Nima Moshiri Langroudi

Assistant professor, Tourism Management,
Allameh Tabataba'i University, Tehran,
Iran
M.Sc Student in Tourism Management,
Allameh Tabataba'i University, Tehran,
Iran

Abstract
Introduction
The development of film and television entertainment has led to the
rapid growth of film tourism in recent years (Tang, 2020). People spend
a lot of their free time watching movies (Cormby, Sanford & Pickering,
2019: 14). Following the global trend, Iranians also watch more than
two hours of their free time on TV every day (Moeidfar, 1399). Besides
the beginning of the Corona pandemic and the imposition of severe
restrictions on the closure of recreational and sports centres and
domestic and international travel (Akbari and Ansari, 1399) have
caused part of the leisure time spent travelling and travelling to other
things, specially allocated watching Film. According to statistics, after
the spread of the Coronavirus in the United States, watching online
movies, TV, and online TV has increased by 39, 39 and 38%,
respectively (World Wide Web Index, 2020), a factor in the growing
importance of Film in tourism marketing.
Corona restrictions have reduced international tourism by 78% (Chen,
2020). The OECD estimates this damage at up to 80% (Stacey, 2020).
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In Iran, the tourism sector has been severely challenged due to the
outbreak of coronary heart disease and many accommodations and
tourism centres have been closed during this period (Hassanpour, Shahi
and Arjangmehr, 1399). Of course, it is expected that with the global
injection of the corona vaccine, tourism will gradually return to its
place. According to statistics obtained from research in Indonesia, 78%
of people will travel again after the end of the corona, and even 65% of
these people stated that they travelled within the first 6 months after the
end of the corona (Vachioni, 2020). One can expect domestic tourism
to grow first and then travel abroad. Therefore, we must use media
attractions, especially movies, to attract tourists and compete with other
destinations during this period.
Methods
The present study is applied research in terms of purpose, survey
research in terms of data collection method, and descriptive research.
Data analysis and hypothesis testing were performed by structural
equation modelling of least squares (PLS-SEM) using SmartPLS
software, version 3.3. The questionnaire was also used to measure
variables and collect data. This questionnaire consists of 46 questions,
of which 7 items are related to demographic questions, and the rest are
designed as follows: Introduction to the destination (5 questions,
researcher-made); Filming location nostalgia (4 questions, taken from
(Kim et al., 2019)); Film music nostalgia (4 questions, researchermade); Nostalgia for the story of the Film (6 questions, taken from (Kim
et al., 2019)); Nostalgia for movie actors (5 questions; taken from (Kim
and Kim, 2018a)); Following the actors (4 questions, (Kim and Kim,
2018a)); Creating and maintaining a tourist attraction (4 questions,
made by a researcher); Music tourism (3 questions, researcher-made)
and travel motivation (4 questions, taken from (Oha and Kim, 2020)).
The validity and reliability of the questionnaire were evaluated and
confirmed based on composite reliability, representative reliability,
convergent validity and differential validity.
The statistical population of the present study is all people who have
watched the movie "What time is it in your world" at least once? In
other words, the condition for completing the questionnaire is to watch
this Film. Respondents were asked to watch the video before
completing the questionnaire, and one of the questionnaire questions
was about the number of times the respondent had watched the video.
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The questionnaire was designed online, and its link is available to
people. Using G * Power software, considering the effect size (f2) equal
to 0.15, the significance level of 5%, the statistical power of 80%, and
5 predictor variables, the minimum sample size of 132 items was
determined. After several follow-up sessions, 164 questionnaires were
collected, of which 4 were excluded from the analysis because the
number of missing data was more than 15%, and 160 questionnaires
were used in the analysis.
Discussion and Results
The present study is applied research in terms of purpose, survey
research in terms of data collection method, and descriptive research.
Data analysis and hypothesis testing were performed by structural
equation modelling of least squares (PLS-SEM) using SmartPLS
software, version 3.3. The questionnaire was also used to measure
variables and collect data. This questionnaire consists of 46 questions,
of which 7 items are related to demographic questions, and the rest are
designed as follows: Introduction to the destination (5 questions,
researcher-made); Filming location nostalgia (4 questions, taken from
(Kim et al., 2019)); Film music nostalgia (4 questions, researchermade); Nostalgia for the story of the Film (6 questions, taken from (Kim
et al., 2019)); Nostalgia for movie actors (5 questions; taken from (Kim
and Kim, 2018a)); Following the actors (4 questions, (Kim and Kim,
2018a)); Creating and maintaining a tourist attraction (4 questions,
made by a researcher); Music tourism (3 questions, researcher-made)
and travel motivation (4 questions, taken from (Oha and Kim, 2020)).
The validity and reliability of the questionnaire were evaluated and
confirmed based on composite reliability, representative reliability,
convergent validity and differential validity.
In the present study, using the least partial structural equation modelling
(PLS-SEM), the conceptual model of the research was tested. Out of 12
paths defined in the model, 11 research hypotheses were confirmed, and
only one hypothesis was not accepted at the significance level of 0.95.
This study shows that film nostalgia is positively related to travel
motivation, which is consistent with previous studies that show that film
nostalgia greatly affects tourist attitudes and behaviours (Oha and Kim,
2020; Kim et al., 2017). The effect of total film nostalgia on travel
motivation equals 0.727, which shows the high impact of film nostalgia
on travel motivation. In particular, the research findings show that
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among the various dimensions of film nostalgia, most viewers who feel
nostalgic for film music and film actors are more motivated to visit the
destination. Perhaps the high impact of music nostalgia on travel
motivation can be attributed to the harmony of film music with the
culture and environment of the destination (Guilan) because the average
response to the phrase "film music has the spirit of Guilan." Above
average. But, on the contrary, due to the lack of coordination of the
Film's story with the destination (Gilan), the effect of the Film's
nostalgia on the motivation to travel is low. Therefore, it is suggested
to increase the impact of film nostalgia on tourism to coordinate all
dimensions of film nostalgia, i.e. music, story, actors and filming
location, with the intended destination space.
One of the differences between the present study and previous studies
is the effect of familiarity with the destination on the nostalgia of the
Film, which was accepted at the significance level of 0.000. In other
words, the viewer's previous familiarity with the location of the filming,
by searching for the tourist attractions of the destination on the Internet
or a previous visit, increases the feeling of nostalgia and thus has a
greater impact on travel motivation. Another hypothesis confirmed in
the present study is the positive effect of film nostalgia on music
tourism. The feeling of nostalgia for the film positively impacts the
spectator's motivation to attend the film singer's concert or buy a film
music album. This research finding is consistent with previous studies
(Kim et al., 2019). However, the hypothesis of a direct effect of music
tourism on travel variables at the significance level of 0.95 was not
accepted. Of course, the indirect effect of film music nostalgia on travel
motivation with a total effect of 0.284 is significant. Another aspect of
the present study with previous studies is the study of the hypothesis of
the impact of film nostalgia on the creation and maintenance of tourist
attractions, which was confirmed with a path coefficient of 0.434.
Keywords: Film Nostalgia, Tourism, Marketing,Ttravel Motivation.
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با توجه به اينکه بخش زيادی از اوقات فراغت افراد به تماشوووای فيلم و سوووريالهای تلويزيوني اختصووواص
مييابد ،ميتوان از اين ظرفيت در بازاريابي گردشووگری اسووتفاده کرد .فيلم با ايجاد احسوواس نوسووتالژی در
بيننده ميتواند در انتخاب مقصد گردشگری تاثيرگذار باشد .در پژوهش حاضر ،با بررسي موردی فيلم «در
دنيای تو سوواعت چند اسووت؟» ،تاثير نوسووتالژی فيلم بر بازاريابي گردشووگری بررسووي شوودهاسووت .دادههای
موردنياز با ا ستفاده از پر س شنامة آنالين جمعآوری شده و فر ضيههای پژوهش با روش مدل سازی معادالت
ساختاری کمترين مربعات جزئي آزمايش شدند .يافتههای پژوهش حاکي از آن ا ست که پا سخدهندگاني
که نسبت به لوکيشن فيلمبرداری ،موسيقي ،داستان و بازيگران فيلم احساس نوستالژی دارند از انگيزۀ قوی
برای سفر و بازديد از مق صد برخوردار ه ستند .نو ستالژی فيلم عالوه بر انگيزۀ سفر ،بر ايجاد و حفظ جاذبة
گرد شگری ،گرد شگری مو سيقي و دنبال کردن بازيگران تاثير مثبتي ميگذارد ،که اين متغيرهاووو و بهغير از
متغير گردشگری موسيقيوووو بر انگيزۀ سفر تاثير مثبت ميگذارند .متصديان صنعت گردشگری ميتوانند از
يافتههای پژوهش حاضووور در تدوين و اجرای راهبردهای اسوووتفاده از ظرفيت نوسوووتالژی فيلم در بازاريابي
گردشگری استفاده کنند.
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مقدمه
توسعة سرگرميهای سينمايي و تلويزيوني موجب رشد سريع گردشگری فيلم در سالهای
اخير شدهاست (تنگ ،)2020 ،1زيرا افراد بخش زيادی از اوقات فراغت خود را به تماشای
فيلم اختصاص ميدهند (کورمبي ،سنفورد و پيکرينگ .)1۴ :2019 ،2ايرانيان نيز روزانه بيش
از دو ساعت از اوقات فراغت خود را به تماشای تلويزيون اختصاص ميدهند (معيدفر،
 .)1399در دو سال اخير ،بهدليل گسترش بيماری کرونا ،محدوديتهای شديدی بر
فعاليتهای گردشگری مانند تعطيلي مراکز تفريحي و ورزشي و محدوديت سفرهای داخلي
و بينالمللي اعمال شدهاست (اکبری و انصاری .)1399 ،در نتيجه ،بخشي از اوقات فراغت
که به گردش و سفر سپری مي شد به امور ديگر ،به ويژه تماشای فيلم ،اختصاص يافتهاست.
برای مثال ،در آمريکا ،بعد از گسترش ويروس کرونا ،تماشای فيلمهای آنالين ،تلويزيون و
تلويزيونهای آنالين به ترتيب  39 ،39و  38درصد رشد داشتهاند (شاخص جهاني وب،3
 .)2020با توجه به افزايش تماشای فيلم در دوران کرونا ،فرصت خوبي برای استفاده از
ظرفيت فيلم در گردشگری فراهم آمدهاست.
اعمال محدوديتهای کرونايي باعث افت گردشگری بينالمللي تا حد  %۷8شدهاست
(چِن .)2020 ،۴سازمان  OECDاين خسارت را تا حد  %80پيشبيني کردهاست (استيسي،۵
 .)2020در ايران نيز بخش گردشگری بهدليل شيوع بيماری کرونا بهشدت دچار چالش شده
است و بسياری از مراکز اقامتي و گردشگری در اين مدت تعطيل شدهاند (حسن پور ،شاهي
و ارژنگمهر .)1399 ،البته پيشبيني ميشود با تزريق جهاني واکسن کرونا ،گردشگری
رفتهرفته به جايگاه خود باز گردد .نتايج پژوهشي در اندونزی نشان ميدهد که  %۷8از افراد
در دوران پساکرونا دوباره سفر خواهند کرد (واچيوني .)2020 ،۶ميتوان انتظار داشت که
ابتدا گردشگری داخلي رشد يابد و بعد از آن ،سفر به خارج از کشور .بنابراين ،در اين مدت،
بايد بتوانيم برای جذب گردشگران و رقابت با ساير مقصدها از جاذبههای رسانهها ،به
خصوص فيلم ،استفاده کنيم.
1 Teng
2 Quarmby, Sandford, & Pickering
3 global web index
4 Chen
5 STACEY
6 Wachyuni
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برای آنکه يک مقصد گردشگری در رقابت با ساير مقاصد موفق باشد بايد بتواند در گام
اول ،نظر گردشگران بالقوه را جلب و آنها را ترغيب به سفر نمايد و ساير عوامل مانند رقابتي
بودن کيفيت خدمات گردشگری در جايگاه بعدی قرار دارد (انرايت .)200۴ ،1از اين رو،
فيلم بهدليل قدرت تصويرسازی باال و نمايش جاذبههای گردشگری ميتواند نقش مهمي در
جلب توجه گردشگران داشته باشد (نگ و چان .)2020 ،2بهعبارت ديگر ،فيلم با تقويت
تصاوير و /يا خاطرات ميتواند بر انگيزۀ سفر افراد به يک مقصد تاثيرگذار باشد
(صالحدوست .)1391 ،بنابراين ،استفاده از ظرفيت فيلم برای بازاريابي مقاصد گردشگری در
شرايط پساکرونا فرصت بسيار خوبي بهشمار ميآيد .گردشگری فيلم ميتواند داليل متفاوتي
داشته باشد ،از ديدار از سايت فيلمبرداری گرفته تا ديدار دوباره از يک مکان ،حس
نوستالژی ايجادشدۀ ناشي از ديدن آن مکان در فيلم يا کسب تجربهای متفاوت از آن مکان
و ادای احترام به يک فيلم (بيتون.)11-10 :200۵ ،3
بر عکس تحقيقات پيشين ،که روی مدلهای گردشگری ورودی تمرکز داشتهاند (کيم
و همکاران201۷ ،؛ کيم و کيم ،)2018 ،مسئلة اصلي در پژوهش حاضر اين است که
کداميک از ابعاد نوستالژی برآمده از فيلم بهصورت معنيداری در ايجاد و تقويت انگيزۀ
سفر موثر است .همچنين پژوهش حاضر بر آن است که بررسي کند گردشگران بالقوه تا چه
اندازه گرايش دارند که سايتهای گردشگری فيلم حفظ شود و /يا جاذبههای گردشگری
جديدی بر مبنای فيلم ايجاد شود .مورد مطالعة اين پژوهشْ فيلم «در دنيای تو ساعت چند
است» ( )139۴است ،که در جشنوارههای گوناگون جايزههای فراواني کسب کردهاست.
لوکيشنهای اين فيلم در سه شهر الهيجان ،رشت و انزلي فيلمبرداری شدهاند ،که بسيار
مناسب توسعة گردشگری هستند؛ مثال در شرق گيالن ،الهيجان دومين منطقة مناسب جهت
توسعة گردشگری است (تواليي .)139۵ ،همچنين شهرستان الهيجان و انزلي در اولويتهای
دوم توسعة استان گيالن بهعنوان مناطق بومگردی قرار دارند (حسام و اروجي .)1398 ،که
اين خود نشاندهندۀ اهميت لوکيشنهای فيلمبرداریشده در اين فيلم جهت جذب
گردشگران است.

1 Enright
2 Ng, & Chan
3 Beeton
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مباني نظري
از آن جهت که گردشگری فيلم محرک نيرومندی در جهت توسعة بسياری از مناطق
شناختهشده است ،تحقيقات بسياری سعي در تعريف گردشگری فيلم داشتهاند ،اما تنها تعداد
اندکي از اين تحقيقات به بينرشتهای بودن گردشگری و مخصوصا گردشگری فيلم توجه
داشتهاند و سعي کردهاند تا مفاهيمي چون علوم اجتماعي ،فرهنگ ،فيلم و تحقيقات رسانهای
را در تعاريف خود لحاظ کنند (کانل .)2012 ،1گردشگری فيلم يک نمونه از گردشگری
است که ديدارکنندگان را به سفر به محل فيلمبرداری برای ديدار از لوکيشنهای فيلم ،چه
در زمان توليد يا بعد از آن ،مجاب ميکند (صالح دوست .)139۴ ،در يک تعريف کليتر،
گردشگری فيلم بهمعني هر نوع فعاليت در جهت گردشگری است که پس از تماشای فيلم
در داخل سينما يا در منزل با استفاده از سيستمهای صوتي و تصويری و ساير پلتفرمهای پخش
و نمايش ايجاد شود (کانل .)2012 ،شايد بشود پيشينة تحقيقات گردشگری فيلم را به افرادی
همچون رايلي ،2توک ،3بيکر و وندورن ۴مربوط دانست ،اما پيش از آنها هم در ساير
حوزهها دربارۀ گردشگری فيلم تحقيقاتي صورت گرفته بود (بيتون.)2010 ،
بهصورتکلي ،مي توان گفت سير تحول گردشگری فيلم از مسير گردشگری ادبي
ميگذرد و تمام فيلمهای موفق در شروع قرن بيست و يکم که باعث حرکت طرفداران فيلم
و بهمعنايي ديگر ،رخ دادن گردشگری فيلم شدند برگرفته از ادبيات و رمانهايي مثل هری
پاتر ،ارباب حلقهها و جين اير بودند (کيم و رايندرز.)2018 ،۵
اگر بخواهيم در بارۀ انواع گونههای گردشگری فيلم صحبت کنيم ،ميتوانيم به
گردشگری فيلم در محل (مثل گردشگری فيلم بهعنوان انگيزۀ اصلي سفر ،گردشگری فيلم
بهعنوان بخشي از تعطيالت و  ،)...تجاری (جاذبههای فيلم ساختهشده ،تورهای فيلم و ،)...
مکانهای اشتباه (گردشگری فيلم به مکانهايي که فقط تصور ميشود فيلمبرداری در آنها
انجام شدهاست و  ،)...خارج از مکان فيلمبرداری (تور بازديد از استوديوهای فيلمسازی،
پارکهای موضوعي و  ،)...رويدادهای يکباررخداد (اکران فيلمها و جشنوارههای فيلم) و
مسافران خيالي (برنامة سفر تلويزيوني و برنامههای سفر غذايي) اشاره کنيم (بيتون.)200۶ ،
1 Connell
2 Riley
3 Tooke
4 Van Doren
5 Kim & Reijnders
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در تحقيقات دربارۀ فيلم و گردشگری تابهامروز ،بيشتر بحثهای تجارت مثل بازاريابي
مقصد ،انگيزه و تصوير را تحليل شدهاست (بيتون .)2010 ،همچنين تحقيقات نشان دادهاند
که هر فيلمي باعث جذب گردشگران نخواهد شد ،اما ميتواند گردشگران بالفعل را تشويق
کند و بر تصاوير آنها از مقصد تاثير بگذارد (بيتون و کاويچي.)201۵ ،
تحقيقاتْ گردشگری فيلم را بيشتر بعد از اکران فيلم مورد بررسي قرار دادهاند ،اما
تحقيقات کمي به نوستالژی فيلم ،عليرغم اينکه فيلم يکي از محرکهای اصلي نوستالژی
است ،پرداختهاند (کيم ،کيم و کينگ .)2019 ،ميتوان نوستالژی را بهعنوان احساس اشتياق
به بازگشت به گذشته تصور کرد ،که اين برانگيخته شدن نوستالژی برای بازگشت به گذشتة
دور بهدليل حس کمبود در زندگي معاصر قلمداد ميشود (کيم .)200۵ ،نوستالژی را ميتوان
به پنج دستة کلي شامل نوستالژی تاريخي ،نوستالژی فردی ،نوستالژی بينفردی ،نوستالژی
فرهنگي و نوستالژی مجازی تفکيک کرد (حمود و همکاران .)201۶ ،در اين تحقيق ،ما به
بررسي نوستالژی فردی و نوستالژی مجازی فيلم ميپردازيم.
نوستالژی فردی به نوستالژی نوعي از تجربه اشاره دارد که خود فرد آن را تجربه کرده
باشد (کيم .)200۵ ،اساس نوستالژی مجازی بر مبنای ارتباط غيرمستقيم و غيرشخصي بنا شده
است و توسط رسانههايي مانند فيلم ،کتاب و موسيقي ايجاد ميشود و فرد را دلتنگ چيزهايي
ميکند که خود هيچگاه آنها را از دست نداده يا تجربه نکردهاست؛ درحاليکه نوستالژی
فردیْ تجربة شخصي فرد در ارتباط با خاطرات و گذشتة فرد است و تا حدی ايدهآل و تخيلي
است (اشفاق و همکاران .)1398 ،نوستالژی يک چيز عادی را تبديل به يک چيز خاص
ميکند و بازاريابان به کمک نوستالژی ميتوانند به مخاطبْ روزهای خوب گذشته را
يادآوری کنند ،که باعث درگيری احساسي مخاطب ميشود (گرا .)2021 ،در فيلم ميتوان
از طريق محتوا و /يا شرکت توليدکنندۀ فيلم (مثل ديزني) اين احساس نوستالژيک را ايجاد
کرد (نيترر .)201۵ ،1هرچه اين درگيری بيشتر باشد ،ميتواند ميل به ديدار از مکان را افزايش
دهد (کيم .)2012 ،اثبات شده که تنها اين محرکهای شناختهشده و تاريخي نيستند که بر
نگرش و احساسات تاثير ميگذارند و افراد را جذب ميکنند ،بلکه محرکهای ناشناخته و
جديد هم ميتوانند باعث ايجاد احساس نوستالژيک در افراد شوند (نيترر.)201۵ ،
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محتوا و خطوط داستان فيلم اگر در خاطرات افراد انباشته شود ميتواند به عنوان يک
اهرم نوستالژی عمل کند و باعث شود که افراد با فيلم و لوکيشنهای آن يک ارتباط عاطفي
نمادين برقرار کنند ،که خاطرات افراد با ديدن هر عنصر مرتبط با آن فيلمْ در آينده بر انگيخته
شود (کيم ،کيم و پاتريک .)201۷ ،نوستالژی اگرچه غالبا به داليل منفي و تنهايي ايجاد
ميشود ،اما به اين دليل در خاطر ميماند که به تجربهای خاص باز ميگردد؛ در نتيجه ،باعث
ميشود که بتوان رفتار مخاطب را بر مبنای آن پيشبيني کرد و در رفتار شخص تاثير گذاشت
(اشفاق و همکاران .)1398 ،نتايج بررسيها نشان ميدهد که هرچه درگيری عاطفي مخاطب
از راه ديدن فيلم يا سريالهای تلويزيوني بيشتر باشد ،امکان بازديد آنها از جاذبة بهنمايش
درآمده در فيلم بسيار باال ميرود (کيم .)2012 ،نوستالژی با پررنگ کردن خاطرات گذشته
(نوستالژی فردی و ميانفردی) يعني با يادآوری يک تجربة قبلي و /يا ايجاد عالقه برای
شناخت فرهنگ يا تجربهای نو (بهوسيلة نوستالژی مجازی) ميتواند انگيزۀ سفر به محل
فيلمبرداری را ايجاد يا تقويت کند (اشفاق و همکاران.)1398 ،
از طرفي ،از آن جهت که سينما محصولي از کالنشهرهای مدرن بود ،ميتوانست که به
اعماق اليههای شهر وارد شود و در نتيجه ،در فيلم با روايت شهری ،دوربين مجبور بود که
بافت شهر را همانگونه که هست نشان دهد ،اما فيلمساز ميتوانست با ايجاد بستری در عناصر
سازندۀ هنر ترکيبي سينما ،شهر را از ديدگاه خود به نمايش گذارد .پس فيلمساز به صورت
خودآگاه يا ناخودآگاه در حال نمايش بخشي از روش ،معنای زمانه و جامعه است (اجاللي
و گوهری پور .)139۴ ،هرزمان که فرد با داستان فيلم ،موسيقي متن فيلم ،بازيگران و هر
چيز مرتبط با فيلم که به ذهن سپردهاست برخورد داشته باشد اين حس نوستالژيک دوباره بر
انگيخته ميشود و همچنين اين نوستالژی ايجادشده بهوسيلة فيلم تصويری مثبتي از مکانهای
فيلم ايجاد ميکند ،که اين تصوير مثبت ميتواند راهنمای مفيدی در انتخاب آن مکان به
عنوان مقصد گردشگری باشد (کيم و کيم2018 ،ب).
هر فيلم با توجه به عوامل نماديني که در درون خود دارد ،ميتواند معاني مختلفي برای
بينندگان ايجاد کند؛ يکي از اين معاني نوستالژی است ،که از طريق نظريه انتقال و ارتباطات
نمادين قابلتوضيح است (کيم و همکاران .)201۷ ،عواملي هستند که پس از تماشای فيلم
ميتوان از آنها بهعنوان عوامل نوستالژی نام برد :خاطرات مخاطبين از صحنهها يا پس
زمينههای فيلم ،تصاوير برجسته از محل فيلمبرداری ،داستان فيلم ،حسهای موجود در فيلم،
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موسيقي متن فيلم ،تصاوير پسزمينة فيلم ،جلوههای بصری فيلم ،بازی دوباره بهوسيلة
طرفداران بعد از ديدن فيلم ،بحث دربارۀ فيلم ،عالقه به فرهنگ ،جامعه يا تاريخ آن منطقه،
مکانها و بازيگران و شخصيتها (کيم و همکاران ،201۷ ،کيم و کيم 2018 ،الف).
در فيلم «در دنيای تو ساعت چند است؟» ،در کنار مولفههای کالبدی که شامل توجه به
شاخصهايي چون تنوع ،تراکم ،مبلمان شهری و عناصر هويتي مانند نشانهها و ارتباط و
پيوستگي است فيلم دست به نمايش نشانههايي زده که عالوه بر کيفيت معنايي ،از تواناييای
برخوردار است که حس مکان را به مخاطب ارائه کند .از جمله اين المانهای مفهومي دارای
بار معنايي ميتوان به فضای سبز جهت تقويت و ايجاد خاطره در ذهن مخاطبان اشاره کرد.
اين بازنماييهای شهری باعث ميشود که مردمْ بهتر از سفر به آن محيط بتوانند با ويژگيهای
فرهنگي و اجتماعي آن منطقه آشنا شوند (لقماني و همکاران1398 ،الف).

پیشینة پژوهش
در اين تحقيق ،سه کليدواژۀ گردشگری فيلم ،نوستالژی و گردشگری ،و گردشگری فيلم
نوستالژیمحور جستوجو شد و برای يافتن مقاالت از سايتهايي مثل ساينسدايرکت،
سيجپاب ،گوگل اسکالر و ريسرچگيت استفاده شد .با آنکه در حوزههای گردشگری فيلم
و نوستالژی و گردشگری ،مقاالتْ نسبتا در سطح مناسبي وجود داشتند ،اما در حوزۀ
گردشگری فيلم نوستالژیمحور ،تعداد اندکي مقاله شناسايي شد .ضمنا ،تاکنون دربارۀ نقش
نوستالژیْ بهطور کامل ،در نظريههای مرتبط با گردشگری فيلم نظريهپردازی و بررسي
صورت نگرفتهاست(کيم و کيم2018 ،ب) .در ادامه ،يافتههای برخي از پژوهشهای مرتبط
ارائه شدهاست.
پیشینة پژوهش داخلي
صالحدوست و تاجزاده نمين ( )139۴در پژوهشي با عنوان «اولويتبندی فعاليتهای
بازاريابي گردشگری فيلم» ،به شناسايي و اولويتبندی فعاليتهای بازاريابي گردشگری فيلم
در ايران پرداختند؛ بدين منظور ،مدل فرصتهای بازاريابي گردشگری فيلم هادسون و ريچي
بهکار گرفته شدهاست .جامعة آماری اين پژوهش تهيهکنندگان فيلم و سريال شهر تهران
است و پرسشنامه با روش نمونهگيری قضاوتي و گلوله برفي توزيع شدهاست .طبق نتايج
آزمون تيِ تکگروهي ،همه مولفهها از سطح اهميت بسيار زيادی برخوردارند و نتيجة
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اولويتبندی مولفهها با استفاده از آزمون فريدمن حاکي از آن است که استفاده از تاثير فيلمْ
از اولويت نخست برخوردار است .اطالعرساني به عموم با استفاده از رسانه ،تشويق
استوديوها /شرکتهای فيلمسازی برای ساختن فيلم در لوکيشن ،و ترويج لوکيشن فيلم به
ترتيب در اولويتهای بعدی هستند.
درپژوهش ديگری ،اقبالي و همکاران ( )139۴با عنوان «بررسي رابطه بين سينما و
گردشگری و اولويتبندی عوامل موثر فيلم در جذب گردشگر» به برسي رابطة بين سينما و
گردشگری پرداختند .اين نويسندگان چهار معيار محتوا ،لوکيشن ،انتخاب بازيگر و تبليغات
را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند که مهمترين عامل موثر بر گردشگران لوکيشن است.
نعمتي و همکاران ( )1399در مقالة «تبيين و ارائة مدل بهينة روابط بين فيلمتوريسم و توسعة
گردشگری روستايي (مورد مطالعه :روستای سولقان ،استان تهران)» ،به بررسي تاثيرات و
پيامدهای فيلم «مسافری از هند» بر توسعة روستايي و روند جذب گردشگران و تاثيرات
گردشگری بر اين فيلم پرداختند .بر مبنای نتايج آنها ،فيلم تاثير خوبي بر شناخت روستا
داشتهاست ،اما در زمينة توسعة روستايي نقش چنداني مشاهده نشدهاست.
پیشینة پژوهش خارجي
حمود و همکاران ( )201۶در مقالة «ترويج گردشگری نوستالژی در مصر» ،به اين نتيجه
رسيدند که نوستالژی نقش مهمي در صنعت گردشگری ايفا ميکند ،زيرا اين «برشهای
گذشته» انسانها را به يادآوری و تمايل به بازگشت به مکاني از گذشتة خود ترغيب ميکنند.
عالوه بر اين ،نوستالژی يکي از داليل اصلي سفر گردشگران به سرزمين نياکان خود بهعنوان
«گردشگران ميراث»« ،گردشگران ريشهای»« ،گردشگران ساکن در سرزمين ديگر» و
«مسافر» است .برای مهاجران ،بازگشت موقتي به ميهن خود در يکي از شکلهای گردشگری
يا «گردشگری نوستالژی» ميتواند يک گزينة جذاب باشد .نتايج تحقيق آنها که با استفاده
از روش کمي و توزيع پرسشنامه بين مهاجران مصری صورت گرفته گردشگری نوستالژی
را تاييد ميکند ،بدينصورت که بيش از  ٪۷0گردشگران برای ديدار با دوستان و اقوام خود
و ديدن سرزمين اجدادی احساس دلتنگي ميکنند .افزون بر اين ،مطالعهشان نشان داد که
 ٪۵۷.1از پاسخ دهندگان در مصر دارای ملک هستند و  ٪۵8.1از آنها برای کنترل
هزينههای سفر از خانههای خود در مصر استفاده ميکنند.
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در مقالهای با موضوع تاثير نوستالژی فيلم در مشارکت ،آشنايي و اهداف رفتاری (کيم
و همکاران )201۷ ،ذکر شده که يک فيلم شامل تلفيق ويژگيهای متنوع است و انواع
مختلفي از عناصر يادآوری را برای مخاطبان فراهم ميکند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که
نوستالژیْ روی توضيح گردشگری فيلم تاثير ميگذارد .اثربخشيِ توضيحِ اثراتِ نوستالژی
روی عوامل درگيری ،آشنايي و نيت رفتاری نسبتا متفاوت بود؛ بهويژه ،يادآوری حاالت
چهره و تمايل به خريد محصوالت تجاری مهمترين پيشبيني کننده در توضيح ساير سازهها
بود ،در حالي که تاثير مطالب داستان بر مشارکات رفتاری معنيدار نبود.
کيم و کيم (2018ب) در مقالهای به بررسي بخشبندی گردشگران بالقوۀ فيلم بر مبنای
نوستالژی فيلم و تهية برنامة گردشگری فيلم پرداختند .مطالعة آنها متمرکز بر گردشگران
کرهایای بود که از مکانهای فيلمبرداری فيلمهای هنگکنگي ساختهشده طي دهة 19۷0
تا اواخر دهة  1990بازديد داشتهاند .يافتههای آنها حاکي از آن بود که مفهوم نوستالژی در
زمينة گردشگری فيلم چند بعدی است و از پنج حوزه تشکيل شدهاست .از بين اين  ۵حوزه،
«يادآوری بازی بازيگران و تقليد از آنها»« ،خاطرات پسزمينة فيلم» و «خاطرۀ تاريخ و
فرهنگ هنگکنگ» در توضيح آشنايي با مقصد فيلم و قصد شرکت در گردشگری فيلم
نوستالژی بسيار قابل توجه بودند .همچنين در ميان چهار بخش گردشگران فيلم شناساييشده
در پژوهش ،بخش نوستالژی فيلم باال (بخش  )2و بخش نوستالژی فيلم کم (بخش )3
ويژگيهای کامالً متفاوتي را نشان دادهاند .اين تفاوتها شامل فعاليتهای ترجيحي يا
برنامههای تور و مشخصات اجتماعي ـ جمعيتي بود؛ در نتيجه ،اين مطالعه نوستالژی فيلم را
يک متغير مهم بخشبندی برای گردشگری فيلم دانستهاست.
کيم و کيم (2018الف) در مقالهای به بررسي تاثير نوستالژی فيلمهای هنگکنگي توليد
شده در دهههای  19۷0تا  ،1990به توسعة محصوالت و فعاليتهای گردشگری فيلم
پرداختند .اين پژوهش حاکي از آن است که نوستالژی حاصل از خاطرات ماندگار فيلمهای
هنگکنگي از «روزهای خوب گذشته» با  )1خاطرات محتوا و ستارههای فيلم )2 ،خاطرات
پشتپردۀ فيلمها )3 ،يادآوری حالتهای صورت )۴ ،غبطه به جامعة هنگکنگ و )۵
خاطرات تاريخ و فرهنگ هنگکنگ تجسم مييابد .احساس شديدتر نوستالژی ،بهويژه
مرتبط با محتوای فيلم و ستارگان سينما و همچنين پشتپردههای فيلم ،برای پشتيباني موردنياز
برای توسعة برنامههای تور مرتبط با گردشگری فيلم بسيار مهم است.
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کيم و همکاران ( )2019در مقالهای با عنوان «گردشگری فيلم نوستالژیمحور و پتانسيل
آن برای توسعة مقصد» ،به مطالعه و بررسي ميزان نوستالژی در بين عالقمندان به فيلم تايواني
پرداختند و اينکه آيا اين عالقه باعث ميشود که قصد سفر بعدی را به بينندگان القا کند يا
خير .بهعنوان ورودی برای تجربههای بالقوۀ مقصد ،مشخص شد که گردشگری فيلم
نوستالژیمحور مزايای روانشناختي را برای گردشگران فراهم ميکند و تجربهای از مقصد
که پاسخگوی محيط پيراموني باشد را ايجاد ميکند .آنها پنج حوزۀ نوستالژی فيلم را
شناسايي کردند :خاطرات پسزمينه ،داستانها و ستارههای سينما ،تقليد از بازی بازيگران،
غبطه ،و تاريخ و فرهنگ .بهنظر ميرسد که خاطرات پسزمينه و تقليد از بازی بازيگران
بهترين پيشبينيکنندۀ آشنايي ادراکشده با خاستگاه فيلم و اهداف سفر در آينده است .با
توجه به ترجيح مداوم «فيلمهای محبوب» در بين عالقهمندان به فيلمهای معاصر و مدگرايي
در عالقهمندیهای مخاطبان ،اين خطر وجود دارد که خاطرات محو ممکن است
جذابيتهای يک مقصد فيلم را کاهش دهند؛ با وجود اين ،نوستالژی فيلم يک رسانة بالقوه
برای حفظ مشخصات مقصدی است که بهعنوان لوکيشن فيلم خدمت کردهاست.
اوها و کيم ( )2020در پژوهشي به بررسي چگونگي تاثير نوستالژیِ مرتبط با
پويانماييهای کارگردان معروف ژاپني (هايائو ميازاکي) روی انگيزۀ بازديد از پارک
موضوعي برپاشده با الهام از آثار اين کارگردان پرداختند .آنها دريافتند که پاسخ دهندگان
اين نظرسنجي که نسبت به شخصيتها ،روايتها ،زيباييشناسي ،فرهنگها و سنتهای به
تصويرکشيدهشده در پويانماييها احساس نوستالژی داشتند انگيزهای قوی برای ديدار از اين
پارک موضوعي دارند ،که بر نگرش و قصد رفتاری آنها برای ديدار از پارک در آينده
تاثير مثبت ميگذارد .يافتههای اين مطالعهْ شواهد تجربي محکمي برای تاييد نوستالژی به
عنوان يک مفهوم چند بعدی و نقش آن در ارتقای گردشگری فيلم فراهم ميآورد.
بر اساس بررسي پيشينة تحقيق و مباني نظری ،فرضيههای تحقيق به شرش ذيل ارائه
ميشوند:
فرضية اول :آشنايي با مقصد گردشگری بر نوستالژی فيلم تاثير مثبت و معنيداری دارد.
فرضية دوم :نوستالژی لوکيشن فيلمبرداری بر نوستالژی فيلم تاثير مثبت و معنيداری دارد.
فرضية سوم :نوستالژی موسيقي فيلم بر نوستالژی فيلم تاثير مثبت و معنيداری دارد.
فرضية چهارم :نوستالژی داستان فيلم بر نوستالژی فيلم تاثير مثبت و معنيداری دارد.
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فرضية پنجم :نوستالژی بازيگران فيلم بر نوستالژی فيلم تاثير مثبت و معنيداری دارد.
فرضية ششم :نوستالژی فيلم بر ايجاد و حفظ جاذبة گردشگری تاثير مثبت و معنيداری دارد.
فرضية هفتم :نوستالژی فيلم بر گردشگری موسيقي تاثير مثبت و معنيداری دارد.
فرضية هشتم :نوستالژی فيلم بر دنبال کردن بازيگران تاثير مثبت و معنيداری دارد.
فرضية نهم :نوستالژی فيلم بر انگيزۀ سفر تاثير مثبت و معنيداری دارد.
فرضية دهم :ايجاد و حفظ جاذبة گردشگری بر انگيزه سفر تاثير مثبت و معنيداری دارد.
فرضية يازدهم :گردشگری موسيقي بر انگيزۀ سفر تاثير مثبت و معنيداری دارد.
فرضية دوازدهم :دنبال کردن بازيگران بر انگيزۀ سفر تاثير مثبت و معنيداری دارد.
مدل مفهومي پژوهش که برگرفته از پژوهشهای کيم و همکاران ( ،)2019کيم و کيم
( 2018الف) و اوها و کيم ( )2020است در شکل  .1نشان داده شدهاست:
شكل  .1مدل مفهومی تحقیق
ايجاد و حفظ
جاذبة گردشگری

نوستالژی

نوستالژی لوکيشن

موسيقي فيلم

فيلمبرداری

گردشگری
موسيقي
آشنايي با

نوستالژی فیلم

انگيزۀ سفر

دنبال کردن

مقصد

نوستالژی

نوستالژی

داستان فيلم

بازيگران فيلم

بازيگران

روش
پژوهش حاضر بهلحاظ هدفْ کاربردی و بهلحاظ روش جمعآوری دادهها تحقيقي پيمايشي
و از نظر روش تحقيقْ تحقيقي توصيفي به شمار ميآيد .تجزيهوتحليل دادهها و آزمون
فرضيات با روش مدلسازی معادالت ساختاری کمترين مربعات جزئي ( )PLS-SEMبا
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استفاده از نرم افزار  ،SmartPLSنسخه  ،3.3انجام شدهاست .همچنين از پرسشنامه بهعنوان
ابزار سنجش متغيرها و جمعآوری دادهها استفاده شد .اين پرسشنامه شامل  ۴۶سوال بود ،که
 ۷گويه مرتبط با سواالت جمعيتشناختي بود و مابقي به شرش ذيل طراحي شدهاند :آشنايي
با مقصد ( ۵سوال ،محققساخته) ،نوستالژی لوکيشن فيلمبرداری ( ۴سوال ،برگرفته از کيم و
همکاران ( ،))2019نوستالژی موسيقي فيلم ( ۴سوال ،محققساخته) ،نوستالژی داستان فيلم
( ۶سوال ،برگرفته از (کيم و همکاران))2019 ،؛ نوستالژی بازيگران فيلم ( ۵سوال ،برگرفته
از کيم و کيم ( 2018الف)) ،دنبال کردن بازيگران ( ۴سوال ،کيم و کيم ( 2018الف))،
ايجاد و حفظ جاذبة گردشگری ( ۴سوال ،محققساخته) ،گردشگری موسيقي ( 3سوال،
محققساخته) و انگيزۀ سفر ( ۴سوال ،برگرفته از اوها و کيم ( .))2020روايي و پايايي
پرسشنامه بر مبنای پايايي مرکب ،پايايي معرف ،روايي همگرا و روايي افتراقي بررسي شد و
مورد تاييد قرار گرفت.
جامعة آماری پژوهش حاضر تمام افرادی هستند که حداقل يکبار فيلم «در دنيای تو
ساعت چند است؟» را تماشا کردهاند .بهعبارت ديگر ،شرط تکميل پرسشنامه مشاهدۀ اين
فيلم است .به نحوی که از پاسخ دهندگان خواسته شد قبل از تکميل پرسشنامه فيلم را ببينند
و يکي از سواالت پرسشنامه در مورد تعداد دفعاتي است که پاسخدهنده فيلم را تماشا کرده
است .پرسشنامه بهصورت آنالين طراحي شده و لينک آن در دسترس افراد قرار گرفتهاست.
با استفاده از نرمافزار  ،G*Powerبا در نظر گرفتن اندازۀ اثر ( )f2برابر با  ،0/1۵سطح
معنيداری  ،%۵توان آماری  %80و همچنين  ۵متغير پيشبين ،حداقل حجم نمونه  132مورد
تعيين شد .پس از چندين نوبت پيگيری ،در مجموع  1۶۴پرسشنامه جمعآوری شد که تعداد
 ۴پرسشنامه بهدليل اينکه تعداد دادههای گمشده بيشتر از  1۵درصد بود از تحليل کنار گذاشته
شدند و از  1۶0پرسشنامه در تحليلها استفاده شد.

معرفي فیلم
فيلم «در دنيای تو ساعت چند است؟» اولين ساختة صفي يزدانيان در سال  139۴است .بيشتر
بازيگران اين فيلم گيالني هستند تا فيلم بتواند با فرهنگ گيالن سازگار باشد .اين فيلم حال
و هوای يک عاشقانة کالسيک را دارد و به آثار فرانسوی نزديک است .اين فيلم موفق به
اخذ جوايز داخلي و خارجي متعددی شدهاست :جايزۀ تماشاگران در  ۵جشنوارۀ فيلم در
سال  ،201۴جايزۀ فيپرشي فدراسيون بينالمللي منتقدان فيلم ،جشنوارۀ بينالمللي فيلم پوسان
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در سال  ،201۴جايزه سيمرغ بلورينِ بهترين فيلمنامة بخش بينالمللِ جشنوارۀ فيلم فجردر
سال  ،201۴جايزۀ ويژۀ هيئت داوران جشنوارۀ بينالمللي فيلم ويلنيوس در سال  ،201۴جايزۀ
طاليي بهترين فيلم فستيوال فيلمهای شرقي ژنو در سال  ،201۴جايزۀ بهترين موسيقي فيلم از
جشن حافظ در سال  ،139۵جايزۀ بهترين فيلمبرداری ،طراحي لباس و صداگذاری و
کانديدای بهترين فيلم و فيلمنامه و کارگرداني و نقش اول مرد و طراحي صحنه از جشن
خانة سينما در سال ( 139۵ويکيپديا).
با شروع ورود به گيالن ،کارگردان سعي ميکند نمايي از حسّ در گيالن بودن را به
کمک نشانهای مثل نمايش بارانهای ريز خلق کند .در تمام مدت فيلم ،ما شاهد پوشش
گياهي ،کوهها و عمارتهای نمادين شهری مثل ساختمانهای «ساعت» رشت و انزلي هستيم.
يکي از نکات مهم فيلم توجه بسيار خوب کارگردان به محلههای قديمي رشت است ،که
خود ميتواند بهخوبي نشاندهندۀ فضای رشت باشد .در کنار اين ،کارگردانْ از نماهای
مختلف ،از بازار رشت فيلمبرداری کرده و پيوند آن را با فرهنگ رشت نشان دادهاست .فيلم
پر از نمادهای معناييای است که ميتواند به مخاطب خود حس نوستالژيک بودن را انتقال
دهد .در اين فيلم ،به مبلمان شهری بهعنوان يک عنصر شهری بسيار توجه شدهاست (لقماني
و همکاران 1398 ،الف؛ لقماني و همکاران 1398 ،ب).

يافتهها
در مدلسازی معادالت ساختاریِ کمترين مربعات جزئي ( ،)PLS-SEMبرخالف مدل
سازی معادالت ساختاری مبتني بر کوواريانس ( ،)CB-SEMمفهوم برازش مدلْ معنای
متفاوتي دارد و در نتيجه يک شاخص نيکويي برازش منحصربهفرد در دسترس نيست (هير
و همکاران .)201۶ ،درواقع ارزيابي کيفيت يافتههای  PLS-SEMشامل دو مرحلة اصل ِ
ي
ارزيابي مدل اندازهگيری و ارزيابي مدل ساختاری است ،که در ادامه ،بهصورت جداگانه
ارائه ميشود .با توجه به اينکه مدل پژوهش شامل مدل سلسلهمراتبي است ،در تنظيمات
الگوريتم  PLS-SEMاز طرش وزندهي عامل استفاده شد .همچنين با توجه به اينکه تعداد
دادههای گمشدهْ پس از حذف  ۴پرسشنامه ،کمتر از  ۵درصد برای هر معرف است ،از روش
جانهي ميانگين برای جایگذاری دادههای گمشده استفاده شد.
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ارزيابي مدل اندازهگیري
در ارزيابي مدل اندازه گيری ،پايايي و روايي پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت .ازآنجايي
که در پژوهش حاضر از مدل اندازهگيری انعکاسي 1برای سنجش تمامي سازهها استفاده شده
است ،از معيارهای پايايي مرکب 2برای ارزيابي پايايي پرسشنامه و از پايايي معرف و معيار
ميانگين واريانس استخراج شده )AVE( 3برای ارزيابي روايي همگرا و از معيار
فورنل و الرکر ۴برای بررسي روايي افتراقي استفاده شدهاست.
در بررسي پايايي معرف ،تمامي معرفهايي که دارای بار بيروني کمتر از  0/۴بودند از
مدل اندازهگيری حذف شدند و آن دسته از معرفهايي که بار بيروني آنها بين  0/۴و 0/۷
قرار داشت درصورتيکه حذف معرف از مدل اندازهگيری منجر به افزايش روايي همگرا و
پايايي مرکب ميشد ،معرف از مدل حذف ميشد و در غير اينصورت در مدل حفظ
شدهاند؛ پس از تحليل پايايي معرف ،از مجموع  39معرف اوليه ۶ ،معرف به دليل پايايي
معرف پايين از مدل حذف شدند .حذف اين معرفها به بهبود وضعيت معيارهای پايايي
مرکب و ميانگين واريانس استخراجشده انجاميد ،بهنحویکه تمامي سازهها بهدليل پايايي
مرکب باالتر از  ،0/۷دارای سطح مناسبي از سازگاری دروني هستند .همچنين ،چون ميانگين
واريانس استخراجشدۀ ( )AVEتمامي سازهها باالتر از حداقل سطح موردنياز  0/۵است،
همة سازهها از روايي همگرا برخوردارند .برای بررسي روايي افتراقي از معيار فورنل و الرکر
استفاده شدهاست .طبق اين معيار ،ريشة دوم مقدار  AVEهر سازه بايد بيشتر از باالترين
همبستگي سازه با ساير سازهها در مدل باشد .همانطور که نتايج معيار فورنل و الرکر ارائه
شده در جدول  .1نشان ميدهد تمامي سازهها از روايي افتراقي برخوردارند.

1 Reflective measurement model
2 Composite reliability
)3 Average variance extracted (AVE
4 Fornel-Larcker
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جدول  .1نتايج شاخص فورنل ـ الرکر براي تحلیل روايي افتراقي
FoAc

Fam
Fam

0/792

In-Tr

NoAc

NoLo

NoMu

ToMu

No_St

Fo-Ac

0/240

0/821

In-Tr

0/305

0/660

0/753

No-Ac

0/356

0/738

0/624

0/784

No-Lo
NoMu
No-St

0/625

0/294

0/472

0/406

0/746

0/311

0/448

0/531

0/544

0/567

0/864

0/257

0/567

0/689

0/596

0/400

0/516

0/753

To-Mu

0/248

0/422

0/521

0/441

0/432

0/727

0/567

0/860

To_At

0/090

0/435

0/598

0/318

0/364

0/340

0/365

0/282

To_At

0/876

توضیح :نماد متغیرهای مدل :آشنایی با مقصد ( ،)Famدنبال کردن بازیگران ( ،)Fo-Acانگیزة سفر (،)In-Tr
نوستالژی بازیگران فیلم ( ،)No-Acنوستالژی لوکیشن فیلمبرداری ( ،)No-Loنوستالژی موسیقی فیلم (No-
 ،)Muنوستالژی داستان فیلم ( ،)No-Stگردشگری موسیقی ( ،)To-Muایجاد و حفظ جاذبة گردشگری
()To_At

جدول  .2خالصهای از معيارهای ارزيابي کيفي مدل اندازهگيری را نشان ميدهد.
جدول  .2خالصة نتايج ارزيابي کیفیت (پايايي و روايي) مدل اندزهگیري
متغیر مکنون

آشنایی با مقصد

نوستالژی لوکیشن فیلمبرداری

نوستالژی موسیقی فیلم

معرف ها

بار بیرونی

1FAM

0/762

2FAM

0/877

3FAM

0/813

4FAM

0/830

*FAM5

0/326

1NLO

0/585

2NLO

0/788

3NLO

0/721

4NLO

0/862

1NMU

0/883

2NMU

0/915

3NMU

0/860

4NMU

0/792

پایایی مرکب

0/869

0/831

0/921

AVE

0/627

0/557

0/746

روایی افتراقی

بله

بله

بله
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ادامه جدول .2
متغیر مکنون

نوستالژی داستان فیلم

معرف ها
1NST

*

0/476

2NST

*

0/440

3NST

0/770

4NST

0/752

5NST

0/768

6NST

دنبال کردن بازیگران

0/368

2NAC

0/739

3NAC

0/683

4NAC

0/856

5NAC

0/844

1FAC

0/762

2FAC

0/877

3FAC

0/813

4FAC

0/830

*

0/503

*

0/203

3TAT

0/902

4TAT

0/848

1MTO

0/887

2MTO

0/866

3MTO

0/827

1ITR

0/785

2ITR

0/758

3ITR

0/794

4ITR

0/669

1TAT
ایجاد و حفظ جاذبة گردشگری

گردشگری موسیقی

انگیزة سفر

2TAT

0/840

0/567

بله

0/721

*

1NAC
نوستالژی بازیگران فیلم

بار بیرونی

پایایی مرکب

AVE

روایی افتراقی

0/863

0/892

0/868

0/895

0/839

0/614

0/675

0/767

0/740

0/567

بله

بله

بله

بله

بله

توجه شود که معرفهای مشخصشده با عالمت ستاره بهدليل پايايي معرف پايين ،از
مدل اندازهگيری حذف شدهاند .مقادير ارائهشده برای بار بيروني ساير معرفها و همچنين
پايايي مرکب و  AVEسازهها پس از حذف اين معرفهای ستارهدار مجددا محاسبه شده
و در جدول ارائه شدهاست .همانطورکه در جدول  .2مشاهده ميشود ،مدل اندازهگيری
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پژوهش حاضر از پايايي و روايي مناسبي برخوردار است .ازاينرو ،در مرحلة بعد ،نتايج مدل
ساختاری مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

ارزيابي مدل ساختاري
اولين گام در ارزيابي مدل ساختاریْ مسئلة همخطي بين سازههای پيشبين مدل است ،زيرا
در صورت وجود همخطي بين سازههای پيشبين ،ضرايب مسير احتماال از اريبي برخوردار
باشند .شاخص همخطيْ عامل تورم واريانس ( )VIF1است و مقدارهای باالتر از  ۵نشان
دهندۀ وجود همخطي بين سازهها هستند .در جدول  ،.3نتايج ارزيابي بين سازههای مدل ارائه
شدهاست.
جدول  .3ارزيابي همخطي بین سازههاي پیشبین مدل (شاخص )VIF
Fam

FoAc

In-Tr

NoAc

NoLo

NoMu

No_St

Nostalgia

ToMu

713.1

Fam

1/838

Fo-Ac
In-Tr
No-Ac

1/839

No-Lo

2/222

No-Mu

1/904
1/709

_No-St
Nostalgia

1/000

2/919

To-Mu

1/969

To_At

1/297

1/000

همانطور که مشاهده ميشود ،همة مقدارهای  VIFکمتر از آستانة  ۵هستند ،که نشان
ميدهد همخطي بين سازههای پيشبين مدلْ باال نيست و تاثيری بر ضرايب مسير ندارند.
در مرحلة بعد ،با استفاده از روية چشمپوشي ،2تناسب پيشبين مدل با استفاده از شاخص
استون ـ گيسر 3مورد بررسي قرار ميگيرد .در مدل ساختاری ،مقدار Q2بيشتر از صفر برای

1 Variance Inflation Factor
2 Blindfolding
3 Stone-Geisser
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يک متغير مکنون درونزای انعکاسي نشاندهندۀ تناسب پيشبين مدل مسيری برای اين سازۀ
خاص است .نتايج تحليل روية چشمپوشي با فاصلة حذف  ۷در جدول  .۴ارائه شدهاست.
جدول  .4نتايج تحلیل روية چشمپوشي براي بررسي تناسب پیشبین مدل
شاخص

SSO

SSE

آشنايي با مقصد ()Fam

640/000

640/000

دنبال کردن بازيگران ()Fo-Ac

640/000

460/066

0/281

انگیزة سفر ()In-Tr

640/000

410/718

0/358

نوستالژي بازيگران فیلم ()No-Ac

640/000

640/000

نوستالژي لوکیشن فیلمبرداري ()No-Lo

640/000

640/000

نوستالژي موسیقي فیلم ()No-Mu

640/000

640/000

نوستالژي داستان فیلم ()No-St

640/000

640/000

نوستالژي فیلم ()Nostalgia

2560/000

1583/637

0/381

گردشگري موسیقي ()To-Mu

480/000

308/088

0/358

320/000

276/036

0/137

ايجاد و حفظ جاذبة گردشگري
()To_At

)Q² (=1-SSE/SSO

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ،چون مقادير  Q2برای همة متغيرهای
مکنون درونزای مدل بزرگتر از صفر است ،مدل از تناسب پيشبين برخوردار است .با
توجه به تحقق معيارهای ارزيابي کيفي مدل ساختاری ،در ادامه ،نتايج تحليل ساختاری و
آزمون معنيداری ضرايب مسير ارائه ميشود.
در شکل  ،.2خروجي نرم افزار  SmartPLSدر حالت ضرايب مسير و بار بيروني معرف
های هر سازه ارائه شدهاست.
در  ،PLS-SEMبرای آزمون معنيداریِ ضرايب مسير از روية بوتاسترپ 1استفاده ميشود.
با انجام روية بوتاسترپ ،مقادير  tو سطح معنيداری ضرايب مسير محاسبه ميشود .آن
دسته از ضرايب مسير که مقدار  tآنها بزرگتر از ( 1/9۶مقدار  pکمتر از  )0/0۵باشد
معنيدارند؛ به بيان ديگر ،فرضية مربوط به آن مسير پذيرفته ميشود .در شکل  ،.3مقادير t
برای ضرايب مسير ارائه شدهاست.

1 Bootstrapping
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شكل  .2مدل ساختاري تحقیق در حالت ضرايب مسیر

شكل  .3مقدار آمارة آزمون ( )t-valueضرايب مسیر

 | 196مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 16شماره  | 56زمستان 1400

موسوي نقابي و همکاران | 197

به غير از دو مسير ،مقادير  tبقية مسيرها بيشتر از  1/9۶است ،که نشاندهندۀ معنيداری
ضرايب اين مسيرهاست .يکي از اين دو مسيرْ مسير متغير گردشگری موسيقي ( )To-Muبه
انگيزۀ سفر ( )In-Trبا مقدار  tبرابر با  0/۷0۶است ،که در نتيجة فرضية تاثيرگذاری
گردشگری موسيقي بر انگيزۀ سفر تاييد نميشود .مسير ديگر مسير متغير آشنايي با مقصد
( )Famبا مقدار  tکمتر از  1/9۶به مسير متغير نوستالژی فيلم ( )Nostalgiaبا مقدار  tبرابر
با  1/893است .البته پايين بودن آمارۀ آزمون  tاين مسير بهمعني عدم معنيداری آن نيست،
بلکه به اين خاطر است که متغير نوستالژی فيلم يک متغير سلسلهمراتبي است که از  ۴زيرسازۀ
نوستالژی لوکيشن فيلمبرداری ،نوستالژی موسيقي ،نوستالژی داستان فيلم و نوستالژی
بازيگران فيلم تشکيل شده و درواقع يک مدل مولفهای سلسلهمراتبي )HCM( 1انعکاسي
و تکويني است .درنتيجه ،تقريبا تمام واريانس متغير نوستالژی توسط زيرسازههای آن (يعني
مؤلفههای مرتبه پايينتر )2تبيين ميشود؛ درنتيجه ،ضريب مسير وارد به آن بسيار کوچک
محاسبه شده و معنيدار شناخته نميشود .برای رفع اين مشکل در اين پژوهش ،از رويکرد
دو مرحلهای استفاده شدهاست .در مرحلة اول ،با استفاده از رويکرد معرفهای تکراری،
مقادير زيرسازههای (LOCهای) متغير نوستالژی ( )HOCمحاسبه ميشوند و اين متغيرها در
مرحلة دوم ،بهعنوان متغيرهای آشکار وارد مدل اندازهگيری نوستالژی ميشوند ،تا تاثير متغير
آشنايي با مقصد بهعنوان متغير پيشبين نوستالژی بهصورت کامل محاسبه شود .نتايج تحليل
مرحلة دوم بههمراه تحليل بوتاسترپ آن در شکل  .۴ارائه شدهاست.
همانطور که مشاهده ميشود ،ضريب مسير متغير آشنايي با مقصد به مسير متغير نوستالژی
فيلم برابر با  0/۴۵۷است و مقدار آمارۀ آزمون  tآن برابر با  ۶/819است ،که نشاندهندۀ
معنيداری اين ضريب مسير است .در جدول  ،.۵نتايج آزمون فرضيههای تحقيق و خالصهای
از يافتههای تحليل معادالت ساختاری ارائه شدهاست.

1 Hierarchal component model
2 Lower order components

شكل  .4نتايج تحلیل مرحلة دوم تاثیر متغیر آشنايي بر مقصد بر متغیر سلسلهمراتبي نوستالژي فیلم
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جدول  .5نتايج آزمون فرضیههاي تحقیق
فرضیه

ضريب

مسیر

مسیر

اول

آشنایی با مقصد

دوم

نوستالژی لوکیشن فیلمبرداری

سوم

نوستالژی موسیقی فیلم

نوستالژی فیلم

چهارم

نوستالژی داستان فیلم

نوستالژی فیلم

پنجم

نوستالژی بازیگران فیلم

آزمون

0/457

6/819

تایید

0/391

18/497

تایید

0/245

9/811

تایید

0/295

13/627

تایید

نوستالژی فیلم

0/322

17/032

تایید

ششم

نوستالژی فیلم

ایجاد و حفظ جاذبة گردشگری

0/434

7/425

تایید

هفتم

نوستالژی فیلم

گردشگری موسیقی

0/700

16/034

تایید

هشتم

نوستالژی فیلم

دنبال کردن بازیگران

0/653

15/159

تایید

نهم

نوستالژی فیلم

انگیزة سفر

0/397

4/329

تایید

دهم

ایجاد و حفظ جاذبة گردشگری

0/304

5/221

تایید

0/054

0/706

رد

0/246

3/523

تایید

يازدهم

گردشگری موسیقی

دوازدهم

دنبال کردن بازیگران

نوستالژی فیلم

مقدار t

نتیجة

نوستالژی فیلم

انگیزة سفر

انگیزة سفر
انگیزة سفر

از دوازده فرضية تحقيق ،تنها فرضية يازدهم ،يعني تاثير گردشگری موسيقي بر انگيزۀ
سفر ،تاييد نشد و بقية فرضيهها تاييد شدند .با توجه به اينکه ضريب تعيين ( )R2متغير انگيزۀ
سفر بهعنوان متغير هدف مدل حاضر برابر با  0/۶۶1است ،متغيرهای پيشبين اين متغير ۶۶
درصد واريانس متغير انگيزۀ سفر را تشريح ميکنند.
در جدول  ،.۶اثرات کل متغيرهای پيشبين مدل بر متغير هدف و سطح معنيداری آنها
ارائه شدهاست.
از بين متغيرهای محرک ،بزرگترين اثر کل بر متغير انگيزۀ سفرْ مربوط به متغير
نوستالژی فيلم به مقدار  0/۷2۷است ،يعني اگر نوستالژی فيلم به ميزان يک واحد انحراف
معيار افزايش يابد ،انگيزۀ سفر به ميزان  0/۷2۷واحد انحرافمعيار افزايش خواهد يافت ،که
نشاندهندۀ تاثير باالی نوستالژی فيلم بر متغير انگيزۀ سفر است.
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جدول  .6اثرات کل متغیرهاي پیشبین بر متغیر انگیزه سفر
رديف

مسیر

اثر کل

مقدار p

معنيداري

انگیزة سفر

0/343

0.000

معنیدار

0/178

0.000

معنیدار

0/284

0.000

معنیدار

0/214

0.000

معنیدار

0/234

0.000

معنیدار

0/727

0.000

معنیدار

0/304

0.000

معنیدار

0/054

0.509

غیرمعنیدار

0/246

0.000

معنیدار

1

آشنایی با مقصد

2

نوستالژی لوکیشن فیلمبرداری

3

نوستالژی موسیقی فیلم

انگیزة سفر

4

نوستالژی داستان فیلم

انگیزة سفر

5

نوستالژی بازیگران فیلم

انگیزة سفر

انگیزة سفر

6

نوستالژی فیلم

7

ایجاد و حفظ جاذبة گردشگری

8

گردشگری موسیقی

9

دنبال کردن بازیگران

انگیزة سفر
انگیزة سفر
انگیزة سفر

انگیزة سفر

بحث و نتیجهگیري
در طي سال های اخير ،استفاده از ظرفيت فيلمها و سريال های تلويزيوني در بازاريابي
گردشگری به شدت گسترش يافته است (ويال و همکاران)2021 ،؛ يکي از جنبههای فيلم
که در گردشگری تاثيرگذار است نوستالژی فيلم است .نوستالژی بهطور گستردهای در
اشکال مختلف رسانه ،از فيلم و پويانمايي و سريالهای تلويزيوني گرفته تا موسيقي ،به
عنوان يک محرک قوی ظاهر ميشود ،که احساسات دلتنگي و ارتباط عاطفي را بر مي
انگيزد (چو و همکاران .)2020 ،در صنعت گردشگری ،از خصوصيات نوستالژی و استفاده
از آن در رسانهها ميتوان بهمنظور فراهم آوردن تجارب بهيادماندني برای گردشگران،
ترغيب آنها به شرکت در فعاليتهای گردشگری و بازاريابي مقاصد خاص استفاده کرد
(اوها و کيم .)2020 ،نوستالژی فيلم در انتخاب محلي که فيلم خاصي در آن ساخته يا فيلم
برداری شده به عنوان مقصد گردشگری تاثير است .افزون بر اين ،نوستالژی فيلم ميتواند
در تحريک آشنايي ادرکشده با مکانهای خاص ،در ايجاد انگيزه در گردشگران برای
ديدار از مکانها و کسب رضايت از تجربهها در محلْ در زمينة گردشگری فيلم نقش
مهمي ايفا کند (کيم و همکاران .)2019 ،ازاين رو ،در پژوهش حاضر ،با مطالعة موردی
فيلم « در دنيای تو ساعت چند است؟» به بررسي تاثير نوستالژی فيلم در بازاريابي
گردشگری پرداختهايم.
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در پژوهش حاضر ،با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاریِ کمترين جزئي (PLS-

 )SEMمدل مفهومي تحقيق آزمايش شد ،که از بين  12مسير تعريفشده در مدل 11 ،فرضية
تحقيق تاييد شد و تنها يک فرضيه در سطح معنيداری  0/9۵پذيرفته نشد .بر اساس يافتههای
پژوهش ،فرضية اول پژوهش مبني بر تاثير مثبت آشنايي با مقصد گردشگری بر نوستالژی
فيلمْ در سطح معنيداری  0/000پذيرفته شد؛ به بيان ديگر ،آشنايي قبلي تماشاگر با محل
فيلمبرداریْ از طريق جستوجوی جاذبههای گردشگری مقصد در اينترنت و /يا بازديد قبلي،
باعث افزايش احساس نوستالژی و درنتيجه ،تاثيرگذاری بيشتر بر انگيزۀ سفر ميشود.
بنابراين ،پيشنهاد ميشود برای افزايش تاثير نوستالژی فيلم بر گردشگری ،محتوای تصويری
مناسب در فضای مجازی در جهت ايجاد آشنايي اوليه با محل فيلمبرداری ايجاد شود.
فرضية دوم پژوهش مبني بر تاثير مثبت نوستالژی لوکيشن فيلمبرداری بر نوستالژی فيلم
پذيرفته شد؛ بنابراين پيشنهاد ميشود در طراحي لوکيشنهای فيلم ،از محلهايي با جاذبههای
بصری ،تاريخي و فرهنگي غني استفاده شود تا حس نوستالژی بيشتری در بيننده القا کند.
براساس يافتههای پژوهش ،فرضية سوم مبني بر تاثير مثبت نوستالژی موسيقي فيلم بر نوستالژی
فيلم پذيرفته شد؛ به بيان ديگر ،هرچه موسيقي فيلم تناسب بيشتری با داستان فيلم و محل
فيلمبرداری داشته باشد ،حس نوستالژی بيشتری در بيننده ايجاد ميکند .فرضية چهارم
پژوهش مبني بر تاثير مثبت نوستالژی داستان فيلم بر نوستالژی فيلم پذيرفته شد؛ ازاينرو،
پيشنهاد ميشود برای افزايش نوستالژی فيلم ،از داستانهای نوستالژيک و متناسب با فضای
مقصد گردشگری استفاده شود .فرضية پنجم مبني بر تاثير مثبت نوستالژی بازيگران فيلم بر
نوستالژی فيلم پذيرفته شد؛ به بيان ديگر ،هر چه بازيگران فيلم معروفتر باشند ،حس
نوستالژی بيشتری ايجاد ميکنند .بنابراين پيشنهاد ميشود در ساخت فيلم از بازيگران معروف
و فعال در فضای مجازی استفاده شود.
بر اساس يافته های پژوهش ،فرضيه ششم مبني بر تاثير مثبت نوستالژی فيلم بر ايجاد و
حفظ جاذبه گردشگری پذيرفته شد؛ بنابراين پيشنهاد مي شود برای افزايش جذب
گردشگر ،لوکيشن های خاص فيلم با ايجاد موزه يا ساخت تنديس چنين کنند يا ساير
المانهای فرهنگي به ج اذبة گردشگری تبديل شوند؛ همچنين ،با توجه به تاييد فرضية هفتم
مبني بر تاثير مثبت نوستالژی فيلم بر گردشگری موسيقيْ از نوستالژی فيلم ميتوان در
گردشگری موسيقي در قالب شرکت در کنسرت موسيقي خوانندۀ فيلم يا فروش آلبوم
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موسيقي فيلم استفاده کرد .با توجه به تاييد ف رضيه هشتم ،نوستالژی فيلم تاثير مثبت و
معني داری بر دنبال کردن بازيگران دارد و باعث مي شود بينندگانْ صفحات بازيگران فيلم
را در فضای مجازی دنبال کنند.
يافتههای پژوهش فرضيه نهم را هم تاييد ميکنند ،يعني نوستالژی فيلم بر انگيزۀ سفر تاثير
مثبت و معنيداری دارد؛ بنابراين پيشنهاد ميشود فيلمهای نوستالژيک در محل مقصدهای
گردشگری ساخته شوند و از ظرفيت آنها برای جذب گردشگر استفاده شود .فرضية دهم
نيز مبني بر تاثير مثبت ايجاد و حفظ جاذبه گردشگری بر انگيزۀ سفر و معنيداری تاييد شد.
در نتيجه ،تبديل لوکيشنهای فيلمبرداری به جاذبة گردشگری ميتواند کمک شاياني به
جذب گردشگر بکند .بر اساس يافتههای پژوهش ،تنها فرضية يازدهم تاييد نشد ،يعني شواهد
متقني برای تاثير مثبت گردشگری موسيقي بر انگيزۀ سفر با سطح معنيداری  0/00۵وجود
ندارد .آخرين فرضية پژوهش ،يعني فرضية دوازدهم ،نيز تاييد شد ،يعني دنبال کردن
بازيگران بر انگيزۀ سفر تاثير مثبت و معنيداری دارد؛ بنابراين پيشنهاد ميشود از ظرفيت
صفحات مجازی بازيگران برای جذب گردشگر استفاده شود.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که احساس نوستالژی ناشي از فيلم با انگيزۀ سفر ارتباط
مثبت دارد و اين با مطالعات قبليای که نشان ميدهند نوستالژی فيلم تا حد زيادی بر نگرش
و رفتارهای گردشگر تاثير مي گذارد مطابقت دارد (اوها و کيم2020 ،؛ کيم و همکاران،
 .) 201۷اثر کل نوستالژی فيلم بر انگيزۀ سفر برابر با  0/۷2۷است ،که نشان دهندۀ تاثير
باالی نوستالژی فيلم بر انگيزۀ سفر است .بهطور خاص ،يافتههای پژوهش نشان ميدهد که
از بين ابعاد مختلف نوستالژی فيلم ،بيشتر تماشاچياني که نسبت به موسيقي فيلم و بازيگران
فيلم احساس نوستالژی دارند انگيزۀ بيشتری برای بازديد از مقصد دارند .شايد اثرگذاری
باالی نوستالژی موسيقي بر انگيزۀ سفر را بتوان به هم خواني و هماهنگي موسيقي فيلم با
فرهنگ و محيط مقصد (گيالن) نسبت داد ،زيرا ميانگين پاسخها به گوية «موسيقي فيلم
دارای روش گيالن است ».باالتر از متوسط است .اما درمقابل ،با توجه به عدم هماهنگي
داستان فيلم با مقصد (گيالن ) ،تاثير نوستالژی داستا ن فيلم بر انگيزۀ سفر پايين است .بنابراين
پيشنهاد مي شود برای افزايش تاثير نوستالژی فيلم بر گردشگری ،از هماهنگي همه ابعاد
نوستالژی فيلم ،يعني موسيقي ،داستان ،بازيگران و لوکيشن فيلمبرداریْ با فضای مقصد
موردنظر اطمينان حاصل شود.
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فرضية ديگری که در پژوهش حاضر تاييد شد تاثير مثبت نوستالژی فيلم بر گردشگری
موسيقي است .يعني احساس نوستالژی فيلم تاثير مثبتي بر انگيزۀ تماشاگر برای شرکت در
کنسرت خوانندۀ فيلم و يا خريد آلبوم موسيقي فيلم دارد .اين يافتة پژوهش با مطالعات قبلي
همخواني دارد (کيم و همکاران .)2019 ،البته فرضية تاثير مستقيم گردشگری موسيقي بر
متغير انگيزۀ سفر در سطح معنيداری  0/9۵پذيرفته نشد .با وجود اين ،تاثير غيرمستقيم
نوستالژی موسيقي فيلم بر انگيزۀ سفر با اثر کل برابر با  0/28۴معنيدار است .يکي از
نوآوریها و وجوه تمايز مطالعة حاضر با مطالعات پيشينْ بررسي فرضية تاثير نوستالژی فيلم
بر ايجاد و حفظ جاذبة گردشگری است ،که با ضريب مسير  0/۴3۴تاييد شد .از ديگر
نوآوریهای پژوهش حاضر بررسي تاثير آشنايي با مقصد بر نوستالژی فيلم است ،که اين
فرضيه در سطح معنيداری  0/000پذيرفته شد.
مطالعة حاضر با استفادۀ موفقيتآميز و همانندسازی چهار بعد نوستالژی فيلم و با تاييد
اين فرضيه که نوستالژی مفهومي چند بعدی است که در صنعت گردشگری کاربرد زيادی
دارد مشارکت قابل توجهي در توسعة نظری حوزۀ گردشگری نوستالژی فيلممحور دارد.
يافتههای اين پژوهش انواع مختلف احساسات نوستالژی را تاييد ميکند و نشان ميدهد که
چگونه انگيزۀ سفرۀ گردشگران را تحت تاثير قرار ميدهد؛ بنابراين بينشهای مفهومي مفيدی
برای مطالعة نوستالژی فيلم بهعنوان محرک گردشگری و برای پر کردن شکاف نظریْ در
آن فراهم آورده شدهاست .افزون بر اين مشارکت نظری ،يافتههای اين مطالعه صنعت
گردشگری را با رهنمودهای عملي برای توسعة استراتژیهای مربوط به شناسايي موثر و
استفاده از عناصر نوستالژی فيلم هنگام طراحي برنامه بازاريابي يک مقصد گردشگری ياری
ميرساند .بهعنوان مثال ،ايجاد جاذبههای گردشگری جديد بر مبنای داستان فيلمهای محبوب
يا گنجاندن تورهای بازديد از لوکيشهای فيلمبرداری ميتواند سهم بهسزايي در جذب
گردشگر داشته باشد .افزون بر اين ،ميتوان عرضة هدايا و اقالم سنتي مرتبط با عناصر اصلي
نوستالژی فيلم به گردشگران را با هدف درآمدزايي در برنامة بازاريابي گردشگری افزود.
ضمنا ميتوان بازديدکنندگان را ترغيب کرد تا با به اشتراک گذاشتن تجربيات نوستالژيک
و بيان داستانهای خود در صفحة اصلي مقصد گردشگری و /يا رسانههای اجتماعي ،احساس
تعلق به يک حلقة اجتماعي را بين گردشگران بهوجود آورد ،که بر قصد بازديد مجدد از
مقصد گردشگری بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
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با وجود اين مشارکتهای نظری و عملي ،يافتههای پژوهش حاضر بايد با احتياط تفسير
شود ،زيرا نمونة فعلي بهطور کامل نشاندهندۀ طيف وسيعي از بازديدکنندگان بالقوه نيست.
پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي با تمرکز بر گروههای خاصي از گردشگران ،در هر يک
از گروههای هدف به صورت مجزا ،تاثير نوستالژی فيلم روی گردشگری مورد تحليل قرار
گيرد .محدوديت ديگر پژوهش حاضر از عدم تحقيق در مورد تاثيرات احتمالي تفاوتهای
فردی مانند جنسيت و /يا ويژگيهای شخصيتي در زمينه تاثير نوستالژی فيلم بر گردشگری
ناشي ميشود .بهعنوان مثال ،مطالعات قبلي جهانگردی نشان داده که مردان و زنان دارای
انگيزههای سفر مختلفي هستند (ريموالدو)201۴ ،1؛ بنابراين پيشنهاد ميشود در مطالعات آتي
نمونهای متنوعتر و معرفتر بهکار گرفته شود و نقش چنين تفاوتهای فردی را برای دستيابي
به تعميم و اهميت بيشتر يافتههای مطالعه بررسي شود .اگرچه عدم معرف بودن نمونه و عدم
تحقيق در مورد تاثير متغيرهای تعديلکنندۀ بالقوه ممکن است تعميمپذيری و کاربردی بودن
يافتههای پژوهش حاضر را محدود کند ،اما اين مطالعه بينش مفيدی در مورد درک ماهيت
چندبعدی نوستالژی و نقش اساسي آن در بازاريابي گردشگری فيلم ارائه ميدهد.
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