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 شفاهی تبلیغات و رضایتمندی بر گردشگری اخالق جهانی کدهای ثیرتا

 ایران به ورودی گردشگران



 4حامددهقانان7رضامالمیر،
3/74/36تاریخپذیرش:-49/7/36تاریخوصول:

 

 چکیده 
و آدابورسوم با گردشگران دلیلمواجه به گردشگران میزبانو اهمیتبرقراریروابطصوبمیانجوامع

باهاهنگفر لذا برصوردارشوند. موجبشدکهکدهایجهانیاصالقگردشگریازاهمیتویژه یمتفاوت،

کد اصولدهگانه ونیزهاپیرویاز رضایتمندیگردشگرانرغمصواهدصورد یجهانیاصالقگردشگری،

ارمغان به میزبان جوامع برای را شفاهی تبلیغات یعنی تبلیغات، نور اهمیتآمیاثرگذارترین دلیل به ورد.

پژوهشحاضربهبررسیتاثیرکدهایجهانیاصالقگردشگری،موضو اتذکرشدهدرصنعتگردشگری

برتبلیغاتشفاهیگردشگرانواردهبهایرانهابررضایتمندیوهمچنینتاثیرمیزانرضایتآن پردازد.می،را

–یاطال اتتحقیق،توصیفیوازنورپیمایشیکاربردیوازنظرشیوهگردآور،اینپژوهشازنظرهدف

نفرازگردشگرانصارجیدر962همبستگیاست.بدینمنظورباتوجهبهنامحدودبودنجامعهآماری،تعداد

،نظراینااستفادهازپرسشنامهاستانداردایرانبااستفادهازروشتصادفیبه نواننمونهآماریانتخابگردیدوب

رسیوازطریقاستفادهازتکنیممعادالتساصتاریبهکممنرمافزارهایاجپیاجاجولیزرل،افرادبر

نشاندهندهوضعیترضایتمندیگردشگرانازوضعیتهاتجزیهوتحلیلگردید.نتایجحاصلازپردازشداده

وضعیتکدهایجهانیسازیکدهایجهانیاصالقگردشگریاستوهمچنینتاثیرمثبتبهبوداجراوپیاده

مندیگردشگرانتاییدشدونیزنشاندادهشدکهرضایتگردشگرانالقگردشگریبررویافزایشرضایتاص

برتبلیغاتشفاهیتاثیرمثبتومعناداردارد.



 رضایتمندیگردشگر،تبلیغاتشفاهی،جهانیاصالقگردشگریهای:کدواژگان کلیدی
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 مقدمه

انبزرگترینومتنورترینصنعتدردنیایمعاصر،به نواناصلیترینصنعتگردشگریبعنو

استومانندهرفعالیتدیگریدارایآثارمثبتو گشته بدل منبعدرآمدبسیاریازکشورها

بهحداقلوآثار منفیبسیاریاستکهبهمنظورتداومحیاتصودناچاراستآثارمنفیرا

حداکثرکندتاحداک دراینمیان26:7962)زاهدی،ثرسودومنفعتبهدستآیدمثبترا .)

،کهبدونتوجهبهاصولپایداریو7361و7311هایتوسعه نانگسیختهگردشگریدردهه

گذاراناحترامبهمحیط)ا مازطبیعیوانسانی(انجامگرفتهبودمنجرشدتابهتدریج،سیاست

لمللیدرپییافتنراهکارهاییبرایکاستنازاثراتاگردشگریدرسطوحمحلی،ملیوبین

(وهمینامرموجبشدتاسازمانجهانی2:7961زاده،منفیگردشگریبیفتند)ترابیانومستولی

بزر   نوان به بینگردشگری، نهاد اصالقترین کدهای تدوین دنیا در گردشگری المللی

.گردشگریرادردستورکارصودقراردهد

جهانیاصالقگردشگریدردهمادهبهتصویبرسیدهاستکهنهمادهازآنحکایتکدهای

 بازی»از قوانین دولت« مقصدها، برنامهبرای تور، متصدیان مسافرتی،ها، کارگزاران ریزان،

نمایدومادهدهمبهنکاتاجراییموردتوجهدرآنتأکیددارد)ترابیانکارکنانومسافرانمی

 (.49:7961زاده،ومستولی

تبلیغاتشفاهیگردشگران و رضایتمندی کدهایجهانیاصالقگردشگریبر بررسیتاثیر

ایران به حول،ورودی مطالعاتصورتگرفته به توجه با اهمیتکه استحانز موضو ی

یپیشینمشخ شدهاست.موضورموردمطالعهدرپژوهشحاضر،کموبیشنظرهاپژوهش

ص به را ضرورتانجاممحققان و اهمیتموضور حکایتاز اینامر استو جلبکرده ود

ارتبا ویکپارچگیمتغیرهاییکهدرپژوهش اماشیوه دارد، تحقیقاتبیشتردراینزمینهرا

پژوهش هیچیماز در اند، شده استفاده پژوهشهاحاضر مدل استو نشده دیده قبلی ی

نظ در با لحاظ این از دارد سعی دهحاضر کدهای بین مهم روابط گرفتن اصالقر گانه

بررسیجنبه تبلیغاتشفاهیگردشگرانبه ینویندرصنعتهاگردشگریورضایتمندیو

وپیادهسازی)وبهبوددرواقعسوالاصلیاینتحقیقایناستکهگردشگریبپردازد. اجرا
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یتمندیگردشگرانورودیوضعیت(کدهایجهانیاصالقگردشگریتاثیرمعناداریدررضا

بهایراندارد؟ورضایتمندیگردشگرانچهتاثیریبرتبلیغاتشفاهیآنهادارد؟

 
 مبانی نظری پژوهش

 :7ی جهانی اخالق گردشگریها کد

حقوق به و است شده منتشر گردشگری جهانی سازمان توسط که جهانی کد ده مجمور

کشور در اشارهاگردشگران وطنشان از صارج دارد،ی مجمو همیه این وباشد. ضوابط ،

یبخشگردشگریحاکمبودههامعیارهایاصالقیواصولرفتارهایمعیناستکهبرفعالیت

وتعهداتوشرحوظایفمتقابلجامعهمیزبانومیهمانرانسبتبهیکدیگرتعیینکردهاست.

 (4)سازمانجهانیگردشگری
 

:9شاملهااینکد

جوامع شگریبردرکواحتراممتقابلبینمردمومشارکتگرد

گردشگریبه نوانوسیلهایبرایشکوفاییانفرادیواجتما ی

توسعهپایدار گردشگریبه نوانیکیاز وامل

جایگاهمیراثفرهنگیدرگردشگریونکاتموردتوجهدربهبودآن

جوامعمحلیگردشگریبه نوانفعالیتسودمندبرایکشورمیزبانو

یذینفعدرتوسعهگردشگریهاتعداتگروه

حقوقگردشگران

آزادیگردشگراندرجابجایی

حقوقکارکنانوکارآفریناندرصنعتگردشگری

اصولاجرایکدهایجهانیاصالقگردشگری




                                                                                                                                                                       
1. Global code of ethics for tourism 
2.United Nation World Tourism Organization (UNWTO) 
3. Global codes of ethics for tourism", World Tourism, 21 December 2001.  
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 : رضایت گردشگران

ینانتظاراتقبلیتوانواکنشمصرفکنندهبهارزیابیازاصتالفادراکبمیرضایتمندیرا

شود)قلیزادهمیو ملکردفعلیمحصولتعریفکردکهپ ازمصرفآنمحصولادراک

 (79:4179سروری،

(7،1:4112صشنودیگردشگرانازسفربهایرانوتمایلدوبارهآنهابرایاینکار.)چی

 

 : تبلیغات شفاهی

هیمتجربه،محصولواتفاق.دواطالررسانیبهصورتفردیبهدوستانوآشنایانراجعب

ویژگیمهمکهتبلیغاتشفاهیراازدیگرمنابعاطال اتی،مثالتبلیغاتمتمایزکرده:تبلیغات

یاجتما یهاشفاهیمعموالبه نوانمعتبرترینوقابلا تمادتریندرکشدهوازطریقشبکه

(.4،77:4116بهآسانیدردسترجاست)لیو

 
 پیشینه پژوهش

درمطالعهانجامشدهدرموردرضایتگردشگرازشهرمایورکادراسپانیابه نوانیممقدمه

گردشگریدرفصلرکودسفر،مشخ گردیدکهافرادمسنبازاربزرگیراتشکیلمیدهند

ریمیگتون )کوراکو باشد می مایورکا شهر از مجدد بازدید به مایل سطح9،41:4111و )

تمیزیساحل،نگرشکارکنانکیفیتغذایوغیرهبه نوان واملمهمصدماتمحلاقامت

مشخ  آینده در آنها رفتاری تصمیمات و گردشگران کلی رضایت میزان بر گذار تاثیر

 گردید.

دیگران رضایت4114)2هیونگو به اثراتآنان  واملصدماتو از ادراکگردشگران ،)

محیطرستوران در را نتایجنشاندادکهیفرودهاگردشکر کردند. مطالعه هنگکنگ، گاه

یکارمندانقابلیتاطمینانومشخصاتفیزیکی، واملصدماتیمهمیدرمشارکتهاویژگی

بارضایتکلبودند.
                                                                                                                                                                       
1. Chi  
2. Lio  
3. Kourak & rimigton 
4. Hiuong et al 
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الکترونیکی»ایراتحت نوانمطالعه4174فخاریانوهمکاراندرسال تاثیرتبلیغاتشفاهی

دراینپژوهشبهبررسیارتبا بینهاانجامدادند.ان«ازایرانبرتمایلگردشگرانبهبازدید

سفر به تمایالت و اصفهان به سفر در گردشگران گرایشات الکترونیکی، شفاهی تبلیغات

برایهاگردشگرانبینالمللیکهبهاصفهانسفرکردهبودند.آنهانآپرداصتند.جامعهآماری

وبرایتحلیلدادهآوریاطال اتازپرسشنامهجمع ازمیانگینواریان وهااستفادهکردند

از بازدید گرایشگردشگرانبه نتایجتحقیقنشاندادکه کردند. استفاده معادالتساصتار

.بهسفراستهامقاصداسالمیمرتبطباتمایلآن
 

 مدل مفهومی پژوهش

دهد.میشکلزیرمدلمفهومیپژوهشرانمایش























 





 ( : مدل مفهومی پژوهش1شکل )

 

رضایت 

مندی 

گردشگرا

 ن

H2 H1 

 کدهای جهانی اخالق گردشگری
مشارکت گردشگگری در در  و احتگرام متبابگل     .1

 بین مردم و جوامع
. گردشگری به عنوان وسگیله ای بگرای شگکوفایی    2

 فردی و اجتماعی
  . گردشگری به عنوان یکی از عوامل توسعه پایدار3
میراث فرهنگی در گردشگگری و نکگا    . جایگاه 4

 مورد توجه در بهبود آن
به عنوان یک فعالیت سگودمند بگرای   . گردشگری 5

 کشورهای میزبان و جوامع محلی
 ی ذینفع در توسعه گردشگریهاگروهدا  ه. تع6
 گردشگران. حبوق 7
 گردشگران در جا بجایی. آزادی 8
کارکنگگگان و کارآفرینگگگان در  گگگنعت  . حبگگگوق 9

 گردشگری
جهگگگانی اخگگگالق . ا گگگول  اجگگگرای کگگگدهای 10

 گردشگری
  

تبلیغات 

 شفاهی
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 ی پژوهشها فرضیه

وپیادهسازیکدهایمیگردشگرانیکهبهایرانسفر:7فرضیه کنندازوضعیتکنونیاجرا

 جهانیاصالقگردشگری،رضایتدارند.

:بهبودوضعیتاجراوپیادهسازیکدهایجهانیاصالقگردشگریدرشکلگیری4فرضیه

 باالترمیانتوریستوکشورمیزباناثرمثبتدارد.رضایتمندی

میانرضایتمندیگردشگرانیکهبهایرانسفرمیکنندوتبلیغاتشفاهیارتبا معنا:9فرضیه

.داریوجوددارد



 روش تحقیق

باتوجهبههدفمیتواندردستهیتحقیقاتکاربردیقراردادکههدفآن اینتحقیقرا

،توصیفیازهاوازنظرنحوهگردآوریداده بردیدریمزمینهصاصاستتوسعهدانشکار

باشد.میهمبستگیومبتنیبرمدلمعادالتساصتاری-نورپیمایشی

پرسش اینتحقیقترکیبیاز پرسشنامه پرسشهاسواالت نیز و باهایاستاندارد ییاستکه

شدهازسویسازمانجهانیگردشگریتوجهبهمتنکدهایجهانیاصالقگردشگریمنتشر

گرفته قرار صنعتگردشگری در داصلیصاحبنظر اساتید تایید مورد استو شده تنظیم

ایشاملپرسش بنابراینپرسشنامه جمعهااست. آنها، از استفاده با تا شد تهیه یهدفدار

 یآزمونموردنظربدستآید.هابرایردیاقبولفرضیههاآوریداده

امعهآماریاینتحقیقراگردشگرانورودیبهکشورایرانراتشکیلمیدهندکهبهدالیلج

وبااهدفمختلفازکشورم زیزمانبازدیدبه ملآوردهاند،کهازجملهآنمیتوانبه

شرکتدررویدادهایصاص،بازدیدازدوستانوآشنایان،توریستی،امورتجاریوحرفهای

 هکرد.و...اشار

دراینتحقیقباتوجهبهنامحدودبودنجامعهگردشگرانبرایبرآوردحجمنمونهانتخابیاز

 فرمولآماریکوکرانکمممیگیریم:
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 را مقدارصطایمجاز فرمولباال در 0/05که را سطحاطمینان نسبتصفت،1/96، مقدار

کهدرنظرمیگیریم.0/5صدافرادفاقدآنصفتدرجامعهراودر0/5موجوددرجامعهرا

نفرتعیینگردید.962طبقآنحداقلحجمنمونه

دراینپژوهشبرایافزایشرواییظاهریپرسشنامه الوهبراستفادهازنظراتاساتیدراهنماو

یمحتوی،ازمشاوروهمچنینکارشناسانصنعتگردشگریداصلیوصارجیبرایتاییدروای

نیزاستفادهشدهکهمقادیرانرادرهارواییهمگرابااستفادهازشناساییمتوسطواریان سازه

 نمایید.میجدولزیرمشاهده
 ها روایی همگرایی سازه :(1)جدول 

 متوسطواریان استخراجشده سازه

 1/692 7کدجهانیاصالقشماره

 1/267 4کدجهانیاصالقشماره

 1/114 9دجهانیاصالقشمارهک

 1/266 2کدجهانیاصالقشماره

 1/696 2کدجهانیاصالقشماره

 1/192 6کدجهانیاصالقشماره

 1/674 1کدجهانیاصالقشماره

 1/231 6کدجهانیاصالقشماره

 1/637 3کدجهانیاصالقشماره

 1/297 71کدجهانیاصالقشماره

 1/177 تبلیغاتشفاهی

 1/641 رضایت

 

برای استخراج واریان  متوسط مقدار کنیدمیمشاهده باال جدول در که همانگونه  شده

 و است بیشتر 0/5 حداقلی مقدار از که است 0/734 و0/531بین تحقیق این یهاسازه

است. هاسازه مناسب همگرایی روایی دهنده نشان
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نپایایییمآزمونافزودهشود،بههماننسبتبرپایاییشر رواییاست،یعنیهرچهبرمیزا

شد. صواهد افزوده آن اندازهروایی برای آزمون آلفایمشهورترین آزمون پایایی، گیری

محاسبهکرونب برای آزمون این که است جملهاخ از سنجش ابزار درونی هماهنگی ی

مورداستفادهقرارمیگیرد.هاپرسشنامه
 ها پایایی سازه (:2)جدول

 مقدارالفایکرونباخ سازه

 1/6466 7کدجهانیاصالقشماره

 1/3199 4کدجهانیاصالقشماره

 1/3749 9کدجهانیاصالقشماره

 1/3723 2کدجهانیاصالقشماره

 1/6247 2کدجهانیاصالقشماره

 1/1227 6کدجهانیاصالقشماره

 1/1621 1کدجهانیاصالقشماره

 1/6172 6اصالقشمارهکدجهانی

 1/1326 3کدجهانیاصالقشماره

 1/3116 71کدجهانیاصالقشماره

 1/1972 تبلیغاتشفاهی

 1/1674 رضایت

 1/6222 کل

 

.اینکاربرایسنجشپایاییاستفادهشدهاست«روشآلفایکرونباخ»دراینپژوهش،از

ازنرمافزار استفاده ضریبا تبارانجامپذیرفتspss19با دراینروشنشانهی11/7هاست.

 ا تباریکاملاست.دالبربی11/1گیریوضریبا تبارا تبارکاملابزاراندازه

یپژوهشحاضرازروشمدلسازیمعادالتساصتاریوبدینمنظورازهابرایتحلیلداده

.ستلیزرلاستفادهشدهاو22آموج،22هایاجپیاجاجنرمافزار
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 های پژوهشیافته

درجدولزیرآمارتوصیفیمربو بهمشخصاتفردیوجمعیتشناصتیپاسخدهندگانبه

.تفکیمجنسیت،سن،کشورمبداوتحصیالتموردبررسیقرارگرفتهاست
 

 (: آمار توصیفی پاسخ دهندگان3جدول)

درصدفراوانیپارامتر

جنسیت
43712/16مرد

3942/44زن

نس

6276/61سال42زیر

76129/23سال92و42بین

6371/31سال22و92بین

2672/26سال22و22بین

461/43سال22باالی

وضعیتتاهل
71122/41مجرد

47222/19متاهل

سطحتحصیالت

41/24زیردیپلم

2272/94دیپلم

76424/73لیسان 

79492/96فوقلیسان 

996/23دکترا

962711جمع

 

 ی تحقیقها بررسی تحلیل عاملی تاییدی متغیر

متغیراینپژوهشکهشاملدهکدجهانیگردشگری،رضایتوتبلیغدهانبهدهانهستند74

سوالتشکیلشدهاست.91توسط
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مشد.مدلاولیهیآنترسیهامدلپژوهشدرابتدادرنرمافزارلیزرلاجراوروابطنشانگر

است.هیمناسببرازشبودهاشاص اجراشدهدرنرمافزارلیزرلدارای


 ها مدل اولیه اندازه گیری متغیر (:2)شکل 
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براساجیافته میلذا مدل این متغیرهای بودن مناسب مورد در برایهاتوان بررسی مورد ی

مقیاجسنجشسازه صرده گذاشتن کنار احتماالً و بسیاریهاها دقت با سازه هر معنی بی

گیرینمود.مقادیرریشهدومبرآوردواریان صطایتقریباولیهتصمیمبیشترینسبتبهمدل

RMSEAیبرآوردشدههاتوانپارامتر،نیزدرمدلبهمقدارقابلقبولرسیدهاست،لذامی

هایذیرینشانگرهاباسازهدرمدلرابهلحاظآماریقابلاتکادانستوازآنجهتتطابقپ

موردمطالعهاستفادهنمود.

هایمربو بهصودراباتوجهبهساصتارموردنظرمحققبهیدرکناریکدیگرسازههانشانگر

درستیتانیدنمودندزیراکهمدلحاضربااستفادهازروشتحلیل املیتأییدیبهدرستیاجرا

تداصلقابلتوجهیمشا استو نمیشده برآوردهده دوم ریشه مقدار اینکه به توجه با شود.

گزارششده،ازاین7/1برایمدلاصالحشدهکمترازRMSEAواریان صطایتقریب

تواندرموردمناسببودنسواالتانتخابیمحققتصمیمهایاینمدلمیروبراساجیافته

شدهدرمدلبهلحاظآماریقابلاتکابودهیبرآوردهادهدپارامترگیرینمود.نتایجنشانمی

هایموردمطالعهاستفادهنمود.وازآنجهتتطابقپذیرینشانگرهاباسازه
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 ی مدل برازش یافته متغیرهاها برای بررسی معنی داری پارامتر tمقادیر  3شکل شماره 
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اندهباسازهیامتغیری املیهرنشانگرباقیمهابرایهریمازبارtمقادیرمحاسبهشده

باالی می36/7پنهانصود لذا مقیاجاست؛ همسوییصرده برایاندازههاتوان یپرسشنامه

گیریمفاهیمرادراینمرحلهمعتبرنشانداد.

این در دارد. وجود برازندگی مشخصه چندین تأییدی  املی تحلیل مدل ارزیابی برای

،شاص RMRماندهالیتأییدیازمیانگینمجذورپ پژوهشبرایارزیابیمدلتحلیل ام

شاص نرمGFIبرازندگی برازندگی)، شاص نرمNFIشده برازندگی)(، (،NNFIنشده

(وشاص بسیارمهمریشهCFI(،شاص برازندگیتطبیقی)IFIشاص برازندگیفزاینده)

استفادهشدهاست.RMSEAدومبرآوردواریان صطایتقریب
 

 ها های برازندگی مدل اندازه گیری متغیر شاخص(: 4)ول جد
همقدارگزارششدبحدمطلو شاص

1/192رنزدیمبهصفRMR ماندهامیانگینمجذورپ 

1/121رنزدیمبهصف SRMRاستانداردشده ماندهامیانگینمجذورپ 

1/32روباالتGFI3/1شاص برازندگی

1/32روباالتNFI3/1شدهبرازندگیشاص نرم

1/39روباالتNNFI3/1نشدهبرازندگیشاص نرم

1/36روباالتIFI3/1شاص برازندگیفزاینده

1/36روباالتCFI3/1شاص برازندگیتطبیقی

تقریب صطای واریان  برآورد دوم ،ریشه

RMSEA
1/164روکمت16/1

94/34کمترازتقسیمکایدوبردرجهآزادی
 

 مشخصههمان که میهاطور نشان جدول برازندگی دادهی ساصتاردهد با پژوهش این های

های املیوزیربناینظریتحقیقبرازشمناسبیداردواینبیانگرهمسوبودنسواالتباسازه

پاالیشمتغیر از بعد میهانظریاست. اینمرحله در گیریابعادیمربوطه، اندازه مدل توان

گررامطالعهنمود.دی
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 ضرایب بارهای عاملی

درنرمافزارلیزرلرسمکردهوسپ باآزادکردنروابط مدلمعادالتساصتاریافتهرا ابتدا

ازسطحمعنیمییمناسببودنکاملمدلهابهشاص هابینمتغیر استفاده رسیموسپ با

پردازیم:میسویلبهبررسیمعنیداربودنآنTداریدرآزمون

 
 مدل معادالت ساختار یافته در حالت ضرایب استاندارد 4شکل 

 

 ی وابستهها ی مستقل بر روی متغیرها میزان اثر و سطح معنی داری متغیر (:5)جدول

 ها آزمون فرضیه

 تبلیغ شفاهی رضایت 

میزان 

 اثر

میزان  سطح معنی داری

 اثر

سطح معنی 

 0/010 0/063 0/012 0/202 ام متبابل بین مردم و جوامعمشارکت گردشگری در در  و احتر داری

 0/022 0/052 0/035 0/167 گردشگری به عنوان وسیله ای برای شکوفایی فردی و اجتماعی

 0/602 0/008 0/620 0/024 گردشگری به عنوان یکی از عوامل توسعه پایدار

-019/0 آنجایگاه میراث فرهنگی در گردشگری و نکا  مورد توجه در بهبود   0/590 006/0- 0/607 

 0/407 0/013 0/406 0/043 به عنوان یک فعالیت سودمند برای کشورهای میزبان و جوامع محلیگردشگری 

 ی ذینفع در توسعه گردشگریها گروهدا  هتع

 

051/0- 0/564 -

0/016 

0/481 

 0/006 0/111 0/012 0/359 گردشگرانحبوق 

 0/010 0/047 0/009 0/153 گردشگران در جا بجاییآزادی 
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 0/018 0/040 0/022 0/130 کارکنان و کارآفرینان در  نعت گردشگریحبوق 

 0/009 0/149 0/009 0/480 جهانی اخالق گردشگریا ول  اجرای کدهای 

 رضایت مندی گردشگران

 

0/000 ... 0/310 0/015 



گیرند.میآزمونقراریتحقیقموردهادراینبخشپ ازبررسیوتاییدمدل،فرضیه

رادرقالبضرایببارهای املیهمراهباهاجدولزیرصالصهنتایجحاصلازآزمونفرضیه

 دهد.سطحمعنیدارینشانمی
 (: خالصه نتایج آزمون فرضیات6جدول)

فرض

یه
رابطه

بار املی

استاندارد

سطح

معناداری
نتیجه

7
پیادهسا و وضعیتکنونیاجرا زیکدهایرضایتاز

جهانیاصالقگردشگری
تایید--

4
بهبودوضعیتاجراوپیادهسازیکدهایجهانیاصالق

گردشگریمنجرورضایتدمندیباالترگردشگران
تایید1/7261/116

9
ورضایت میکنند سفر ایران به که گردشگرانی مندی

تبلیغاتشفاهی
تایید1/9711/172

 

 ی پژوهشها رضیهی مبتنی بر فها یافته

 سفر7فرضیه ایران به که گردشگرانی سازیمی: پیاده و اجرا وضعیتکنونی از کنند

کدهایجهانیاصالقگردشگری،رضایتدارند.

کهمتغیر ازآزمونپارامتریتیتمنمونههابرایبررسیفرضیهفوقازآنجا نرمالبوده

هایاستفادهشدهاستمقدارمتوسطبرابرگزین1اییاستفادهکردهوچونازمقیاجلیکرت

:یجهدرجدولزیرقابلمشاهدهاستاست.نت2 دد
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 و سطح معنی داری  tمیزان:  (7) جدول

انحراف میانگین تعداد 

 معیار

t درجه

 آزادی

سطحمعنی

 داری

 1/111 969 74/99 7/72 2/14 962 احتراممتقابلجوامع

- 7/11 9/14 962 شکوفاییوسیله
5/17 

969 1/111 

- 1/12 9/13 962 ملتوسعهپایدارا 
5/53 

969 1/111 

- 1/12 9/31 962 میراثفرهنگی
2/74 

969 1/116 

برای سودمند

 کشورها

962 2/11 7/76 77/14 969 1/111 

گروههایهدتع

 ذینفع

962 2/72 7/17 4/14 969 1/111 

 1/111 969 2/26 7/12 2/91 962 گردشگرانحقوق

 1/114 969 9/72 1/69 2/79 962 گردشگرانزادیآ

 1/111 969 2/37 1/66 2/44 962 کارکنانحقوق

 1/111 969 72/21 7/13 2/67 962 اصولاجرایکدها

 1/111 969 1/62 1/64 2/42 962 کدهایجهانی

 1/111 969 71/66 1/36 2/29 962 رضایت

درهم اینکه به توجه باالبا آزمونفرضیه متغیردر بحرانیهاه مقدار سطحمعنیداریاز

استنتیجه0/05 میانگینمیکمتر همواره متوسطهاگیریمکه مقدار از تفاوت2یمتغیرها

متغیر در میانگین مقدار که آنجا از و دارد دارای هامعنی مقدار نتیجه2از است بزرگتر

و9و4وسطاست.تنهادرموردکدهایبیشترازمقدارمتهاگیریمکهمیزانرضایتازکدمی

دهدکهمیزانرضایتازمیکمتراستکهنشان2استکهمیزانمیانگینازمقدارمتوسط2

کمترازمقدارمتوسطاست.هااینکد

 4فرضیه و وضعیتاجرا بهبود -اصالقگردشگریدرشکلسازیکدهایجهانیپیاده:
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ریستوکشورمیزباناثرمثبتدارد.تو مندیباالتریمیانگیریرضایت

توجهبهشکل متغیرکدهایجهانیاصالق2وجدول2با میزانبار املیاستانداردشده

ومیزانسطح0/148کنندکهبرابرمیگردشگریبررضایتمندیگردشگرانیکهبهایرانسفر

موضوراستهندهاینکمتراست،نشاند0/05استکهازمقدار0/008داریآنبرابرمعنی

رضایت بر کدها این سفرکه ایران به که معنیمیمندیگردشگرانی تاثیر وکنند دارد داری

گردد.میفرضیهفوقتایید

کنندوتبلیغاتشفاهیارتبا مندیگردشگرانیکهبهایرانسفرمی:میانرضایت9فرضیه

معناداریوجوددارد.

مندیگردشگرانیکه املیاستانداردشدهمتغیررضایتانبارمیز2وجدول2باتوجهبهشکل

سفر ایران میبه تبلیغاتشفاهیبرابر  بر برابر0/310کنند میزانسطحمعنیداریآن که

0/015 مقدار از که متغیر0/05است که است موضور این دهنده نشان است، کمتر

کنندبرمیرضایتمندیگردشگرانیکهبهایرانسفر داریداردوتبلیغاتشفاهیتاثیرمعنی

گردد.میفرضیهسومتایید

 

 گیری نتیجه
درپژوهشحاضرتعدادسهفرضیهمطرحشدکهدرنهایتتمامفرضیاتتاییدشدندکهباتوجه

یافته گرفت.هابه قرار تایید پژوهشمورد مفهومی مدل کهدر، شد فرضیاتپژوهشبیان

جها کدهای اصالق رضایتنی ایجاد با وگردشگری مثبت رابطه گردشگران برای مندی

معناداریدارد،همچنینرابطهمثبتومعناداریبینرضایتمندیوتبلیغاتشفاهیگردشگران

تاییدشد.

الزمبهذکراستازآنجاییکهایناثراولینتحقیقپژوهشیدرحیطهکدهایجهانیاصالق

هچندانیجهتمقایسهنتایجیافتنشدهاست.لذاتحقیقاتمشاب،باشدمی

پژوهشحاضررابطهبیناجراوپیادهسازیکدهایجهانیاصالقگردشگریورضایتمندی

مثبتبیان و تبلیغاتشفاهیمعنادار بر را آنها اثر همچنین  تفاوتاینمیگردشگران کند،

اینجابرایاولینبارنقشوتاثیرپژوهشبامطالعاتوتحقیقاتمشابهدرایناستکهمادر
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زیر و رضایتمندیهامجمو هتمتم وامل در را گردشگری اصالق جهانی کدهای ی

تاثیریکیاز واملموثر تنها درحالیکهدرتحقیقاتمشابه ایم، گردشگرانبررسینموده

بررضایتگردشگ وکیفیتصدمات، تاثیرصدماتتور نقل، حملو رانراهمچونامنیت،

 بررسینمودهاند.

کنندازمیلذاباتوجهبهتاییداولینفرضیهتحقیق،مبنیبراینکهگردشگرانیکهبهایرانسفر

پیاده و پیشنهادوضعیتکنونیاجرا سازیکدهایجهانیاصالقگردشگریرضایتدارند،

گروهمی تمامی که اندرهاشود دست و بخش از ا م گردشگری صنعت وکاران دولتی

باشند، داشته کامل آشنایی گردشگری اصالق جهانی کدهای اصول و فلسفه با صصوصی

گرددکلیهافرادیکهبههرنحوازبدوورودگرشگرانبهایران،تالحظهمیهمچنینپیشنهاد

درتعاملند،ر ایتایناصولرامبنایکارصودقراردهند.ضمناالزمهاصروجازکشورباآن

یادآوریاستنظربهاینکهمقاماتوتصمیمگیرانصنعتگردشگریبهضرورتواهمیتبه

طرفین انتفار آنگاه ببرند، پی گردشگری اصالق جهانی دهگانه کدهای اصول ر ایت

مبرهنصواهدشد.ها)گردشگروکشورمیزبان(برایآن

ا بر مبنی پژوهشحاضر، اصلی فرضیه دومین تایید با توجه وبا وضعیتاجرا بهبود ینکه

گیریرضایتمندیباالترمیانتوریستودهایجهانیاصالقگردشگریدرشکلسازیکپیاده

مثبتدارد اثر میزبان رونقمیپیشنهاد،کشور و جهتافزایشرضایتمندیگردشگران شود

هبهکارتوجهویژهایبهروندنحو،جمهوریاسالمیایران،صنعتگردشگریکشور زیزمان

ذهنش در را ایران به سفر فکر گردشگر که زمانی از مراحل تمامی در اصول این گیری

گردد،شود.میپروراندتازمانیکهازایرانبازدیدکردهاستوبهکشورصودبازمی

حقوقگیریکردکهباتوجهبهاینکهدو املتواناینطورنتیجهمیبااستفادهازنتایجپژوهش

اجرایاصولقوانیناصالقی(و املکدهایجهانیاصالقگردشگریهفتمماده)گردشگران

برکدهایجهانیاصالقگردشگریدهمماده)جهانیبرایگردشگری (بیشتریناثرمثبترا

ایرانسفر به مستولینبرمیرضایتمندیگردشگرانیکه تمرکز استکه بهتر کننددارند،

(.61/41و املصورتپذیرد)باتوجهبهاصلپارتورویبرقراریایند

تبلیغات بر رضایتمندیگردشگران استکه شده پژوهشتایید سوم فرضیه که این به نظر
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پیمیبریمکه،یمشابهپیشینونتایجآنهاهاکهالبتهبابررسیپژوهش،شفاهیاثرمثبتدارد

برروی بررسی واملتاثیرگذار اغلببه تبلیغاتشفاهیبرآنها تاثیر نیز تبلیغاتشفاهیو

ندیگردشگرانمرویتصورگردشگرانپرداصتهاند،اماپژوهشحاضربهبررسیتاثیررضایت

بررویتبلیغاتشفاهیپرداصتهاست.

سوی پذیرشاز باالی میزان لحاظ تبلیغاتبه نور اهمیتاین و ارزشمندی به توجه با لذا

قابلپیگیریصرفاجراوایصاصومشخ وشودبودجهمی،پیشنهادشنوندهومخاطبآن

بررضایتمندیهرچه پیادهسازیهرچهبهترکدهایجهانیاصالقگردشگریشودتا الوه

بیشتر،باتلیغاتشفاهیگردشگرانواستقبالورشدچشمگیرمتقاضیانبازدیدازایرانمواجه

 بامیهمچنینپیشنهادشویم. یافتهشود به مثبترضایتبرهاتوجه اثر بر اشاره یتحقیقکه

کاهشهزینه با یتبلیغاتیبرایگردشگرانصارجیجهتبازدیدازهاتبلیغاتشفاهیدارد.

بهپیادهایران،مقداریازبو سازیقوانینجهانیاصالقگردشگریدردجهتبلیغاتیمربوطهرا

ادرضایتدرگردشگران،باتبلیغاتشفاهیگردشگرانایراناصتصاصدهندهتا الوهبرایج

بهدیگردوستانشانروبروشوند.
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