فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری،سالسیزدهم،شماره،24تابستان،7931صفحات 719- 742


تاثیر کدهای جهانی اخالق گردشگری بر رضایتمندی و تبلیغات شفاهی
گردشگران ورودی به ایران

رضامالمیر7،حامددهقانان

4

تاریخوصول-36/7/49:تاریخپذیرش 36/74/3:

چکیده
اهمیت برقراری روابطصوب میانجوامع میزبان و گردشگران به دلیل مواجه گردشگران با آداب ورسوم و
هنگها یمتفاوت،موجبشدکهکدهایجهانیاصالقگردشگریازاهمیتویژهبرصوردارشوند.لذابا
فر 
پیروی از اصول دهگانه کدهای جهانی اصالق گردشگری ،رضایتمندی گردشگران رغم صواهد صورد ونیز
میآورد .به دلیل اهمیت
اثرگذارترین نور تبلیغات ،یعنی تبلیغات شفاهی را برای جوامع میزبان به ارمغان  
موضو اتذکرشدهدرصنعتگردشگری ،پژوهشحاضربهبررسیتاثیرکدهایجهانیاصالقگردشگری
میپردازد.
بررضایتمندیوهمچنینتاثیرمیزانرضایتآنها رابرتبلیغاتشفاهیگردشگرانواردهبهایران  ،


اینپژوهشازنظرهدف ،کاربردیوازنظرشیوهگردآوریاطال اتتحقیق،توصیفیوازنورپیمایشی–
همبستگیاست.بدینمنظورباتوجهبهنامحدودبودنجامعهآماری،تعداد 962نفرازگردشگرانصارجیدر
ایرانبااستفادهازروشتصادفیبه نواننمونهآماریانتخابگردیدوبااستفادهازپرسشنامهاستاندارد،نظراین
افرادبر رسیوازطریقاستفادهازتکنیممعادالتساصتاریبهکممنرمافزارهایاجپیاجاجولیزرل،
تجزیهوتحلیلگردید.نتایجحاصلازپردازشدادهها نشاندهندهوضعیترضایتمندیگردشگرانازوضعیت

اجراوپیاده سازیکدهایجهانیاصالقگردشگریاستوهمچنینتاثیرمثبتبهبود وضعیتکدهایجهانی
اصالقگردشگریبررویافزایشرضایتمندیگردشگرانتاییدشدونیزنشاندادهشدکهرضایتگردشگران
برتبلیغاتشفاهیتاثیرمثبتومعناداردارد .

واژگان کلیدی:کدهایجهانیاصالقگردشگری،رضایتمندیگردشگر،تبلیغاتشفاهی

 .1دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)
emba91.malmir@gmail.com
 .2استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
صنعتگردشگریبعنو انبزرگترینومتنورترینصنعتدردنیایمعاصر،به نواناصلیترین
منبعدرآمدبسیاریازکشورها بدل گشته استومانندهرفعالیتدیگریدارایآثارمثبتو
منفیبسیاریاستکهبهمنظورتداومحیاتصودناچاراستآثارمنفیرابهحداقلوآثار
مثبتراحداکثرکندتاحداکثرسودومنفعتبهدستآید (زاهدی.)26:7962،دراینمیان
توسعه نانگسیختهگردشگریدردهههای7311و، 7361کهبدونتوجهبهاصولپایداریو
احترامبهمحیط(ا مازطبیعیوانسانی)انجامگرفتهبودمنجرشدتابهتدریج،سیاستگذاران
گردشگریدرسطوحمحلی،ملیوبینالمللیدرپییافتنراهکارهاییبرایکاستنازاثرات

منفیگردشگریبیفتند(ترابیانومستولیزاده)2:7961،وهمینامرموجبشدتاسازمانجهانی

گردشگری ،به  نوان بزر ترین نهاد بینالمللی گردشگری در دنیا تدوین کدهای اصالق
گردشگریرادردستورکارصودقراردهد .

کدهای جهانیاصالقگردشگریدردهمادهبهتصویبرسیدهاستکهنهمادهازآنحکایت
از «قوانین بازی» برای مقصدها ،دولتها ،متصدیان تور ،برنامهریزان ،کارگزاران مسافرتی،
کارکنانومسافرانمی نمایدومادهدهمبهنکاتاجراییموردتوجهدرآنتأکیددارد(ترابیان

ومستولیزاده.)49:7961،
بررسی تاثیر کدهای جهانی اصالق گردشگری بر رضایتمندی و تبلیغات شفاهی گردشگران
ورودی به ایران ،موضو ی است حانز اهمیت که با توجه به مطالعات صورت گرفته حول
پژوهشها یپیشینمشخ


شدهاست.موضورموردمطالعهدرپژوهشحاضر،کموبیشنظر

محققان را به ص ود جلب کرده است و این امر حکایت از اهمیت موضور و ضرورت انجام
تحقیقاتبیشتردراینزمینهرادارد،اماشیوهارتبا ویکپارچگیمتغیرهاییکهدرپژوهش
حاضر استفاده شده اند ،در هیچ یم از پژوهشهای قبلی دیده نشده است و مدل پژوهش
حاضر سعی دارد از این لحاظ با در نظر گرفتن روابط مهم بین کدهای دهگانه اصالق
گردشگری ورضایتمندی وتبلیغاتشفاهی گردشگران به بررسیجنبههای نویندرصنعت
گردشگریبپردازد .درواقعسوالاصلیاینتحقیقایناستکهاجراوپیادهسازی(وبهبود
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وضعیت)کدهایجهانیاصالقگردشگریتاثیرمعناداریدررضایتمندیگردشگرانورودی
بهایراندارد؟ورضایتمندیگردشگرانچهتاثیریبرتبلیغاتشفاهیآنهادارد؟ 

مبانی نظری پژوهش
کدهای جهانی اخالق گردشگری:7
مجمور ده کد جهانی که توسط سازمان جهانی گردشگری منتشر شده است و به حقوق
میباشد .این مجمو ه ،ضوابط و
گردشگران در کشورهای صارج از وطنشان اشاره دارد  ،
معیارهایاصالقیواصولرفتارهایمعیناستکهبرفعالیتهایبخشگردشگریحاکمبوده

وتعهداتوشرحوظایفمتقابلجامعهمیزبانومیهمانرانسبتبهیکدیگرتعیینکردهاست.
(سازمانجهانیگردشگری)4
اینکدهاشامل :9

مشارکتگردشگریبردرکواحتراممتقابلبینمردمو جوامع 
گردشگریبه نوانوسیلهایبرایشکوفاییانفرادیواجتما ی 
گردشگریبه نوانیکیاز وامل توسعهپایدار 
جایگاهمیراثفرهنگیدرگردشگریونکاتموردتوجهدربهبودآن 
گردشگریبه نوانفعالیتسودمندبرایکشورمیزبانوجوامعمحلی 
تعداتگروههایذینفعدرتوسعهگردشگری 

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:
رضایتمندیرا میتوانواکنشمصرفکنندهبهارزیابیازاصتالفادراکبینانتظاراتقبلی
میشود(قلیزاده
و ملکردفعلیمحصولتعریفکردکهپ ازمصرفآنمحصولادراک 
سروری)79:4179،
صشنودیگردشگرانازسفربهایرانوتمایلدوبارهآنهابرایاینکار(.چی )1:4112،7

تبلیغات شفاهی:
اطالررسانیبهصورتفردیبهدوستانوآشنایانراجعبهیمتجربه،محصولواتفاق.دو
ویژگیمهمکهتبلیغاتشفاهیراازدیگرمنابعاطال اتی،مثالتبلیغاتمتمایزکرده:تبلیغات
شفاهیمعموالبه نوانمعتبرترینوقابلا تمادتریندرکشدهوازطریقشبکههایاجتما ی
بهآسانیدردسترجاست(لیو .)77:4116،4

پیشینه پژوهش
درمطالعهانجامشدهدرموردرضایتگردشگرازشهرمایورکادراسپانیابه نوانیممقدمه
گردشگریدرفصلرکودسفر،مشخ

گردیدکهافرادمسنبازاربزرگیراتشکیلمیدهند

و مایل به بازدید مجدد از شهر مایورکا می باشد (کوراک و ریمیگتون )41:4111،9سطح
صدماتمحلاقامت تمیزیساحل،نگرشکارکنانکیفیتغذایوغیرهبه نوان واملمهم
تاثیر گذار بر میزان رضایت کلی گردشگران و تصمیمات رفتاری آنها در آینده مشخ



گردید.
2

هیونگ و دیگران ( ،)4114ادراک گردشگران از  وامل صدمات و اثرات آنان به رضایت
گردشکررادرمحیطرستورانهایفرودگاههنگکنگ،مطالعهکردند .نتایج نشان دادکه

ویژگیهایکارمندانقابلیتاطمینانومشخصاتفیزیکی ،واملصدماتیمهمیدرمشارکت

بارضایتکلبودند .
1. Chi
2. Lio
3. Kourak & rimigton
4. Hiuong et al
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فخاریانوهمکاراندرسال 4174مطالعهایراتحت نوان«تاثیرتبلیغاتشفاهیالکترونیکی
انجامدادند.انهادراینپژوهشبهبررسیارتبا بین

برتمایلگردشگرانبهبازدیدازایران»
تبلیغات شفاهی الکترونیکی ،گرایشات گردشگران در سفر به اصفهان و تمایالت به سفر
گردشگرانبینالمللیکهبهاصفهانسفرکردهبودند.آنهابرای

پرداصتند.جامعهآماریآنها
استفادهکردندوبرایتحلیلدادهها ازمیانگینواریان

جمعآوریاطال اتازپرسشنامه 

و

معادالتساصتاراستفادهکردند .نتایجتحقیقنشان دادکه گرایش گردشگران به بازدیداز
مقاصداسالمیمرتبطباتمایلآنهابهسفراست .


مدل مفهومی پژوهش
میدهد .
شکلزیرمدلمفهومیپژوهشرانمایش 










تبلیغات



شفاهی



رضایت
H2

مندی
گردشگرا
ن



H1

کدهای جهانی اخالق گردشگری
 .1مشارکت گردشگگری در در و احتگرام متبابگل
بین مردم و جوامع
 . 2گردشگری به عنوان وسگیله ای بگرای شگکوفایی
فردی و اجتماعی
 . 3گردشگری به عنوان یکی از عوامل توسعه پایدار
 .4جایگاه میراث فرهنگی در گردشگگری و نکگا
مورد توجه در بهبود آن
 .5گردشگری به عنوان یک فعالیت سگودمند بگرای
کشورهای میزبان و جوامع محلی
 .6تعهدا گروههای ذینفع در توسعه گردشگری
 .7حبوق گردشگران
 .8آزادی گردشگران در جا بجایی
 .9حبگگگوق کارکنگگگان و کارآفرینگگگان در گگگنعت
گردشگری
 .10ا گگگول اجگگگرای کگگگدهای جهگگگانی اخگگگالق
گردشگری




شکل ( : )1مدل مفهومی پژوهش
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فرضیههای پژوهش
میکنندازوضعیتکنونیاجراوپیادهسازیکدهای
فرضیه :7گردشگرانیکهبهایرانسفر  
جهانیاصالقگردشگری،رضایتدارند.
فرضیه: 4بهبودوضعیتاجراوپیادهسازیکدهایجهانیاصالقگردشگریدرشکلگیری
رضایتمندیباالترمیانتوریستوکشورمیزباناثرمثبتدارد.
فرضیه:9میانرضایتمندیگردشگرانیکهبهایرانسفرمیکنندوتبلیغاتشفاهیارتبا معنا
داریوجوددارد .


روش تحقیق
اینتحقیقراباتوجهبههدفمیتواندردستهیتحقیقاتکاربردیقراردادکههدفآن
وازنظرنحوهگردآوریدادهها،توصیفیاز

توسعهدانشکاربردیدریمزمینهصاصاست
میباشد .
نورپیمایشی-همبستگیومبتنیبرمدلمعادالتساصتاری 
سواالتپرسشنامهاینتحقیقترکیبیازپرسشهایاستاندارد و نیزپرسشهاییاستکه با

توجهبهمتنکدهایجهانیاصالقگردشگریمنتشرشدهازسویسازمانجهانیگردشگری
تنظیم شده است و مورد تایید اساتید داصلی صاحب نظر در صنعت گردشگری قرار گرفته
است .بنابراین پرسشنامه ای شامل پرسشهای هدف دار تهیه شد تا با استفاده از آنها ،جمع
برایردیاقبولفرضیههایآزمونموردنظربدستآید.

آوریدادهها
ج امعهآماریاینتحقیقراگردشگرانورودیبهکشورایرانراتشکیلمیدهندکهبهدالیل
وبااهدفمختلفازکشورم زیزمانبازدیدبه ملآوردهاند،کهازجملهآنمیتوانبه
توریستی،امورتجاریوحرفهای ،شرکتدررویدادهایصاص،بازدیدازدوستانوآشنایان
و...اشارهکرد.
دراینتحقیقباتوجهبهنامحدودبودنجامعهگردشگرانبرایبرآوردحجمنمونهانتخابیاز
فرمولآماریکوکرانکمممیگیریم:
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کهدرفرمول باال مقدارصطایمجازرا ،0/05سطحاطمینان را ،1/96مقدار نسبتصفت

موجوددرجامعهرا 0/5ودر صدافرادفاقدآنصفتدرجامعهرا 0/5درنظرمیگیریم.که
طبقآنحداقلحجمنمونه962نفرتعیینگردید .
دراینپژوهشبرایافزایشرواییظاهریپرسشنامه الوهبراستفادهازنظراتاساتیدراهنماو
مشاوروهمچنینکارشناسانصنعتگردشگریداصلیوصارجیبرایتاییدرواییمحتوی،از
رواییهمگرابااستفادهازشناساییمتوسطواریان سازههانیزاستفادهشدهکهمقادیرانرادر
مینمایید.
جدولزیرمشاهده 
جدول( :)1روایی همگرایی سازهها

سازه

متوسطواریان استخراجشده

کدجهانیاصالقشماره7

692/1

کدجهانیاصالقشماره4

267/1

کدجهانیاصالقشماره9

114/1

کدجهانیاصالقشماره2

266/1

کدجهانیاصالقشماره2

696/1

کدجهانیاصالقشماره6

192/1

کدجهانیاصالقشماره1

674/1

کدجهانیاصالقشماره6

231/1

کدجهانیاصالقشماره3

637/1

کدجهانیاصالقشماره71

297/1

تبلیغاتشفاهی

177/1

رضایت

641/1

همانگونه که در جدول باال مشاهده میکنید مقدار متوسط واریان

استخراج شده برای

سازههای این تحقیق بین0/531و  0/734است که از مقدار حداقلی  0/5بیشتر است و

سازهها است .
نشان دهنده روایی همگرایی مناسب 
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پایاییشر رواییاست،یعنیهرچهبرمیزانپایایییمآزمونافزودهشود،بههماننسبتبر
روایی آن افزوده صواهد شد .مشهورترین آزمون برای اندازهگیری پایایی ،آزمون آلفای
کرونباخ است که این آزمون برای محاسبهی هماهنگی درونی ابزار سنجش از جمله
پرسشنامههامورداستفادهقرارمیگیرد .

جدول( :)2پایایی سازهها

سازه

مقدارالفایکرونباخ

کدجهانیاصالقشماره7

6466/1

کدجهانیاصالقشماره4

3199/1

کدجهانیاصالقشماره9

3749/1

کدجهانیاصالقشماره2

3723/1

کدجهانیاصالقشماره2

6247/1

کدجهانیاصالقشماره6

1227/1

کدجهانیاصالقشماره1

1621/1

کدجهانیاصالقشماره6

6172/1

کدجهانیاصالقشماره3

1326/1

کدجهانیاصالقشماره71

3116/1

تبلیغاتشفاهی

1972/1

رضایت

1674/1

کل

6222/1

دراینپژوهش،از«روشآلفایکرونباخ»برایسنجشپایاییاستفادهشدهاست.اینکار

بااستفادهازنرمافزار  spss19انجامپذیرفتهاست.ضریبا تبار 7/11دراینروشنشانهی
دالبربیا تباریکاملاست.

ا تبارکاملابزاراندازهگیریوضریبا تبار1/11
برایتحلیلدادههایپژوهشحاضرازروشمدلسازیمعادالتساصتاریوبدینمنظوراز
نرمافزارهایاجپیاجاج،22آموج22ولیزرلاستفادهشدهاست .

111

تاثیر کدهای جهانی اخالق گردشگری بر رضایتمندی و تبلیغات شفاهی...

یافتههای پژوهش
درجدولزیرآمارتوصیفیمربو بهمشخصاتفردیوجمعیتشناصتیپاسخدهندگانبه
تفکیمجنسیت،سن،کشورمبداوتحصیالتموردبررسیقرارگرفتهاست .
جدول( :)3آمار توصیفی پاسخ دهندگان

پارامتر 
جنسیت 

سن 

وضعیتتاهل 

سطحتحصیالت 

فراوانی 

درصد 


مرد 

 437

 16/12

زن 

 39

 44/42

زیر42سال 

 62

 61/76

بین42و92سال 

 761

 23/29

بین92و22سال 

 63

 31/71

بین22و22سال 

 26

 26/72

باالی22سال 

 46

 43/1

مجرد 

 711

 41/22

متاهل 

 472

 19/22

زیردیپلم 

4

 24/1

دیپلم 

 22

 94/72

 764

 73/24

 794

 96/92

 99

 23/6

 962

 711

لیسان



فوقلیسان
دکترا 
جمع 





بررسی تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق
  74متغیراینپژوهشکهشاملدهکدجهانیگردشگری،رضایتوتبلیغدهانبهدهانهستند
توسط91سوالتشکیلشدهاست .
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مدلپژوهشدرابتدادرنرمافزارلیزرلاجراوروابطنشانگرهایآنترسیمشد.مدلاولیه

اجراشدهدرنرمافزارلیزرلدارایشاص هایمناسببرازشبودهاست .

شکل ( :)2مدل اولیه اندازه گیری متغیرها



تاثیر کدهای جهانی اخالق گردشگری بر رضایتمندی و تبلیغات شفاهی...
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لذا براساج یافتههای این مدل میتوان در مورد مناسب بودن متغیرهای مورد بررسی برای
سازهها و احتماالً کنار گذاشتن صرده مقیاجهای بی معنی هر سازه با دقت بسیار

سنجش
بیشترینسبتبهمدلاولیهتصمیمگیرینمود.مقادیرریشهدومبرآوردواریان صطایتقریب
توانپارامترهایبرآوردشده


،نیزدرمدلبهمقدارقابلقبولرسیدهاست،لذامی
RMSEA

ذیرینشانگرهاباسازههای

درمدلرابهلحاظآماریقابلاتکادانستوازآنجهتتطابقپ
موردمطالعهاستفادهنمود .
یدرکناریکدیگرسازه هایمربو بهصودراباتوجهبهساصتارموردنظرمحققبه

نشانگرها

درستیتانیدنمودندزیراکهمدلحاضربااستفادهازروشتحلیل املیتأییدیبهدرستیاجرا
شدهاستوتداصل قابلتوجهیمشاهده نمیشود .باتوجه بهاینکهمقدارریشهدوم برآورد
واریان

صطایتقریب RMSEAبرایمدلاصالحشدهکمتراز 1/7گزارششده،ازاین

هایاینمدلمیتواندرموردمناسببودنسواالتانتخابیمحققتصمیم


روبراساجیافته
دهدپارامترهایبرآوردشدهدرمدلبهلحاظآماریقابلاتکابوده


گیرینمود.نتایجنشانمی
وازآنجهتتطابقپذیرینشانگرهاباسازههایموردمطالعهاستفادهنمود .
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شکل شماره  3مقادیر  tبرای بررسی معنی داری پارامترهای مدل برازش یافته متغیرها
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برایهریمازبارهای املیهرنشانگرباقیماندهباسازهیامتغیر

مقادیرمحاسبهشده t
پنهان صود باالی  7/36است؛ لذا میتوان هم سویی صرده مقیاجهای پرسشنامه برای اندازه
گیریمفاهیمرادراینمرحلهمعتبرنشانداد .
برای ارزیابی مدل تحلیل  املی تأییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد .در این

پژوهشبرایارزیابیمدلتحلیل املیتأییدیازمیانگینمجذورپ ماندها،RMRشاص

برازندگی ،GFIشاص
شاص

نرمشده برازندگی(،)NFIشاص

برازندگیفزاینده(،)IFIشاص



نرمنشده برازندگی(،)NNFI

برازندگیتطبیقی()CFIوشاص

بسیارمهمریشه

دومبرآوردواریان صطایتقریبRMSEAاستفادهشدهاست .

جدول ( :)4شاخصهای برازندگی مدل اندازه گیری متغیرها

شاص

حدمطلوب 



مقدارگزارششده 

میانگینمجذورپ ماندها RMR

نزدیمبهصفر 

 192/1

میانگینمجذورپ ماندها استانداردشدهSRMR

نزدیمبهصفر 

 121/1

شاص

برازندگی GFI

1/3وباالتر 

 32/1

شاص

نرمشدهبرازندگی NFI

1/3وباالتر 

 32/1

شاص

نرمنشدهبرازندگی NNFI

1/3وباالتر 

 39/1

شاص

برازندگیفزاینده IFI

1/3وباالتر 

 36/1

شاص

برازندگیتطبیقی CFI

1/3وباالتر 

 36/1

1/16وکمتر 

 164/1

کمتراز 9

 34/4

ریشه دوم برآورد واریان
 RMSEA
تقسیمکایدوبردرجهآزادی 

صطای تقریب،

همان طور که مشخصههای برازندگی جدول نشان میدهد دادههای این پژوهش با ساصتار
املیوزیربناینظریتحقیقبرازشمناسبیداردواینبیانگرهمسوبودنسواالتباسازههای

نظری است .بعد از پاالیش متغیرهای مربوطه ،در این مرحله میتوان مدل اندازه گیری ابعاد
دیگررامطالعهنمود .
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ضرایب بارهای عاملی
ابتدامدلمعادالتساصتاریافتهرادرنرمافزارلیزرلرسمکردهوسپ
میرسیموسپ
بینمتغیرها بهشاص هایمناسببودنکاملمدل  


میپردازیم :
داریدرآزمونTسویلبهبررسیمعنیداربودنآن 

باآزادکردنروابط

بااستفادهازسطحمعنی

شکل  4مدل معادالت ساختار یافته در حالت ضرایب استاندارد
جدول( :)5میزان اثر و سطح معنی داری متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته
آزمون فرضیهها

رضایت
میزان

تبلیغ شفاهی
سطح معنی داری میزان

سطح معنی

مشارکت گردشگری در در و احترام متبابل بین مردم و جوامع

0اثر012/0 202/

داری
010
0اثر/0 063/

گردشگری به عنوان وسیله ای برای شکوفایی فردی و اجتماعی

035/0 167/0

022/0 052/0

گردشگری به عنوان یکی از عوامل توسعه پایدار

620/0 024/0

602/0 008/0

590/0 -0/019

607/0 -0/006

گردشگری به عنوان یک فعالیت سودمند برای کشورهای میزبان و جوامع محلی 406/0 043/0

407/0 013/0

564/0 -0/051

-

481/0

حبوق گردشگران

012/0 359/0

006/0 0/016
111/0

آزادی گردشگران در جا بجایی

009/0 153/0

010/0 047/0

جایگاه میراث فرهنگی در گردشگری و نکا
تعهدا

گروههای ذینفع در توسعه گردشگری

مورد توجه در بهبود آن

111

تاثیر کدهای جهانی اخالق گردشگری بر رضایتمندی و تبلیغات شفاهی...
حبوق کارکنان و کارآفرینان در نعت گردشگری

022/0 130/0

018/0 040/0

ا ول اجرای کدهای جهانی اخالق گردشگری

009/0 480/0

009/0 149/0

رضایت مندی گردشگران

... 000/0

015/0 310/0


میگیرند .
دراینبخشپ ازبررسیوتاییدمدل،فرضیههایتحقیقموردآزمونقرار 
جدولزیرصالصهنتایجحاصلازآزمونفرضیهها رادرقالبضرایببارهای املیهمراهبا

سطحمعنیدارینشانمیدهد.
جدول( :)6خالصه نتایج آزمون فرضیات

فرض
یه 
7
4
9

رابطه 
رضایت از وضعیت کنونی اجرا و پیادهسازی کدهای
جهانیاصالقگردشگری 
بهبودوضعیتاجراوپیادهسازیکدهایجهانیاصالق
گردشگریمنجرورضایتدمندیباالترگردشگران 
رضایتمندی گردشگرانی که به ایران سفر میکنند و
تبلیغاتشفاهی 

بار املی

سطح 

استاندارد 

معناداری 

نتیجه 
تایید 

-

-

 726/1

  116/1تایید 

 971/1

  172/1تایید 

یافتههای مبتنی بر فرضیههای پژوهش
میکنند از وضعیت کنونی اجرا و پیاده سازی
فرضیه  :7گردشگرانی که به ایران سفر  
کدهایجهانیاصالقگردشگری،رضایتدارند .
برایبررسیفرضیهفوقازآنجاکهمتغیرها نرمالبودهازآزمونپارامتریتیتمنمونه

اییاستفادهکردهوچونازمقیاجلیکرت 1گزینهایاستفادهشدهاستمقدارمتوسطبرابر
دد2است.نتیجهدرجدولزیرقابلمشاهدهاست :
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جدول ( : )7میزان  tو سطح معنی داری

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

t

درجه

سطحمعنی

آزادی

داری

احتراممتقابلجوامع

962

2/14

969 74/99 7/72

1/111

وسیلهشکوفایی

962

9/14

7/11

962

9/13

1/12

962

9/31

1/12

برای 962

2/11

7/76

 9695/17
 9695/53
 9692/74
969 77/14

1/111

املتوسعهپایدار
میراثفرهنگی
سودمند

1/111
1/116
1/111

کشورها
تعهد

گروههای 962

2/72

7/17

969 4/14

1/111

ذینفع
حقوقگردشگران

962

2/91

7/12

969 2/26

1/111

آزادیگردشگران

962

2/79

1/69

969 9/72

1/114

حقوقکارکنان

962

2/44

1/66

969 2/37

1/111

اصولاجرایکدها

962

2/67

969 72/21 7/13

1/111

کدهایجهانی

962

2/42

1/64

969 1/62

1/111

رضایت

962

2/29

969 71/66 1/36

1/111

همتغیرها سطحمعنیداریازمقدار بحرانی

در آزمونفرضیه باال باتوجهبهاینکهدرهم

گیریمکههموارهمیانگینهایمتغیرهاازمقدارمتوسط 2تفاوت

 0/05کمتراست نتیجه  
می

معنی دارای دارد و از آنجا که مقدار میانگین در متغیرها از مقدار  2بزرگتر است نتیجه
گیریمکهمیزانرضایتازکدهابیشترازمقدارمتوسطاست.تنهادرموردکدهای4و9و


می
میدهدکهمیزانرضایتاز
 2استکهمیزانمیانگینازمقدارمتوسط 2کمتراستکهنشان  
اینکدهاکمترازمقدارمتوسطاست .

فرضیه :4بهبود وضعیتاجراو پیادهسازیکدهایجهانیاصالق گردشگری درشکل -

تاثیر کدهای جهانی اخالق گردشگری بر رضایتمندی و تبلیغات شفاهی...
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گیریرضایتمندیباالتریمیان توریستوکشورمیزباناثرمثبتدارد .
باتوجهبهشکل 2وجدول 2میزانبار املیاستانداردشدهمتغیرکدهایجهانیاصالق
میکنندکهبرابر0/148ومیزانسطح
گردشگریبررضایتمندیگردشگرانیکهبهایرانسفر 

معنیداریآنبرابر0/008استکهازمقدار0/05کمتراست،نشاندهندهاینموضوراست
میکنند تاثیر معنیداری دارد و
که این کدها بر رضایتمندی گردشگرانی که به ایران سفر  
میگردد .
فرضیهفوقتایید 
فرضیه:9میانرضایتمندیگردشگرانیکهبهایرانسفرمیکنندوتبلیغاتشفاهیارتبا 
معناداریوجوددارد .
باتوجهبهشکل 2وجدول 2میزانبار املیاستانداردشدهمتغیررضایتمندیگردشگرانیکه
میکنند بر  تبلیغات شفاهی برابر  0/310که میزان سطح معنی داری آن برابر
به ایران سفر  

 0/015است که از مقدار  0/05کمتر است ،نشان دهنده این موضور است که متغیر
میکنندبر تبلیغاتشفاهیتاثیرمعنیداریداردو
رضایتمندیگردشگرانیکهبهایرانسفر  
میگردد .
فرضیهسومتایید 

نتیجهگیری
درپژوهشحاضرتعدادسهفرضیهمطرحشدکهدرنهایتتمامفرضیاتتاییدشدندکهباتوجه
یافتهها  ،مدل مفهومی پژوهش مورد تایید قرار گرفت .در  فرضیات پژوهش بیان شد که
به 
کدهای جهانی اصالق گردشگری با ایجاد رضایتمندی برای گردشگران رابطه مثبت و
معناداریدارد،همچنینرابطهمثبتومعناداریبینرضایتمندیوتبلیغاتشفاهیگردشگران
تاییدشد .
الزمبهذکراستازآنجاییکهایناثراولینتحقیقپژوهشیدرحیطهکدهایجهانیاصالق
میباشد،لذاتحقیقاتمشابهچندانیجهتمقایسهنتایجیافتنشدهاست .

 پژوهشحاضررابطهبیناجراوپیادهسازیکدهایجهانیاصالقگردشگریورضایتمندی
میکند ،تفاوت این
گردشگران  همچنین اثر آنها را بر تبلیغات شفاهی معنادار و مثبت بیان  
پژوهشبامطالعاتوتحقیقاتمشابهدرایناستکهمادر اینجابرایاولینبارنقشوتاثیر
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تم تم  وامل و زیرمجمو ههای کدهای جهانی اصالق گردشگری را در رضایتمندی
گردشگرانبررسینمودهایم،درحالیکهدرتحقیقاتمشابهتنهاتاثیریکیاز واملموثر
همچونامنیت،حمل و نقل،تاثیر صدماتتور وکیفیت صدمات ،بررضایت گردشگرانرا
بررسینمودهاند.
میکننداز
لذاباتوجهبهتاییداولینفرضیهتحقیق،مبنیبراینکهگردشگرانیکهبهایرانسفر  
وضعیت کنونی اجرا و پیاده سازی کدهای جهانی اصالق گردشگری رضایت دارند ،پیشنهاد
میشود که تمامی گروهها و دست اندرکاران صنعت گردشگری ا م از بخش دولتی و

صصوصی با فلسفه و اصول کدهای جهانی اصالق گردشگری آشنایی کامل داشته باشند،
می گرددکلیهافرادیکهبههرنحوازبدوورودگرشگرانبهایران،تالحظه
همچنینپیشنهاد  
صروجازکشورباآنها درتعاملند،ر ایتایناصولرامبنایکارصودقراردهند.ضمناالزم

بهیادآوریاستنظربهاینکهمقاماتوتصمیمگیرانصنعتگردشگریبهضرورتواهمیت
ر ایت اصول کدهای دهگانه جهانی اصالق گردشگری پی ببرند ،آنگاه انتفار طرفین
(گردشگروکشورمیزبان)برایآنهامبرهنصواهدشد .

 با توجه با تایید دومین فرضیه اصلی پژوهش حاضر ،مبنی بر اینکه بهبود وضعیت اجرا و 
پیادهسازیکدهایجهانیاصالقگردشگریدرشکلگیریرضایتمندیباالترمیانتوریستو
میشود جهت افزایش رضایتمندی گردشگران و رونق
کشور میزبان اثر مثبت دارد ،پیشنهاد  
صنعتگردشگریکشور زیزمان،جمهوریاسالمیایران،توجهویژهایبهروندنحوهبهکار
گیری این اصول در تمامی مراحل از زمانی که گردشگر فکر سفر به ایران را در ذهنش
میگردد،شود .
میپروراندتازمانیکهازایرانبازدیدکردهاستوبهکشورصودباز 

میتواناینطورنتیجهگیریکردکهباتوجهبهاینکهدو املحقوق
بااستفادهازنتایجپژوهش 
گردشگران(مادههفتمکدهایجهانیاصالقگردشگری)و املاجرایاصولقوانیناصالقی
جهانیبرایگردشگری (مادهدهمکدهایجهانیاصالقگردشگری)بیشتریناثرمثبترابر
میکنند دارند ،بهتراستکهتمرکزمستولینبر
رضایتمندی گردشگرانیکه بهایرانسفر  
رویبرقراریایندو املصورتپذیرد(باتوجهبهاصلپارتو .)41/61
نظر به این که فرضیه سوم پژوهش تایید شده است که رضایتمندی گردشگران بر تبلیغات
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کهالبتهبابررسیپژوهشهایمشابهپیشینونتایجآنها ،پیمیبریمکه

شفاهیاثرمثبتدارد ،
آنهااغلب به بررسی واملتاثیر گذار بر روی تبلیغاتشفاهیو نیزتاثیرتبلیغاتشفاهی بر
رویتصورگردشگرانپرداصتهاند،اماپژوهشحاضربهبررسیتاثیررضایتمندیگردشگران
بررویتبلیغاتشفاهیپرداصتهاست .
لذا با توجه به ارزشمندی و اهمیت این نور تبلیغات به لحاظ میزان باالی پذیرش از سوی
میشودبودجهایصاصومشخ
شنوندهومخاطبآن،پیشنهاد 

وقابلپیگیریصرفاجراو

پیادهسازیهرچهبهترکدهایجهانیاصالقگردشگریشودتا الوهبررضایتمندیهرچه
بیشتر،باتلیغاتشفاهیگردشگرانواستقبالورشدچشمگیرمتقاضیانبازدیدازایرانمواجه
میشود با توجه بهیافتههایتحقیقکه اشاره براثرمثبترضایت بر
شویم.همچنینپیشنهاد  
تبلیغاتشفاهیدارد .باکاهشهزینههایتبلیغاتی برای گردشگرانصارجیجهت بازدیداز
ایران،مقداریازبودجهتبلیغاتیمربوطهرابهپیادهسازیقوانینجهانیاصالقگردشگریدر
ایراناصتصاصدهندهتا الوهبرایجادرضایتدرگردشگران،باتبلیغاتشفاهیگردشگران
بهدیگردوستانشانروبروشوند .
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