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نقش فرهنگ ملی ایران در تصویرسازی مقصدهای گردشگری کشور
(مورد مطالعه :استان گیالن)
محمّدرضا تقیزاده جورشری ،دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی (بازاریابی) ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رشت،
دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
9

نرگس دل افروز  ،استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
سید محمود شبگو منصف ،استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
سعید باقرسلیمی ،استادیار گروه مدیریت دولتی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران

دریافت19/91/91 :

ارجاع جهت اصالحات19/9/5 :

پذیرش19/91/9 :

چکیده
هدف این تحقیق ،ارزیابی تأثیر آشنایی با فرهنگ یک کشور بر تصویر آن کشور نزد گردشگران خارجی میباشد .عالوه بر این،
تالش شد تا نقش آشنایی با فرهنگ کشور بر بهبود تصویر یک واحد جغرافیایی کوچکتر یعنی استان نیز مورد بررسی قرار
گیرد .به اینمنظور ،استان گیالن انتخاب گردید .برای گردآوری اطالعات الزم جهت آزمون سه فرضیه تحقیق ،از پرسشنامهای
تلفیقی حاوی  12سؤال استفاده و بین  199نفر از گردشگران خارجی بازدیدکننده از شهرهای مختلف استان گیالن ،بهعنوان
جامعه آماری تحقیق توزیع شد .در این تحقیق ،با استفاده از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری ،فرضیهها و روابط بین
متغیرهای تحقیق در محیط نرمافزار پی ال اس مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج یافتهها نشان داد که آشنایی با فرهنگ ایران می-
تواند تصویر کشور و همینطور استان را نزد گردشگر بهبود ببخشد .عالوه بر این ،تأثیر تصویر ایران بر تصویر گیالن نیز تأیید
شد.

کلیدواژهها :آشنایی با فرهنگ ،تصویر مقصد گردشگری ،گیالن ،ایران.

 .1نویسنده مسئول،

Email: delafrooz.n@gmail.com
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مقدمه
یکی از مهمترین عواملی که به توسعه گردشگری کمک میکند ،فرهنگ هر کشور 9میباشد ،که تا امروز
کمتر مورد توجه قرار گرفته و این موضوع در ایران نیز که از فرهنگ و تمدنی کهن برخوردار است به
چشم میخورد (شمس و امینی .)99 :9899 ،بشر با انگیزه شناخت یک فرهنگ دیگر و لذت از تفاوتهای
فرهنگی عزم سفر میکند (حسنی و امینیان .)981-989 :9815 ،فرهنگ غنی ایران ،از جمله سرمایههای
ارزشمندی است که در صورت شناخت و معرفی جنبههای مختلف آن ،میتواند به یکی از مؤثرترین
عوامل گسترش گردشگری بدل شود .میتوان با برقراری رابطه بین فرهنگ و گردشگری این گنجینه را به
منبع خوبی برای جذب گردشگران خارجی تبدیل کرد .آشنایی با این فرهنگ دیرینه که از عناصر متعددی
از جمله زبان پارسی ،آداب و رسوم و اعیاد ملی ،ادبیات و شخصیتهای اسطورهای ،معماری ایرانی ،تنوع
قومی و دین اسالم تشکیل شده ،بر تصویری که گردشگران از کشور دارند بسیار تأثیرگذار است (شمس و
امینی .)99-91 :9899 ،بنابراین ،آشنایی با فرهنگ ،1پیشنیاز تقویت تصویر مثبت از یک مقصد گردشگری
است و احتمال انتخاب آن را افزایش میدهد (کانی و همکاران .)11 :1199 ،تصویر مثبت قوی از یک
مقصد گردشگری میتواند نقش پررنگی در قصد گردشگر برای بازدید از آن مقصد داشته باشد (لی و بای،
 .8)921 :1192تصویر مقصد ،2به یک ابزار کلیدی برای دستیابی به جایگاهی متمایز نسبت به رقبا و یک
جنبه بسیار مهم در بازاریابی موفق گردشگری تبدیلشده است (آگاپیتو ،مندز و وال11915 ،؛ آگاپیتو ،مندز
و وال1192 ،؛ کیم و لی21195 ،؛ کالدو و ماوراگانی11959 ،؛ پارا ،اوبلیتاس و الفونته .)91192 ،بههمین
دلیل ،بسیاری از کشورهای جهان با هدف افزایش گردشگری ،جذب سرمایهگذاری و صادرات بهدنبال
بهبود تصویر خود هستند (فرودی و همکاران .1)129 :1192 ،تحقیقات نشان داده اگر برنامه برندسازی به-
طورکامل به اجرا درآید ،کسب و کار ،سرمایه ،نیرویکار ماهر و گردشگر را به مکان موردنظر جذب
1. Country Culture
2. Culture Familiarity
3. Lee & Bai
4. Destination Image
5. Agapito, Mendes & Valle
6. Kim & Lee
7. Kladou & Mavragani
8. Parra, Oblitas & Lafuente
9. Foroudi, Gupta, Kitchen, Foroudi & Nguyen
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خواهد نمود .زیرا تصویر کشور ،بر بخشهای بسیاری تأثیرگذار است (بیشمی ،خدایاری و پارسزاده،
 .)118 :9815از سوی دیگر ،با توجه به معماری برند ،9بررسی تأثیر تصویر کشور بر تصویر یک منطقه
خاص از آن (استان یا شهر) با فرض وجود یک رابطه سلسلهمراتبی و با تمرکز بر گردشگران بینالمللی
بسیار حائز اهمیت است .اگرچه افراد معموالً بر اساس تجارب و اطالعات خود در مورد هر قلمرو منطقه-
ای ،تصویر متفاوتی از کشورها ،استانها و شهرها دارند ،اما این تصاویر با هم در ارتباطاند .پس میتوان
انتظار داشت که تصویر یک کشور بر تصویر تک تک مناطق زیرمجموعه آن مانند استانها یا شهرها نیز
اثرگذار باشد (هررو و همکاران.1)858 :1199 ،
به اینمنظور نیز استان گیالن انتخاب شد .بررسیها نشان میدهد که با توجه به توانمندیهای استان در
صنعت گردشگری ،جذب گردشگران خارجی ،باید بیش از رقمهای موجود باشد؛ در حالیکه آمارهای
کنونی ،تعداد گردشگران خارجی بازدیدکننده از استان را ناچیز نشان میدهد .گیالن ،توانایی تبدیلشدن به
منطقه بزرگ گردشگری و تأمین نیازهای گردشگران را دارد تا بتواند با تأمین این نیازها و ایجاد تجربهای
بهیادماندنی برای آنها ،خود را بهعنوان یک برند گردشگری در سطح ملی و حتی بینالمللی مطرح سازد.
با توجه به آنچه که از نظر گذشت ،محققان با طرح سؤاالتی همچون " میزان آشنایی گردشگران خارجی
از فرهنگ ایران به چه میزان است؟ چه تصویری از کشور و استان گیالن در ذهن خود دارند؟ و این
تصاویر چگونه تحت تأثیر آشنایی با فرهنگ قرار میگیرند؟ " ،بهدنبال ارزیابی نقش فرهنگ ملی در بهبود
تصویر کشور و متعاقباً تأثیر تصویر کشور بر استانهای زیرمجموعه هستند.
مبانینظری و ادبیات تحقیق
آشنایی با فرهنگ

اگرچه محققان ،در مورد آنچه که «فرهنگ» اطالق میشود ،اتفاقنظر ندارند اما همگی معتقدند که فرهنگ
از سطوح مختلفی برخوردار است .هافستد 8معتقد است که سطح ملی اساسیترین سطح و در قلب فرآیند
اجتماعیشدن در دوران کودکی است که به مردم ارزشها و اعتقاداتشان را میبخشد (ناظریان ،اتکینسون و
1. Brand Architecture
2. Herrero, San Martín, María & Collado
3. Hofstede
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فرودی .9)18 :1199 ،فرهنگ ایرانی نیز ،یکی از ماندگارترین فرهنگهای تاریخ بوده که میراثی گرانبها
برای این سرزمین به بار آورده است .فرهنگ ایرانی ،مجموعهای از آداب و رسوم ،اعتقادها ،ارزشها،
باورها ،هنجارها ،آیینهاست که تمایز ایرانیان را از دیگر اقوام در پی داشته است (قاسمی و ناظری:9819 ،
 .)12فرهنگ ،پایههای رفتار انسانی بهشمار میرود و بخش قابلتوجهی از رفتار نیز بر این بنیان ،استوار
است (بیکمحمدی ،کریمی قطبآبادی و شکوهی .)52 :9812 ،از اینرو ،افرادیکه در کشورهای مختلف
با هنجارهای فرهنگی خاص خود رشد میکنند ،به روشهای متمایزی رفتار و فکر مینمایند (فریاس
جامیلنا و همکاران.1)12 :1199 ،
مطالعات پیشین نشان میدهند که مصرفکنندگان با توجه به سابقه تاریخی که از یک کشور دارند ،نسبت
به محصوالت آن کشور واکنش نشان میدهند و چنانچه نسبت به یک کشور دیدگاه منفی داشته باشند ،بر
رفتار آنها تأثیر خواهد گذاشت (رنجبریان ،محمودی ،و قاسمی .)22 :9811 ،بههمینترتیب ،در
گردشگری هم فرهنگ میتواند به توضیح بسیاری از رفتارها و ترجیحات گردشگران کمک کند (فریاس و
همکاران .8)289 :1199 ،شناخت محیطهای جدید و آشنایی با فرهنگ دیگر نقاط ،از جمله عواملی است
که انگیزه سفر را در افراد ایجاد میکند (مقصودی و عرب .)991 :9815 ،آشنایی ،2بهعنوان سطح دانش و
تجربه مصرفکننده تعریف میشود و بهعنوان یک عامل تأثیرگذار در تحقیقات رفتار مصرفکننده ،مدتها
مورد بررسی قرار گرفته است (تاسکی .5)929 :1199 ،بههمین دلیل در ادبیات بازاریابی ،به آشنایی بهعنوان
یک جزء از دانش مصرفکننده نگریسته میشود (محمودی ،رنجبریان و فتحی .)925 :9812 ،مفهوم
آشنایی ،اغلب در کنار دیگر مفاهیم مرتبط ،مانند آگاهی ،دانش ،تجربه و تخصص قرار میگیرد (خنگتان
و ان وو .2)192 :1192 ،وقتی آشنایی افزایش یابد ،احتماالً تخصص مشتری نیز افزایش مییابد .این مسأله
نشاندهنده این حقیقت است که آشنایی به ساختار شناختی دقیقتر میانجامد و بر فرآیندهای تصمیمگیری
مصرفکنندگان در زمینههای مختلف مانند تبلیغات تلویزیونی و مقصد اثر میگذارد (پارک و همکاران،
1. Nazarian, Atkinson & Foroudi
2. Frías-Jamilena, Sabiote-Ortiz, Martín-Santana & Beerli-Palacio
3. Frías, Rodríguez, Alberto Castaneda, Sabiote & Buhalis
4. Familiarity
5. Tasci
6. Kheng Tan & En Wu
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 .9)918 :1191از نقطهنظر گردشگری ،بسیار مهم است که یک مکان نسبت به مکانهای دیگر آشناتر باشد
(آرتیگاس و یریگوین .1)929 :1195 ،زیرا گردشگران بهدنبال راههایی برای کاهش خطرات ناشی از
انتخاب نامناسب هستند (بیانچی ،میلبرگ و کونئو .8)895 :1199 ،آشنایی یک حالت ذهنی و حاصل
تجربه قبلی و دانش درباره یک مقصد گردشگری و جنبههای متنوع آن همچون جاذبههای مکان ،زبان و
فرهنگ است (مارتینز گونزالز ،پارا لوپز و بوهالیس .2)229 :1199 ،بالگلو ( ،5)1119آشنایی با مقصد را
ترکیبی از تجربه (بازدید واقعی) و آشنایی اطالعاتی (قرار گرفتن در معرض اطالعات مربوط به مقصد در
زندگی روزمره) میداند .برخی از محققان معتقدند که آشنایی همیشه از تجربه واقعی بدست نمیآید .این
محققان استدالل میکنند که سطح مشخصی از آشنایی میتواند از طریق آموزش ،رسانههای جمعی،
راهنماهای سفر و تماس با دیگران حاصل شود (هاهم و سیورت .2)89-81 :1199 ،آشنایی فرهنگی نیز،
بهمعنای شناختن میراث فرهنگی جامعه ،انواع گفتمانها ،سرمایهها ،ارزشهای فرهنگی موجود ،زمینهها و
ملزوماتی است که بر عمل انسانها تأثیر میگذارند (جعفری و رییس میرزایی .)9 :9818 ،آشنایی با مقصد
با دانش فرهنگی گردشگران از یک مقصد رابطه مثبت دارد و این امر باعث کاهش فاصله فرهنگی ادراک-
شده 9بین کشور اصلی گردشگر و کشور مقصد میشود (لیو و همکاران.9)819 :1199 ،
تصویر مقصد گردشگری

تصویر مقصد تأثیر زیادی بر تصمیمگیری گردشگر و تمایالترفتاری آتی او میگذارد (ژیا ،ژانگ و ژانگ،
151 :11199؛ کرو ،موگولن و آلوز .)155 :911199 ،مطالعات اولیه روی تصویر از دهه  51در زمینه
محصول و از دهه  91در زمینه مقصد آغاز شد (تنگ الت لوی و همکاران .99)992 :1199 ،دیری نپایید که
اهمیت تصویر در توسعه گردشگری مقصد به یکی از موضوعات برجسته تحقیقات گردشگری تبدیل شد
1. Park, Back, Bufquin & Shapoval
2. Artigas, Vilches-Montero & Yrigoyen
3. Bianchi, Milberg & Cúneo
4. Martínez González, Parra-Lopez & Buhalis
5. Baloglu
6. Hahm & Severt
7. Perceived Cultural Distance
8. Liu, Li, Cárdenas & Yang
9. Xia, Zhang & Zhang
10. Cerro, Mogollón & Alves
11. Teng Iat Loi, Siu Ian So, Sheungting Lo, Iris & Lawrence
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(چن و همکاران91192 ،؛ استیوس و همکاران11199 ،؛ سانتانا ،پاالچیو و نازارنو81199 ،؛ ژیا ،ژانگ و
ژانگ .)1199 ،دلیل اصلی مطالعه تصویر ،دانستن این نکته است که گردشگران بالقوه چه چیزی از مقصد
درک میکنند و آیا این موارد روی نگرشها و رفتارهای آنها تأثیر میگذارد یا خیر؟ .تصویر مقصد
مجموع عقاید ،احساسات یا نگرشهای یک فرد یا گروهی از افراد درباره یک مقصد است (استیوس و
همکاران99 :1199 ،؛ هاهم و سیورت .)89-81 :1199 ،پایک ( ،2)1111با بررسی  921مطالعهای که بین
سالهای  9198تا  1111انجام شدند ،نشان داد که تصویر گردشگران از یک مقصد ممکن است بر طیف
وسیعی از موضوعات از جمله سطح باالی آگاهی ،طول اقامت ،تعداد دفعات بازدید و حتی ارزش ادراک-
شده تأثیر گذارد (جلیلوند و حیدری .5)991 :1199 ،اخیراً ،تصویر مقصد بهعنوان یک مفهوم ادراکی از
مقصد تعریف شده که میتواند با توجه به برنامه سفر ،پیشینهفرهنگی ،هدف بازدید ،سطح تحصیالت و
تجربه گردشگران بهصورت ذهنی تفسیر شود (محیدین ،تزوی و علی مرشد .2)225 :1199 ،محققان تأکید
میکنند که تصویر نقطة شروع انتظار گردشگر و در نهایت تعیینکنندۀ رفتارهای اوست (کو ،هیونجونگ
کیم و هیونگجو ایم .9)229 :1199 ،اگر یک تصویر منفی یا حتی درکنشده از یک مقصد وجود داشته
باشد ،احتمال بازدید از آن بهشدت کاهش مییابد (هاهم و سیورت.)89 :1199 ،
این ایده که کشورها «برند» یا «تصویر» دارند ،ایده جدیدی نیست (آصراف و شوهام.9)892 :1199 ،
بسیاری از کشورهای جهان بهدنبال بهبود تصویر خود با هدف افزایش گردشگری ،سرمایهگذاری،
صادرات و فعالیتهای تجاری هستند .تصویر منفی از کشور میتواند برای صنعت گردشگری زیانآور
باشد (فرودی و همکاران .)121-122 :1192 ،وقتی مفهوم تصویر برای یک کشور بهکار میرود ،بهعنوان
کل اعتقادات توصیفی ،استنباطی و اطالعاتی در مورد آن کشور خاص تعریف میشود (سویدن ،الدهاری و
چیامدی155 :1199 ،؛ ازرتیک دوزن و همکاران .)9199 :1199 ،تصویر یک کشور نتیجه تاریخ ،جغرافیا،
1. Chen, Lai, Petrick & Lin
2. Stylos, Bellou, Andronikidis & Vassiliadis
3. Santana, Palacio & Nazzareno
4. Pike
5. Jalilvand & Heidari
6. Mohaidin, Tze Wei & Ali Murshid
7. Qu, Hyunjung Kim & Hyunjung Im
8. Asseraf & Shoham
9. Souiden, Ladhari & Chiadmi
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هنر و دیگر ویژگیهاست .این تصویر ،نشاندهنده مجموعه احساسات مردم نسبت به مکانهاست
(حیدریچیانه ،صنوبر و سعدلونیا .)95 :9812 ،بررسی نقش برندسازی ملی 1در ساخت برند مقصد نشان
میدهد که یک کشور دارای تصویری شخصی است که در ذهن افراد بیگانه قرار دارد و مسافران هنگام
تصمیمگیری برای سفر ،آن را درنظر میگیرند .کاتلر و گرتنر ( ،8)1111تأثیر تصویر کشور را بر نگرش
مسافران نسبت به محصوالت آن کشور ،و همینطور بر توانایی جذب گردشگران و سرمایهگذاریها در آن
قابلمالحظه میدانند (گوپتا و همکاران .2)1-2 :1199 ،از آنجا که مقصدهای گردشگری عموماً بر اساس
تصویر درکشدهشان نسبت به مقصدهای رقیب مقایسه میشوند ،شهرت مثبت کشور برای ایجاد یک برند
ملی ضروری است و میتواند بر روی قصد عموم برای خرید محصوالت یا سفر به آن تأثیر بگذارد (دی-
مویا و جاین .5)12 :1198 ،در نتیجه ،ایجاد یک تصویر مثبت از مقصد در بازارهای هدف برای دستیابی به
مزیترقابتی ضروری است (بیات و مرندی.)29 :9815 ،
بیان فرضیهها و الگوی مفهومی
تحلیل و شناخت ارزشهای فرهنگی از آن جهت در تحقیقات بازاریابی گردشگری حائز اهمیت است که
بر چگونگی تعامل گردشگران با ساکنین اثر میگذارد .ارزشهای فرهنگی بهعنوان یک پیشنیاز ،فرصتی
برای تقویت تصویر مثبت یک مقصد است و بنابراین احتمال انتخاب یک مقصد خاص را افزایش میدهد
(لوپز .2)815-895 :1199 ،در فضای روابط فرهنگی بینالمللی نیز ،هر کشور بهدنبال آن است که تصویر
خود را در میان مردم دیگر جوامع مثبت و سازنده نشان دهد .امروز ،ایران در صحنه بینالمللی سه تصویر
دارد؛ نفتی ،هستهای و فرهنگی .تصویر ایران از زمان ملیشدن نفت در عرصه بینالمللی نفتی و در ده سال
اخیر هستهای شد .اما از دیرباز ،تصویر ایران در عرصه بینالمللی فرهنگی بوده است .نفت و انرژی هسته-
ای نمیتوانند تصویر درستی از ایران در عرصه بینالمللی ارائه کنند و باید بیش از گذشته به تصویر ایران
در عرصه بینالمللی توجه نمود (منیری ،صالحیامیری و چاوشباشی .)915 :9819 ،بنابراین با توجه به
1. Ozretic-Dosen, Previsic, Krupka, Skare & Komarac
2. National Branding
3. Kotler & Gertner
4. Gupta, Foroudi, Väätänen, Gupta & Wright
5. De Moya & Jain
6. Lopes
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نقش تأثیرگذار آشنایی با فرهنگ بر تصورات گردشگران و اتخاذ تصمیم برای انتخاب مقصد گردشگری،
فرضیه اول تحقیق ارائه میگردد:
فرضیه اول :آشنایی با فرهنگ کشور ،بر تصویر آن کشور نزد گردشگران اثرگذار است.

سازه مکان ،9به واحدهای جغرافیایی مختلف مانند :کشورها ،مناطق ،شهرها و حومههای شهر اشاره دارد
(کالدو و همکاران .1)212 :1199 ،غالب مطالعات پیرامون برندسازی مکان ،بر روی یکی از این واحدها
تمرکز میکنند .اما نباید فراموش کرد که کشورها ،مناطق ،شهرها به یکدیگر وابسته و مرتبطاند .بنابراین،
روابط سلسلهمراتبی بین برندهای مناطق گردشگری وجود دارد که از ویژگیهای فیزیکی و شهرت مناطق
جغرافیایی بزرگتر حاصل میشود (هررو و همکاران .8)852 :1199 ،این مهم ،تداعیکننده مفهوم معماری
برند 2است .معماری برند در واقع ساختاری است که سبد برندها 5را سازماندهی و ارتباطات بین برندهای
یک مجموعه را تعریف میکند .در این رویکرد ،برند مکان یک برند کلی است که در سطوح باال مانند چتر
یا بهعنوان برند مادر ،2کیفیتی کلنگر از استان یا شهر را در بر میگیرد و زیربرندها را در قالب یک کل
واحد ارائه میکند (پرچکانی .)22 :9815 ،با در نظرگرفتن ادراکات افراد ،کشور؛ برند اصلی محسوب می-
شود و بهعنوان برند چتر 9عمل میکند و میتوان انتظار داشت که تصویر کشور ،بر تصویر شهرها یا مناطق
واقع در آن اثر بگذارد .به این ترتیب ،تصویر کشور بهویژه هنگامیکه مصرفکنندگان با مناطق زیرمجموعه
آشنایی ندارند ،بهعنوان یک راه میانبر برای پردازش اطالعات و تصمیمگیری مصرفکننده مورد استفاده
قرار میگیرد و اثر هالهای ایجاد مینماید که از طریق آن مصرفکنندگان در مورد ویژگیهای مناطق حدس
میزنند (هررو و همکاران .)852 :1199 ،با توجه به استراتژی "خانه برندها "9که در آن برندهای
زیرمجموعه بهصورت مستقل از یکدیگر عمل میکنند و در عینحال با برند اصلی در ارتباط هستند ،ایران

1. Place
2. Kladou, Kavaratzis, Rigopoulou & Salonika
3. Herrero, San Martín, María & Collado
4. Brand Architecture
5. Portfolio
6. Parent Brand
7. Umbrella Brand
8. House of Brands
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نیز از  89استان تشکیلشده که هر کدام از آنها برند مقصد خود را مستقل از برند اصلی ترویج میکنند.
پس میتوان گفت:
فرضیه دوم :تصویر کشور مقصد ،بر تصویر استان اثرگذار است.

عالوه براین ،میتوان نقش آشنایی با فرهنگ کشور را در شکلگیری تصاویر ذهنی گردشگران نسبت به
مناطق جغرافیایی کوچکتر همچون استان مورد واکاوی و ارزیابی قرار داد که در تحقیقات پیشین مورد
مطالعه قرار نگرفته است .بنابراین میتوان فرضیه آخر تحقیق را بهصورت زیر ارائه نمود:
فرضیه سوم :آشنایی با فرهنگ کشور مقصد ،بر تصویر استان اثرگذار است.
آشنایی با
تصویر کشور

فرهنگ
کشور مقصد

تصویر استان

شکل  .9مدل پیشنهادی

تحقیق منبع :یافتههای پژوهش

روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر ،مشتمل بر دو مرحله است .در مرحله نخست ،ادبیات تحقیق مرور و با شناسایی خألهای
موجود الگوی تحقیق طراحی شد .مطالعه دوم از نظر شیوه گردآوری و تحلیل دادهها ،توصیفی از نوع
همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری 9است .جامعه آماری تحقیق ،گردشگران خارجی بازدیدکننده
از شهرهای مختلف استان گیالن میباشند .در پژوهش حاضر ،دسترسی به جامعه آماری بر اساس شانس
مساوی نبوده و افرادیکه از نظر پراکندگی جغرافیایی به محققان نزدیکتر بودهاند ،شانس بیشتری برای
دریافت پرسشنامه داشتهاند .لذا روش نمونهگیری غیراحتمالی و از نوع نمونهگیری در دسترس 1است.
تعداد نمونهها با استفاده از فرمول نمونهگیری از جامعه نامحدود و با توزیع مازاد  91درصدی پرسشنامه،
)1. Structural Equation Model (SEM
2. Convenience Sampling
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در نهایت  199تعیین شد .با عنایت به اینکه پرسشنامه تحقیق ،پرسشنامهای تلفیقی از پژوهشهای قبلی
میباشد ،محققان تالش نمودند تا گویههای استاندارد را با توجه به بافت فرهنگی کشور بازنویسی و
بومیسازی نمایند .این پرسشنامه شامل دو بخش است ،بخش اوّل آن مربوط به مشخصات پاسخگویان
شامل :کشور محل زندگی ،سن ،جنسیت و هدف از سفر و بخش دوّم آن نیز شامل سؤاالت تخصصی در
مورد آشنایی با فرهنگ ،تصویر کشور و تصویر استان است.
در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفایکرونباخ 9استفاده گردید .بدینمنظور ابتدا یک
نمونه اولیه شامل 81پرسشنامه پیشآزمون گردید و به کمک نرمافزار  SPSSضریب اعتماد برای این ابزار
محاسبه شد .از دیدگاه کرلینگر ( ،1)9111چنانچه مقدار آلفایکرونباخ باالتر از  1/91باشد ،نشاندهنده
قابلیت اطمینان مناسب است (وو و چن .8)91 :1199 ،میزان آلفایکرونباخ همه متغیرها نیز بیشتر از 1/91
بوده که نشاندهنده مطلوببودن ابزار تحقیق است .برای سنجش اعتبار ابزار در بخش مطالعه مقدماتی ،از
اعتبار محتوا 2و اعتبار صوری 5استفاده شد .روایى محتوى بهوسیله اطمینان از سازگاری بین شاخصهاى
اندازهگیرى و ادبیات موجود ایجاد شده و این روایى توسط نظرسنجى از اساتید حاصل گشت .از آنجا که
پرسشنامه ترکیبی بوده ،با راهنمایی اساتید ،پرسشنامه اولیه اصالح شد .بهمنظور به حداقل رساندن آسیب-
های ناشی از تفاوتهای زبانی ،از روش ترجمه برگردان 2استفاده گردید .به اینصورت که محتوای
پرسشنامه ابتدا توسط محقق ترجمه و سپس توسط مترجم دیگری به زبان مبدأ برگردانده شد تا به این-
ترتیب هرگونه تناقض بین سؤاالت برطرف شود .جدول  ،9ساختار پرسشنامه تحقیق را نشان میدهد.

1. Coefficient of Cronbach’s Alpha
2. Kerlinger
3. Wu & Chen
4. Content Validity
5. Face Validity
6. Back Translation
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جدول  .9ساختار پرسشنامه تحقیق
تعداد

شماره

سؤاالت

سؤاالت

آشنایی با فرهنگ

9

9-9

تصویر کشور

9

1-92

تصویر استان

9

99-12

متغیرها

آلفایکرونباخ

منابع
گورسوی و مککلری91112 ،؛ جینلی ،لی و سوه11119 ،؛
شیان هورنگ و همکاران81191 ،؛ فریاس و همکاران1199 ،

1/11

گومز ،لوپز و مولینا21195 ،؛ پایک و بیانچی1192 ،؛ تنگ الت
لوی و همکاران1199 ،؛ وریسیمو و همکاران51199 ،؛ دومان،
اوزبل و دورود1199 ،

1/99

2

سویدن ،الدهاری و چیامدی1199 ،؛ جلیلوند و حیدری،
1199؛ محیدین ،تزوی و علیمرشد1199 ،؛ وریسیمو و
همکاران1199 ،؛ تنگ الت لوی و همکاران1199 ،؛ دومان،

1/19

اوزبل و دورود1199 ،

منبع :یافته های پژوهش

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در بخش جمعیتشناختی ،از مجموع نمونه آماری 21 ،درصد مرد و  89درصد زن بودهاند .با توجه به
اطالعات بهدست آمده ،اکثر گردشگران با انگیزه سیاحت به شهرهای استان گیالن سفر کردهاند .از آنجا که
گیالن دارای جاذبههای طبیعی فراوان است ،برگزیدن آن برای سیاحت از سوی گردشگران دور از ذهن
نیست .از طرف دیگر ،وجود مرزهای مشترک با کشورهای حاشیه دریایخزر ،حضور پزشکان مجرب و
بیمارستانهایی با امکانات تخصصی و هزینه پایین درمان ،توانسته تا حدودی گیالن را به یکی از قطبهای
گردشگری سالمت در ایران بدل کند .عالوه بر این ،غالب گردشگران ،شهر رشت را بهعنوان جذابترین
شهر گیالن انتخاب کردهاند و با فاصله بسیار نزدیک از آن شهر ماسوله قرار دارد .در نهایت ،ارزیابیها
نشان میدهد که بخش بزرگتر گردشگران را شهروندان کشورهای آسیایی تشکیل میدهند .شاید دلیل این
انتخاب را بتوان تا اندازهای در نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی جستجو نمود.
در بخش استنباطی ،برای آزمون فرضیهها از مدل معادالت ساختاری استفاده شد .مدلیابى معادالت
ساختاری ،تکنیک آماری قدرتمندى است که از طریق آن پژوهشگران مىتوانند ساختارهای فرضی را رد

1. Gursoy & McCleary
2. Jin Lee, Lee & Suh
3. Shyan Horng, Hsing Liu, Yu Chou & Yen Tsai
4. Gomez, Lopez & Molina
5. Veríssimo, Borges Tiago, Gomes Tiago & Jardim
6. Duman, Ozbal & Duerod
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911

یا انطباق آنها را با دادهها تأیید کنند (اکبری و همکاران .)92 :9811 ،بهمنظور اجرای تکنیک مدلیابى
معادالت ساختاری از نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد PLS .بهدلیل وابستگی کمتر به حجم نمونه و عدم
نیاز به نرمالبودن دادهها ،بهعنوان روشی نیرومند شناخته میشود (کوکبیسقی ،قلیپور سوته و پیراننژاد،
.)181 :9819
محققان از چارچوب دو مرحلهای برای آزمون مدلسازی معادالت ساختاری واریانسمحور پیروی نموده-
اند.
آزمون مدل اندازهگیری
در مرحله ارزیابی مدل اندازهگیری ،پایایی و روایی مدل تعیین میگردد .پایایی آزمون ،بهدقت اندازهگیری
آن مربوط است .برای بررسی پایایی مدل به روش  PLSمالکهای مختلفی وجود دارد .پایایی شاخص ،از
طریق قدرمطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهدهپذیر متناظر با متغیر پنهان آن مدل محاسبه می-
شود که باید دارای حداقل مقدار  1/2و در سطح موردنظر معنادار باشد (مارتینز و همکاران.9)891 :1191 ،
جدول  .1بارهای عاملی و معناداری گویههای تحقیق
گویهها

بار عاملی

آماره t

گویهها

بار عاملی

آماره t

9

1/95

1/91

98

1/29

1/25

1

1/21

5/59

92

1/11

22/81

8

1/91

9/28

95

1/29

1/18

2

1/21

1/22

92

1/21

92/12

5

1/29

2/91

99

1/91

98/91

2

1/99

1/19

99

1/99

99/91

9

1/12

12/92

91

1/92

92/11

9

1/91

12/21

11

1/91

92

1

1/91

99/19

19

1/92

91/12

91

1/21

5/19

11

1/21

1

99

1/29

9/21

18

1/91

82/89

91

1/98

95/81

12

1/99

98/81

منبع :یافتههای پژوهش

همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،بار عاملی تمامی گویهها باالتر از  1/2و معنادار میباشند .لذا
کلیه سؤاالت ،در تحلیلهای بعدی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
1. Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves & Branco
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دومین مالک پایایی ،پایایی ترکیبی 9است .این معیار اطمینان میدهد که گویههای اختصاص داده شده به-
همان سازه ،رابطه قویتری با یکدیگر دارند (فرودی .1)192 :1191 ،در پایاییمرکب هنگام محاسبه از
بارهای عاملی گویهها استفاده میشود ،همین تغییر روش ،مقادیر پایاییمرکب را به نسبت آلفایکرونباخ
بهتر نشان میدهد (محسنین و اسفیدانی .)51 :9818 ،ضریب پایایی ترکیبی باید باالتر از  1/9باشد
(جاپوترا و مولینیلو .8)229 :1191 ،همانطورکه مالحظه میشود ،ضریب پایایی مرکب برای کلیه متغیرها
در سطح قابلقبولی قرار دارد.
جدول  .8بررسی پایایی مرکب متغیرهای تحقیق
متغیرها

پایاییمرکب

آشنایی با فرهنگ

1/11

تصویر کشور

1/91

تصویر استان

1/18
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در بحث روایی ،دو روش رواییهمگرا 2و روایی تشخیصی 5وجود دارد .منظور از روایی همگرا ،سنجش
میزان تبیین متغیر پنهان توسط متغیرهای مشاهدهپذیر آن است .رواییهمگرا از طریق معیار میانگین
واریانس استخراجشده ( 2)AVEبررسی میشود .این مقدار شاخص نشان میدهد یک متغیر در مدل بهطور
متوسط بیش از نصف واریانس متغیرهای شاخص را تبیین کرده است (سیف و همکاران.)958 :9819 ،
جدول  .2بررسی رواییهمگرای متغیرهای تحقیق
متغیرها

میانگین واریانس
استخراجشده ()AVE

آشنایی با فرهنگ

1/21

تصویر کشور

1/51

تصویر استان

1/25

منبع :یافتههای پژوهش

1. Composite Reliability
2. Foroudi
3. Japutra & Molinillo
4. Convergent Validity
5. Discriminant Validity
6. Average Variance Extracted
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روایی واگرا ،توانایی یک مدل اندازهگیری را در میزان افتراق مشاهدهپذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سایر
مشاهدهپذیرهای موجود در مدل میسنجد (نداف ،درزیانعزیزی و تیرانداز .)192 :9819 ،فورنل و الرکر
( 9)9199بیان میکنند رواییواگرا وقتی در سطح قابلقبول است که میزان جذر  AVEبرای هر سازه بیشتر
از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد (خسروی و همکاران .)281 :9815 ،همانطورکه مشاهده
میشود ،مقادیر قطر اصلی ماتریس (جذر ضرایب AVEهر سازه) ،از مقادیر پایین (ضرایب همبستگی بین
هر سازه با سازههای دیگر) بیشتر بوده و این مطلب نشاندهنده قابلقبول بودن رواییواگرای سازههاست.
جدول  .5بررسی رواییواگرای متغیرهای تحقیق
9

متغیر

1

 .9تصویر کشور

*

 .1آشنایی با فرهنگ

1/81

1/99

 .8تصویر استان

1/21

1/81

9

1/91

1/91

* اعداد روی قطر ماتریس ،جذر میانگین واریانس استخراجشده میباشند.
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آزمون مدلساختاری
پس از حصولاطمینان از مناسببودن مدل اندازهگیری ،به آزمون مدلساختاری میپردازیم .بررسی فرضیه-
های پژوهش در روش  ،PLSاز طریق بررسی ضرایب مسیر ( )Betaو مقادیر( R2واریانس تبیینشده)
امکانپذیر است .ضریب مسیر در مدل ساختاری PLSرا میتوان معادل ضریب بتای استاندارد شده در
رگرسیون در نظر گرفت .ضرایب مسیر نشاندهنده اثرات مثبت یا منفی یک سازه بر سازه دیگر هستند
(آذر ،غالمزاده و قنواتی .)929-921 :9819 ،همچنین آماره  tمعیاری برای سنجش رابطه بین سازهها در
مدل ساختاری است .در صورتیکه مقدار این آماره از  9/12بیشتر شود ،نشان از صحت رابطه بین سازهها
و در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطحاطمینان  15درصد دارد .در ارتباط با فرضیه اول ،نتایج نشان
داد که مقدار آماره  tبین دو متغیر آشنایی با فرهنگ کشور و تصویر آن کشور نزد گردشگران بیشتر از
 9/12و معنادار میباشد .ضریب مسیر برای این فرضیه برابر  1/88است و میتوان نتیجه گرفت که بین
1. Fornell & Larcker
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فرهنگ ایران و تصویر آن رابطهای مثبت وجود دارد .اگرچه در ارتباط با این دو متغیر ،مستقیماً تحقیقی
صورت نپذیرفته و معدود تحقیقات انجامشده در ارتباط با رابطه میان آشنایی با کشور مقصد و تصویر آن
بودهاند؛ اما ادبیات تحقیق تصدیق نموده که تصویر مقصد ارتباط نزدیکی با فرهنگ و آشنایی با آن دارد.
در فرضیه دوم نیز ،رابطه بین تصویر کشور و استان آزمون شد .ضریب مسیر برای این فرضیه برابر 1/22
است و میتوان نتیجه گرفت که بین تصویر کشور و تصویر استان رابطه ای مثبت وجود دارد .به این معنا
که با بهبود تصویر ایران در سطح بینالمللی ،احتماالً تصاویر استانهای کشور نیز نزد گردشگران خارجی
بهبود مییابد .نتایج این پژوهش با دستاوردهای معدود پژوهشهای انجام پذیرفته در خصوص این رابطه
از جمله هررو و همکاران ( )1199سازگار است .سرانجام ،تأثیر فرهنگ کشور بر تصویر استان با ضریب
مسیر  ،1/95معنادار گزارش شد .بنابراین کلیه فرضیههای تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت .در مدل تحقیق،
آشنایی با فرهنگ ایران ،بهتنهایی 99درصد از تغییرات تصویر آن را تبیین میکند .بهعالوه ،آشنایی با
فرهنگ و تصویر ایران نیز باهم حدود 19درصد از تغییرات تصویر استان را توضیح میدهند.
Q
9
Q
10

1.

1.

1.

Q
11

تصویر

1.

1.

1.

1.

1.

Q
15

استان
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1.
Q
18

1.
Q
19

1.

Q
5

1.

Q
6

1.

تصویر

1.

Q
16

Q
17

1.

فرهنگ

1.

Q
13
Q
14

با

1.99

1.

1.
1.

آشنایی

1.

کشور

1.

Q
12

Q
1
Q
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Q
3
Q
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1.
Q
20

1.
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1.
Q
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Q
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شکل  .1ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق

منبع :یافته های پژوهش

911

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 9911

نتیجهگیری
یافتههای تحقیق آشکار ساخت که شناخت مناسب از فرهنگ ایران میتواند تأثیر قابلمالحظهای بر تصویر
کشور نزد گردشگران خارجی داشته باشد و همچنین ،بهبود تصویر ایران میتواند بر تصویری که
گردشگران از تک تک استانهای کشور دارند یا خواهند داشت نیز اثرگذار باشد .بنابراین ،افزایش شناخت
نسبت به فرهنگ و تمدن کهن ایران عالوه بر اینکه رونق گردشگری در سطح ملی را بههمراه دارد ،منجر
به توسعه گردشگری در ابعاد و انواع مختلف در استانهای کشور نیز خواهد شد .به اینمنظور ،فرهنگ
غنی ایران میتواند بهعنوان عامل جذب گردشگر خارجی عمل کند .چنانچه سیاستهای توسعه
جهانگردی بهخوبی برنامهریزی و سازماندهی شوند ،میتوانند راهی برای آشنایی مردم سایر کشورها با
منابع فرهنگی ایران باشند .بنابراین ،به متولیان حوزه فرهنگ توصیه میشود تا با تولید فیلم ،انیمیشن و
فیلمهای مستند فاخر که پتانسیل نمایش برونمرزی را دارند ،در راستای معرفی هر چه بیشتر و بهتر
فرهنگ و تمدن ایران زمین و اسطورهها و نمادهای ملی گام بردارند .یکی از بهترین روشهای
تصویرسازی ،افزایش آشنایی گردشگران با فرهنگ ایران از طریق برگزاری نمایشگاهها و یا جشنوارههای
فرهنگی در سایر کشورها با هدف تعامل فرهنگی و شناساندن فرهنگ ایرانی است که باید در دستور کار
سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد .به اینمنظور میتوان با رایزنی فرهنگی و ارائه گوشهای از آثار فرهنگی
و هنری ،مانند نمونههایی از صنایع دستی ،کتاب و دیگر محصوالت فرهنگی و هنری نسبت به معرفی
فرهنگ و تمدن ایران و مناطق گردشگری کشور در این نمایشگاهها اقدام کرد .از سوی دیگر ،با توجه به
اینکه ایران از جاذبههای گردشگری و اماکن تاریخی -فرهنگی قابلقبولی برخوردار است و چشماندازها،
جاذبهها و آثار تاریخی و فرهنگی اغلب بهعنوان مکانهای فیلمبرداری انتخاب میشوند ،میتوان از طریق
تبلیغات و رایزنی با مؤسسات فیلمسازی ،کشور را بهعنوان یک مکان مناسب برای ساخت فیلمهای
سینمایی معرفی نمود و در چارچوب گردشگری فیلم به معرفی ارزشهای فرهنگی ،باورهای دینی ،آداب
و رسوم ،مراسم و آیینهای ایرانیان و بهبود تصویر ذهنی از آن پرداخت .آنچه در بحث گردشگری اهمیت
مضاعفی دارد ،پرداختن به جلوههای فرهنگهای سنتی است .این فرهنگ در بازار گردشگری امروز می-
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تواند سبب جذب گردشگرانی شود که عالقمند به بازدید از مکانهایی با فرهنگ سنتی و کهن هستند .از
آنجا که ایران مملو از گنجینههای تاریخی و فرهنگی فوقالعادهای است میتواند کانون گردشگری فرهنگی
باشد .توریسم فرهنگی بهطور خاص بر شیوه زندگی مردم در این مناطق جغرافیایی و تاریخچه آن مردم،
هنر ،معماری ،ادیان و دیگر عناصری که به آنها کمک کرده تا شیوه زندگی خود را دنبال کنند تمرکز دارد.
طبق آمار سازمان جهانی گردشگری 89 ،درصد گردشگری بینالمللی با انگیزۀ فرهنگی است و بهطور
چشمگیری این فرایند در حال افزایش میباشد .رشد روزافزون این نوع از گردشگری ،توجه برنامهریزان و
سیاستگذاران را در جهان بهخود معطوف کرده است و در فرایند برنامههای توسعة ایران نیز این تأثیر به
خوبی مشاهده میگردد .بنابراین توصیه میشود تا اجرای تورهای گردشگری فرهنگی در کنار سایر روش-
های جذب گردشگر با هدف آشنایی هرچه بیشتر گردشگران خارجی با اماکن تاریخی ،معماری و فرهنگ
و اقوام ایران زمین و در نتیجه بهبود تصویر کشور مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
بهطورخالصه میتوان نتیجه گرفت که در تعیین جذابیتهای یک مقصد برای انتخاب و ایجاد یک تصویر
مثبت از آن ،به احتمال فراوان جذابیتهای اجتماعی و فرهنگی آن بر تمام ابعاد دیگر غلبه میکند .لذا
بهرهگیری کشور از پتانسیلها و فرصتهای مستتر در صنعت توریسم بهمنظور تحقق اهداف اقتصادی ،و
بهویژه ارائه رویکردی نوین از فرهنگ غنی ایران و بهرهگیری از تبلیغات گسترده در ابعاد داخلی و بین-
المللی ،کشور را قادر خواهد ساخت تا ضمن بهرهگیری از امکانات گسترده این صنعت ،موجبات بهبود و
اصالح تصویر فرهنگی خود را نزد جهانیان فراهم آورد.
منابع
آذر ،عادل؛ غالمزاده ،رسول؛ قنواتی ،مهدی .)9819( .مدلسازی مسیری  -ساختاری در مدیریت :کاربرد نرمافزار .Smart PLS
چاپ اول ،تهران :نگاه دانش.
اکبری ،پیمان؛ بهارستان ،امید؛ شائمیبرزکی ،علی« .)9811( .تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات
سازمانی :مطالعه موردی» .فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ،دوره  ،12شماره  ،2ص.92
بیکمحمدی ،حسن؛ کریمی قطبآبادی ،فضلاله؛ شکوهی ،شاپور« .)9812( .تحلیل شاخصهای توسعه فرهنگی (مطالعه
موردی :شهرستانهای استان فارس)» .مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،دوره  ،91شماره  ،9ص.52
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بیشمی ،بهار؛ خدایاری ،بهناز؛ پارسزاده ،علی« .)9815( .ارائه مدل برندینگ ملی ایران -ادغام مفاهیم برندینگ و تصویر
مقصد» .فصلنامه برنامهریزی و توسعه گردشگری ،دوره  ،5شماره  ،99ص.118
بیات ،روحاهلل و مرندی ،مهسا« .)9815( .تبیین تأثیر تداعیهای برند مؤثر بر شکلگیری تصویر مقصد گردشگری در بین

گردشگران داخلی بر اساس برندسازی مقصد گردشگری (مطالعه مقایسهای قزوین و اصفهان)» .فصلنامه گردشگری و توسعه،
دوره  ،5شماره  ،9صص.25-29

پرچکانی ،پروانه« .)9815( .تأثیر مؤلفههای فرهنگی در معماری برند شهرها با رویکرد گردشگری» .فصلنامه هنر و تمدن شرق،
دوره  ،2شماره  ،91ص.22

حسنی ،علی و امینیان ،ناصر« .)9815( .توسعه صنعت گردشگری عامل ارتباطات بین فرهنگی» .فصلنامه پژوهشهای جدید در
مدیریت و حسابداری ،شماره  ،95صص.981-988
حیدریچیانه ،رحیم؛ صنوبر ،ناصر؛ سعدلونیا ،حسین« .)9812( .تحلیلی بر نقش تصویر برند بر توسعه گردشگری شهری مطالعه
موردی :کالن شهر تبریز» .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی شهری ،دوره  ،2شماره  ،11صص .91-12
خسروی ،محمدرضا؛ دلافروز ،نرگس؛ شاهرودی ،کامبیز؛ رضایییوسفی ،بهنام« .)9815( .توسعة مدلی برای سنجش تأثیر
مسئولیت اجتماعی و هویت سازمانی بر ارزش ویژۀ برند شرکت (مورد مطالعه :شرکت صنعتی پارس خزر)» .فصلنامه
مدیریت بازرگانی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،8ص.281
جعفری ،مصطفی و رییسمیرزایی ،نرگس« .)9818( .تأثیر سواد فرهنگی بر توسعه توریسم فرهنگی» .دومین همایش ملی
مهندسی صنایع و مدیریت پایدار .تهران.
رنجبریان ،بهرام؛ محمودی ،ادریس؛ قاسمی ،افشین« .)9811( .بررسی تأثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری».
مجله مدیریت بازاریابی ،دوره  ،9شماره  ،99صص.25-22
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