ameera  
5.Kennelly   &Toohcy  



  1011دی-، آذر5، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

 22/1  درمانیگردشگری  امنیت 0
 20/1 کل پرسشنامهپایایی  5

 
در سطح  آزموناین  جی( نتا3استفاده شد. جدول شماره ) (K-S) رنوفیاسم –ها از آزمون کولموگروف داده عینرمال بودن توز یبرس یبرا

 :دهدینشان م( را P<0/05) دارییمعن

 رنوفیاسم -آزمون کولموگروف جینتا  .1جدول 
 Sig نمرات Z  پرسشنامه هایاسیخرده مق

 202/1 00/۲ درمانی یگردشگر یابیبازار
 ۲30/1 32/۲ درمانی یگردشگر یسازفرهنگ

 122/1 22/1 درمانی یگردشگر یطیمح یهاتیظرف
 122/1 12/۲ درمانی یگردشگر تیامن

 
نتایج  (3) جدول شمارهای فریدمن استفاده شد. از آزمون رتبه درمانی یگردشگرهای اجتماعی در نقش رسانه یهامؤلفه یبندتیاولوبرای 

 دهد:مربوط به این آزمون را نشان می
 

 درمانی یتوسعه گردشگر هایدر مؤلفه یاجتماع یهانقش رسانه یبندرتبهآزمون  جینتا  .3 جدول
 Sig ایمیانگین رتبه پرسشنامه هایاسیخرده مق

 111/1 01/0 درمانی یگردشگر یابیبازار
 111/1 ۲5/0 درمانی یگردشگر یسازفرهنگ

 111/1 ۲0/3 درمانی یگردشگر یطیمح یهاتیظرف
 111/1 21/3 درمانی یگردشگر تیامن

 

 گیریبحث و نتیجه
اطالعات و ارتباطات است که اجازه استفاده گسترده از  یدر فناور ریتحوالت اخ جهیبر دانش است که در نت یمبتن یصنعت ،درمانی یگردشگر

 عیتوز یو نفوذ بر رو هایتحول در فناور درمانی ی. در گردشگردهدیدانش را به کاربران م جادیو ا یسازرهیو ذخ یگذارانتقال و به اشتراک
 یگذاری فراوان بر روامروزه بسیاری از کشورها با سرمایه یاست به طور یبه اطالعات مرتبط با سفر ضرور یدر مصرف کننده و دسترس یفرهنگ

 .کنندیها و افزایش وجه و برندسازی محصول خود استفاده متوسعه زیرساختو  بع مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادیصنعت از آن به عنوان من نیا
 یهاتینقش را در ظرف نتریو کم 01/0 یارتبه نیانگیبا م ،درمانی یگردشگر یابینقش را در بازار نیترشیب های اجتماعیرسانه یبه طور کل

و همکاران  انفرونیس، (۲112ژنگ و همکاران ) یهاافتهی . نتایج این بخش از تحقیقدارند ۲0/3 یارتبه نیانگیبا م درمانی یگردشگر یطیمح
ها برای اثرگذاری بر مردم و بروز به عنوان ابزار مهمی در دست رسانهامروزه  درمانکند. را تأیید می( 1392و همکاران ) یشهبازو  (۲112)

ها موجب شده است تا جوانان در ی در تمامی جهان از طریق رسانهدرمانمعرفی الگوهای  .ها، شناخته شده استبینی در بین آنرفتارهای قابل پیش
ها در شکل دادن به عقاید، رسانه. سازی کنندها شبیهداده و با آننمایند را الگوی خود قرار ها معرفی میه رسانهجهان الگوهای مقبولی را ک سرسرا
در اکثر جاها و  یبه راحت ها( رسانه۲112راماناتان و همکاران ) (1392شهبازی و همکاران ) قیبر اساس تحق، تأثیرات اساسی دارند رفتار،ها و شنگر

. دارند هرسانه با ظرفیت پخش آگهی نقش حساسی را در پیشرفت کیفیت کاالها و فعالیت اقتصادی بر عهد نیا. ر دسترس استهمه قشرها د
ها در جذب و بهترین ابزار پخش آگهی مطرح است و استفاده از ظرفیت این رسانه بیش از دیگر رسانه نیترامروزه به بزرگ های اجتماعیرسانه

متقاضیان  ازها هستند که یکی اند و منبع درآمد این شبکهتبلیغاتی پر کرده یهایآگه از طریق هازانه پخش بسیار از برنامهگردشگر مؤثر است. رو
ها و ... از طریق پخش هتل دادها،یها، رومکان یهاتیقابل ،کنندیهستند که از این طریق سعی م یشرکت مسافرتی و گردشگر هایاین پخش آگه

سرگرم کننده  یهابا پخش برنامه توانندیم یو سرگرم یحیمهم تفر یاز ابزارها یکیبه عنوان  یاجتماع یهابه فروش برسانند. رسانه هایاین آگه
 کننده داشته باشند. نییتع راتیبر اوقات فراغت افراد تأث یو آموزش

به حساب آورد.  درمانی گردشگری یابیدر بازار یهای اصلبه عنوان رسانه توانیماجتماعی را  هایرسانه، حاضر قیتحق نتایجبا توجه به 
 هاییژگیبا توجه به و زیناجتماعی  هایدارد، رسانه یابیو بازار غاتیدر تبل یمهم نقش رسانه نیتربه عنوان پرمخاطباجتماعی امروزه  هایرسانه

با  قیبخش از تحق نیا جیباشد. نتا درمانی گردشگری یابیزارها در عرصه بارسانه نیاز مؤثرتر یکی عنوان جهان شمول خود توانسته است به
را  یابی( بازار1392و همکاران ) ی( و شهباز1391و همکاران ) دیجاوهمسو است ( 1392شهبازی و همکاران )و  (1391و همکاران ) دیجاو هایافتهی



 (شهر اصفهان )مورد مطالعه:درمانی یتوسعه گردشگر بر یاجتماع یهارسانه اثرگذاری سید فخرالدین طاهرزاده موسویان :

 قیاز طر یرسانو اطالع غیگردشگری، تبل یابیمؤثر در بازار اریاز عوامل بس یکی. کنندیم یمعرف درمانیرکن در توسعه گردشگری  نیترمهم
 دهد،یخود هستند، اجازه م یهاو انتخاب یزیرکه به دنبال برنامه ی. توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات به گردشگرانباشدیم یاجتماع یهاشبکه

و وقت  نهیصرف هز نیتربا کم شوند،یم دیتول افتهیگردشگریِ سازمان التینفع تسه هفعال ب یهاگردشگری که توسط شرکت اییپو یهابه بسته
 داشته باشند. یدسترس یبه مقاصد گردشگر

 تیریبه مد توانیم یاجتماع یهارسانه قیاز طر .داشت شهر اصفهان یدرمانهای محیطی نقش مهمی در توسعه گردشگری ظرفیت مولفه
های رسانه همخوانی دارد.( 1391) جاه و همکارانفیروزه یهاافتهی نتایج این بخش از تحقیق بااقدام کرد.  درمانی یگردشگر یانسان یرویعوامل ن

که  یتواند مشاغلیدر کشور، هم م یخارج گردشگران حضورنقش مهمی دارد.  درمانیدر گردشگری  میرمستقیو غ میاشتغال مستقاجتماعی در 
را فعال کند و هم  درمانی هایها و اردوگاهکمپ ،درمانیهای فروشگاه ،درمانیاماکن  ،درمانیهای باشگاه مثل ،ارتباط دارند درمانبه  میمستق

ی عیمشاغل و صنا ریحمل و نقل و سا ستمیدست ساز، س یستیها، اماکن توررستوران ها،ارتباط دارند مثل هتل میرمستقیکه به صورت غ یمشاغل
 ی شود.درمانهای محیطی گردشگری و باعث توسعه بخش شناسایی ظرفیت شوند لیدخ نهیزم نیتوانند در ایم که
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