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  ها:ید واژهکل

 گردشگري، توریسم، فیلم

 روستاي روستایی، توسعه

  .سولقان

  چکیده

 است، سینمایی و هنري آثار تولید صحنه که هاییمکان و هالوکیشن قالب در توریسم، فیلم یا فیلم گردشگري

 و ريگردشگ مقصدهاي از بازدید براي گردشگران جذب در مهمی نقش که شودمی محسوب گردشگري از ايشاخه

 تولید گذشته دهه یک در. دارد متقابل تاثیرات ها،فیلم این تبلیغ و ترویج در نیز گردشگري و داشته آنها توسعه

 گردشگري توسعه بر نیز متفاوتی تاثیرات و یافته گسترش کشور، روستایی مناطق در سریال و سینمایی هايفیلم

 روستاهاي از یکی تهران، شهر مجاور سولقان، و کن دهستان در سولقان روستاي. است داشته برجاي روستایی

 سریال از بخشی برداريفیلم لوکیشن نوربخش، امامزاده نام به روستا این از مکانی و رودمی شمار به کشور گردشگرپذیر

 روند و روستایی توسعه بر فیلم این پیامدهاي و تاثیرات پژوهش، اصلی چالش مبنا، این بر. است بوده هند از مسافري

 شناسایی نیازمند متقابل تاثیرات سنجش اینکه به توجه با. است فیلم این بر گردشگري تاثیرات و گردشگران جذب

 روابط تبیین براي مطلوبی مدل تا دارد ضرورت اساس همین بر باشد،می مولفه هر جایگاه و تاثیرگذار هايمولفه و ابعاد

 تبیین جهت مطلوب مدل یک ارائه پژوهش، این اصلی هدف بنابراین،. دشو ارائه روستایی گردشگري با توریسم فیلم

 و میدانی مطالعات طریق از منظور این براي. است سولقان روستاي در گردشگري توسعه و توریسم فیلم بین روابط

 گلوله یوهش به و کیفی صورت به( مردم شامل پژوهش آماري نمونه با مصاحبه انجام و پرسشنامه تهیه و ايکتابخانه

 مشاهدات و) است آمده دست به حجم بدون کوکران فرمول طریق از که( ورودي گردشگر 267 و) نظري اشباع و برفی

 استقرایی، کیفی محتواي تحلیل و آماري هايآزمون و هاتحلیل طریق از سپس و شده گرداوري الزم هايداده میدانی،

 چندانی انگیزه فیلمبرداري، لوکیشن از بازدید که دهدمی نشان کمی و کیفی هايتحلیل نتایج. شدند تحلیل و تجزیه

 مصداق کنند،می مسافرت روستا به بار اولین که گردشگرانی براي مورد این و نکرده ایجاد گردشگران مسافرت در

 نفش شگري،گرد توسعه زمینه در اما قبول قابل حدي تا روستا، شناخت بر فیلم این تاثیرات همچنین. دارد بیشتري

 بهینه مدل نهایت در. است نشده مشاهده روستایی توسعه و توریسم فیلم بین متقابل تاثیرات و نکرده ایفا چندانی

  .شد ارائه سولقان روستاي بر تاکید با روستایی مناطق در توریسم فیلم توسعه
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  مقدمه:

در  یگرفته است. حتــ رقرا توجهتوسعه، مورد  یابیبازار هاست که درمدت ،سفر يریگمیتصم ندیدر فرا رینقش تصو تیاهم      

گــذار  ریانتخاب محــل ســفر تــاث يریگمیتصم ندیدر فرا یاز اطالعات واقع شتریب ر،یتصو کی ریتاث ممکن استاز مواقع  ياریبس

 کیــانطور کــه همــ ،دهــدیمــ شیمنطقه را افــزا کیسفر به  انگیزه ،مثبت ریتصو کیکه  دیگویشده م رفتهیاصل پذ کی. باشد

بــه عنــوان نمونــه مهمــی از ایــن  یینمایس يهالمیها و فالیسر ).Neale, 1994( را کاهش خواهد داد انگیزه نیا ،یمنف ریتصو

 ریتصو کیتوانند یم گریموثرند و از طرف د گردشگران سطتو يگردشگر مقصدهايشانس احتمال انتخاب  شیدر افزا تصویرها،

اســت کــه در مقاصــد  يهــااز جاذبه ي. هدف گردشگران از سفر به نقاط گوناگون جهان بهره مندخلق کنند آنهامثبت در ذهن 

از  میقمســت ریــتوانــد بــه صــورت غیکه مــ ی استیاز ابزارها یکیو ) 51، 1388 ،يو نظر یدختیب نینهفته است (ام يگردشگر

حضــور در  يکند، گردشــگران را بــرا جادیا ياز مناطق گردشگر یمثبت ریدر مقاصد خبر دهد، تصو يگردشگر يهاوجود جاذبه

کــه دربــاره  ییهــالمیبه طور بالقوه فــ یطرفاز  است. یینمایو س یونیزیتلو يهالمیاستفاده از ف دینما بیترغ یمنطقه به خصوص

در  یبــالقوه منفــ يهــایژگــیاز و یعیوس فیط نیدارد. هم چن زین یمنف يشوند اثرهایمنطقه ساخته م کی غیو تبل يگردشگر

 شــده اســت یآن کمتــر بررســ یطــیمح ســتیو ز یاجتمــاع راتیکــه تــاث یوجود دارد، به خصوص در منــاطق يگردشگر لمیف

)Beeton, 2004(. و  لمیفــ يلمبــرداریف يهاو صــحنه هاشــنیلوک ریباشــد، نقــش و تــاثیپژوهش مــورد بحــث مــ نیآنچه در ا

توان تــاثیرات متعــددي بــر هاي فیلمبرداري مییلم و لوکیشنگردشگري ف .باشدیم ییروستا يمختلف، بر گردشگر يهاالیسر

جذب گردشگران و توسعه اقتصادي و اجتماعی و کالبدي داشته است. بــه منظــور ارزیــابی تــاثیرات فــیلم توریســم بــر توســعه 

بــا  رانیــاهینه است. هاي موثر بر فیلم توریسم و تبیین آن در قالب یک مدل بگردشگري روستایی نیاز به شناسایی ابعاد و مولفه

نقش جهان اصفهان، مقبره  دانیم د،یتخت جمش یخیآثار تارغیره مانند و  یعیطب ،یفرهنگ ،یخیتار يهاتوجه به داشتن جاذبه

باعــث جــذب گردشــگران، بــه خصــوص گردشــگران ، شنیبه عنوان لوک دتوانیفاخر م يهالمیدر ف رهیو حافظ، و غ يسعد يها

 يروســتا  توان در روســتاي ســولقان تهــران بررســی کــرد.از ساخت فیلم در مناطق روستایی را مینمونه مهمی  شوند. یخارج

 يگــردبــوم يهــاروستا با داشــتن جاذبــه نیسولقان در بخش کن و سولقان در غرب و شمال غرب شهر تهران واقع شده است. ا

 نیــا یآثــار مــذهب نیاز مهمتــر یکــینــوربخش،  گردشگران شهر تهران است. امامزاده ژهیگردشگران به و شتریمختلف، مقصد ب

 يلمبــرداریامــامزاده ف نیدر ا» از هند يمسافر« یونیزیاز مجموعه تلو ي، بخش محدود1382شود. در سال یروستا محسوب م

ده امامزا نیا ریشود و تصویامامزاده مسلمان م نیدر ا لم،یف نیتبار ا يهند یاصل تیشخص »تایس« شن،یلوک نیشده است. در ا

شناســند. بــا یمــ »تایامامزاده س«عموم به عنوان  نیدر ب راامامزاده  نیا . از ان سال به بعد گاهاًدیآیم در شیبه نما لمیف نیدر ا

شنیلوک یکل انیو در ب لمیف نیداده شده در ا شینما يهادهیها و پدصحنه عتاًیطب لم،یف نیتوجه به استقبال گسترده مردم از ا

دهیو مردم ممکن است با پد اگراناز تماش ياری. بسردیقرار گ لمیف نیا نندگانیتواند مورد توجه مخاطبان و بیم لم،یف نیا يها

شــده  يبــردار لمیمردم از مکان ف يبر عالقمند لمیف ریها نداشتند. تاثدر آن مکان ياآشنا شوند که هرگز تجربه ییهاها و مکان

 یشــن هــاکگردشگران براي بازدیــد صــرف از لو ن و آشنایی با روستا و تاثیرات بر انگیزهتاثیر فیلم بر جذب گردشگرااز دو جنبه 

و  تامــورد توجــه مــردم روســ جیصــحنه بــه تــدر نیــا ون،یــزیدر تلو الیســر شیو به نما يلمبرداریف نی. پس امورد تاکید است

باشــد. در ارتبــاط بــا یآنهــا مــ قیها و عالهدگایپژوهش، گردشگران و د نیا یاصل دیتاک .به روستا قرار گرفت يگردشگران ورود

. بلکــه بــه لحــاظ رددگــیجنبه خالصه نمــ کیسولقان، در  يروستا يبر گردشگر لمیف نیا راتینقش و تاث یابیارز عتاًیطب لمیف

 عتــاًیباشــد. طبیها، موضوع زمان مــبحث نیاز مهمتر یکیتواند متفاوت باشد. یم ،ياز جنبه طبقات گردشگر نیو همچن یزمان



    111تبیین و ارائه مدل بهینه روابط بین فیلم توریسم و توسعه گردشگري روستایی...        

مــد. آ در شیبــه نمــا 1382در ســال  لمیفــ نیــشود. ایکمتر م غاتیباشد و با گذر زمان، اثر تبلیمشمول زمان م غات،یتبل ریتاث

مطالعــات  کــهییبه منطقه مسافرت کنند. از آنجا لمیف نیا ریتحت تاث 1383داشت که گردشگران از سال  ظارتوان انتیم عتاًیطب

حاصــل از نظــرات  جیتــوان بــه نتــایاســت کــه نمــ یهیآغاز شده است، بد لمیف نیا شید از نماسال بع 10پژوهش حداقل  نیا

باشــد  یگردشگران ژهیاز مطالعات پژوهش، و یالزم است که بخش نیبنابرا .اکتفا کرد لمیاز ف يرگذاریدرباره تاث یگردشگران فعل

موضــوع  زیــهــا نزهیــانگ زانیــم یاند. بررسبه بعد را داشته 1383روستا از سال  نیسابقه سفر به ا ،یمسافرت فعل نیکه قبل از ا

 نیــباشــد، ایگــذار مــ ریبر سفر او تــاث لمیف نیا يکند، چنانچه تماشایکه به منطقه مسافرت م يباشد. گردشگریمورد بحث م

دهد؟ یم لیها را تشکزهیانگ از یتنها بخش ایبود  دهکنن دیبازد یاصل زهیانگ لمیف نیا يباشد. تماشایم زانیبه چه م يگذارریتاث

 زیــن لمیبــر فــ يگردشــگر ياثرگــذار زانیــم دیــباشد، بایدو طرفه م يارابطه سم،یو تور لمیف نیرابطه ب کهیی از آنجا تیدر نها

) مســافرت کــرده باشــد امــا در لمیفــ يهاشنیروستا (و نه لوک يبه قصد تماشا صرفاً ردشگر،ممکن است گ عتاًیشود. طب یابیارز

ها و دوستانش موسسات و رسانه غاتیممکن است تنها به خاطر تبل ایآشنا شده و  لمیف يهاشنیو لوک لمیف نیا با ساخت اروست

در هــر حالــت  د،یــجذاب به نظــر آ اریاو بس يآن برا يهاشنی) به روستا مسافرت کرده باشد اما لوکلمیف يتماشا قی(و نه از طر

را بــه شوند و ممکن است آنیعالقمند م لمیف يردشگران پس از بازگشت از سفر، به تماشاگونه از گ نیتوان متصور بود که ایم

 يونــدهایدر مجموع سنجش روابط و پ .باشدیموثر م زین لمیف نیا یابیمسئله در بازار نیکنند که ا غیو تبل یدوستان خود معرف

 لیــبــر آن و تحل رگذاریتاث يندهایروستا و شناخت عوامل و فرادر ارتباط با امامزاده  ژهیبه و ییو توسعه روستا سمیتور لمیف نیب

سنجش تقاضا  ،يبازار گردشگر يبندو بخش يبندفیگردشگران، ط قیها و عالزهیتواند در شناخت انگیم سم،یتور لمیف گاهیجا

روند ورود گردشــگران  رییدر تغ لمیگردشگران، شناخت نقش ف یآت يهازهیانگ لیتحل ،يحوزه نفوذ گردشگر نییتع ،يگردشگر

و  ســمیتور لمیفــ نیروابــط بــ يســازدر مدل ينقش آثار هنر لیمردم و گردشگران از روستا و امامزاده، تحل یو شناخت و آگاه

 نیداشــته باشــد. بنــابرا ياتوانــد نقــش برجســتهیم ،ییروستا يگردشگر یآت يزیر يهارنامهسولقان و ب يدر روستا يگردشگر

تبیین روابط متقابل بین فیلم توریسم و توسعه گردشگري روستایی و ارائه مدل مطلوب جهــت تبیــین  پژوهش، نیا یهدف اصل

 ، چارچوب مفهومی این پژوهش نشان داده شده است:1در شکل  چشم انداز آینده است.

 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
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  :ادبیات موضوع

  مبانی نظري:

عمــده  از علــل کنــد و یکــیه بازاریابی در آن نقش مهمی و کلیدي بــازي مــیشود کگردشگري جزء خدماتی محسوب می      

(هنــرور و باشــد د در بازاریــابی گردشــگري مــیناشی از ضــعف شــدی ،ضعف و عقب ماندگی ایران از روند رو به رشد گردشگري

ي همــه ا باید آنها اصــالح شــوند.تري است که ابتدکه البته همین عامل بازاریابی، تحت تاثیر عوامل کالن ).32، 1396، همکاران

به  گردشگري،گیري خرید یک محصول فرآیند تصمیم ،اي ارائه دادتوان از آنها نمونهمحصوالت خدماتی که قبل از استفاده نمی

 ,Neale)احتیــاج دارد  ،هاي ذهنی که از سخنان دهان به دهان و ترکیبی از تاثیرات استفاده یا خرید قبلــی محصــوالتقضاوت

خصوصیاتی که باید یک محصول تلویزیــونی و ســینمایی  محصوالت هنري و فیلم نیز داراي همین خصوصیات هستند. .(1994

شامل محل و لوکیشن محصوالت، محصوالت تاریخی، محصــوالت ادبــی، نــوع  داشته باشد تا باعث جذب گردشگران شود عمدتاً

هاي جدیــد بــا پیشــرفت تکنولــوژیکی و سیســتم ها و غیره اســت.نمحصوالت، برندینگ، مقیاس محصوالت و نوع و انواع لوکشی

. همــه کســانی کــه بازاریــابی مان تغییراتی متناسب خواهنــد داشــتابزارهاي بازاریابی نیز در طی ز ،هااختراع شده توسط انسان

اســتفاده از  ).Belech, 1998(  بــه خــود جــذب کننــدبیشترین گردشــگران را  ،این روش طریق کنند در پی این هستند ازمی

کنــد کــه هــایی را تولیــد میاي ایجــاد و پیامها از این جهت مفید هست که یک پوشش رسانهها و سریالهایی مانند فیلمرسانه

مانند تا حدي کافی ذهن مخاطب را اسیر خود کرده و از سوي عالقه مخاطبانی که شور خاصــی عالوه بر اینکه در ذهن باقی می

هایی در نواحی روستایی وجود دارد کــه در پــی تالش ).Riley & Van Doren, 1992, 267( انگیزدرا بر می به سفر را ندارند

جذب گردشگران به مناطق خود هستند آنها با استفاده از پیوندهاي تاریخی و با استفاده از ادبیــات در پــی قــوت بخشــیدن بــه 

طالعات و پژوهش هاي صورت گرفتــه حــاکی از تــاثیرات فــیلم تصورات مردم در خصوص منطقه خودشان هستند. در مجموع، م

مطالعه اثر اقتصــادي یــک ســریال تلویزیــونی بــه نــام براي مثال روستایی دارد. شهري و توریسم در ابعاد مختلف توسعه نواحی 

ي بــود ولــی بعــد از پخــش هاي آنجا بسته و خالی از مشتردر تلویزیون استرالیا، که قبل از این فیلم تمام مغازه» تغییرات دریا«

 43,3فیلم یک توسعه عظیم در منطقه ایجاد شد. در مورد اثرات اقتصادي در مــورد فــیلم کودکــان بــه نــام بــاالموري، افــزایش 

 . ماه بعد از پخش سریال، قابل لمس بود پنجدرصدي در جزیره در 

  پیشینه تحقیق:

یمــهاي بــین المللــی، جمله پژوهشکه از  سم صورت گرفته استهایی در حوزه فیلم توریدر طی دو دهه گذشته پژوهش      

یی جوفــور قــایآفر يدر روســتا يگردشگر لمیو تلخ از ف دیبه مشکالت شد اشاره کرد که )1995( 1تج توسط پژوهشی توان به

 نیــبا اشاره بــه ا. جت دیها را در آنجا تجسم بخششهیر الیکتاب خود و سر یاصل يهاهیپا یلیکه در آن الکس هپرداخته است 

 نیهــا اکنــون دومــشــهیر لمیفــ تیموفق لیبه دل عمدتاً ایگامب یستیکنند و تجارت توریم دیموضوع که گردشگران از شهر بازد

 یقیموســ يصــدا راتیتاث) 1999و همکاران ( 2آم انجام گرفته توسط یبررس کیدر  .باشدیمحسوب م يصنعت بعد از کشاورز

) کــه از 1998( و همکــاران انجام شده توسط رایلــیپژوهش  .قرار گرفت یمورد بررس شیزبورگ اترگردشگران از سال دیدر بازد

درصدي در ورود گردشگران نسبت به قبــل از انتشــار فــیلم وجــود  43دهد که افزایش نشان می ،انجام شدندفیلم لوکیشن  12

                                                             
1. Jet 
2. Im 
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 لنــدیوزیدر ن لمیفــ یلــیتخ يهاجلوهو استفاده از  تیاهم اند به موضوعکه انجام داده یقاتیدر تحق) 1200( 3و والکر يکرو دارد.

هاي رو به جلو در حوزه فیلم توریسم و ارتباط فــیلم ها و حرکت) پیشرفت2010( 4هاي جدیدتر، بیتوندر پژوهش اند.ذکر کرده

گردشگري در ارتباط بــا فیلم توریسم را به عنوان پدیده جدید ) 2012( 5کوواپبا گردشگري را بررسی کردند. جورجیوسکی و تر

) روابط بین گردشگري و فیلم را از منظــر جــذب 2017( 6هاي دیگر بررسی کرده است. گونشو دیدگاه گردشگري پست مدرن

مسافران به مقصدهاي گردشگري، تصویر ذهنی گردشگران، تجربه هاي گردشگري، بازار فــیلم توریســم و روابــط متقابــل فــیلم 

) نقدي بر مطالب سو بیتون در ارتباط با فیلم توریسم 2019( 7راسکین امدهاي آن بررسی کرده است.توریسم با وب و نتایج و پی

مقصــد در -) به بررسی تقویــت رابطــه اعتبــاري گردشــگر2020(8نموده و مفاهیم متعددي را مورد بررسی قرار داد. تنگ و چن 

  اشاره داشته است. فیلم توریسم پرداخته و به اثرات اصالت فیلم و مقصد در این حوزه

 یمختلف توســط پژوهشــگران داخلــ يهادر حوزه یمختلف قاتیها و تحقپژوهش يامروز یها در زندگرسانه تیبه اهم نظر      

ــاثیانجــام گرفتــه اســت کــه مــ ــه ت ــوان ب ــرســانه در  ریت و  ی، رســانه و توســعه ورزش (قاســم)1388(خنــدان دل، يریادگی

مــرتبط بــا  ياپراکنــده قــاتیتحق نی) اشاره کــرد. همچنــ1386،يبر کودکان (سپاسگر شهر )، رسانه و اثرات آن1386همکاران،

) بــا موضــوع 1389( انیو محمــد یتوان بــه پــژوهش کروبــیدر کشور منتشر شده است که از آن جمله م يها و گردشگررسانه

یکــی از . در شهر تهــران اشــاره کــرد یدر دفاتر خدمات مسافرت یغیتبل يهارسانه يگردشگران در مورد اثرگذار دگاهیسنجش د

در توســعه  یینمایســ يهــالمینقش فــ) با عنوان 1392حسینی ( ها در خصوص گردشگري فیلم به پژوهشترین پژوهشمرتبط

نامــه ) در پایــان1393شعبانی ( پرداحته است.، رانیدر ا لمیف يگردشگر يهازهیانگ یبررس به برمی گردد که يصنعت گردشگر

 یو فرهنگــ خیبا داشتن تار رانیا دهد که کشورنشان می ران،یا نیسرزم یآن در معرف يهاتیو قابل سمیتور لمیفان خود  با عنو

از  در مســیر گردشــگري شــرفتیقدرتمند اســت امــا از نظــر پ اریبس یستیتور يهابکر و متنوع از نظر جاذبه یعتیو طب یطوالن

را بــر تصــویر » خســته نباشــید«) تاثیرات فــیلم  ســینمایی 1393ین جعفري (همچن برخوردار است. ایدر دن يبد اریبس گاهیجا

 یابیــبازار هــايتیــفعال بنــديتیــاولو) به 1394صالح دوست و تاج زاده نمین ( . مقصد گردشگري کرمان مورد بررسی قرار داد

اســتفاده کــردن از دهــد کــه مــیاز دید تهیه کنندگان فیلم و سریال پرداختند نتایج این محققین نشان  لمیف يمقصد گردشگر

 شن،یدر لوک لمیساختن ف يبرا يلمسازیف يهاشرکتو  وهایاستود قیبه عموم با استفاده از رسانه، تشو یاطالع رسان لم،یف ریتأث

 ) اثرات فــیلم بــر روي1394آزادوار (در پژوهشی دیگر . باشداز عوامل موثر در بازاریابی گردشگري فیلم می لمیف شنیلوک جیترو

تصویر ادراك شده گردشگري ورودي به استان آذربایجان شرقی و انگیزه سفر آنها را مــورد بررســی قــرار داد کــه نتیجــه نهــایی 

 و) نقش رسانه هاي جمعی در توسعه گردشــگري ورزشــی 1396جاوید و اسدي (حاکی از تاثیرات معنادار فیلم است. همچنین 

رسانه هاي جمعی در توسعه گردشگري ورزشــی اســتان آذربایجــان شــرقی را  ) نیز نقش1398همچنین میرآبادي و همکاران (

 مورد تاکید قرار داده است.

دهد که تاکنون پژوهش خاصی در ارتباط با مدل یــا الگــوي بهینــه بندي نهایی از پیشینه مطالعات نشان میبررسی و جمع      

هــاي ه برخی مطالعات که به مباحث پیرامونی مانند نقــش رســانهتوسعه فیلم توریسم در مناطق روستایی ارائه نشده است. عالو

ها بر سنجش و ارزیابی تاثیرات فیلم در مقصدهاي گردشگري متمرکز و محدود شدند که جمعی و هنر پرداختند، عمده پژوهش

                                                             
3. Croy  & Walcer 
4. Beeton 
5. Gjorjievsky & Trpkova 
6. Gunesch 
7. Skinner 
8. Teng & chen 
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بــراي منــاطق ی مناسب، صورت نگرفته است و ایــن مســئله بــه ویــژه متالش چندانی در جهت ارائه مدل یا یک چارچوب مفهو

روستایی نمود بیشتري دارد. بنابراین ضرورت دارد تا پژوهش مجزایی در این ارتباط صورت گیرد تا بتوان گــام اولیــه را در ایــن 

 ارتباط برداشت. 

  

  روش پژوهش:

 يابزارهاها و روشبوده و  یفکی – یپژوهش کم کیها داده تیو از نظر ماه ينوع کاربرد نظر هدف، از از قیتحق نیا      

وري داده به صورت آ. در روش گرداست یدانیم يهاو روش اسنادي – ياپژوهش شامل دو روش کتابخانه يهاداده يگردآور

و مشاهده و مصاحبه استفاده  يعکسبردار قیاز طر لم،یروش به منظور شناخت روستاها و ف نیاز ا نکهیعالوه بر امیدانی، 

از هند و توسعه  يمسافر الیسر شنیلوک نیمتقابل ب راتیتاث یابیو ارز یه گروهپرسشنامه و مصاحب لیخواهد شد، تکم

مصاحبه  قیها، از طرروش نیکنار ا درباشد. یروش پژوهش م نیو روند جذب گردشگران به روستا، مهمتر ییروستا يگردشگر

هاي کیفی گرداوري داده رهیو غ يربردا تیو موقع يو هدفدار، عکسبردار یگردشگران، مشاهده مشارکت ،ییبا جامعه روستا

  .شد

 الیسر شنیلوک تا،یاز امامزاده نوربخش (امامزاده س دیبازد يهستند که برا یگردشگران هیکل ي پژوهش،جامعه آمار     

از  کهی سولقان تنها زمان يگردشگران روستا نیکنند. بنابرایروستا مسافرت م نیسولقان به ا ياز هند) در روستا يمسافر

همچنین در بخش تحلیل کیفی، کارشناسان و مردم بومی . رندیگیم قرار يکنند، در قالب جامعه آمار دیامزاده نوربخش بازدام

در ، سولقان يبه امامزاده نوربخش روستا يگردشگران ورود در بخش ينمونه آمار شوند.به عنوان جامعه آماري محسوب می

به پرسشنامه پژوهش پاسخگو  یصورت که تنها گردشگران نیانتخاب شدند، به ا یتصادف مهیمختلف به صورت ن یزمان يهابازه

 قیآمار دق چگونهیه کهیی از آنجا ) را داشتند.تایامامزاده نوربخش (س ایاز هند  يمسافر الیبا سر ینسب ییآشنا اناًیبودند که اح

داشتن  ای یفروش طیعدم وجود اقامتگاه و عدم بل لیلامامزاده نوربخش وجود ندارد (به د دکنندهیاز گردشگران بازد یبیتقر ای

منظور از فرمول  نیا يتعداد نمونه را محاسبه کرد. برا ،يتوان بر اساس حجم نامعلوم جامعه آماریاساس نم نی)، بر هميورود

این تعداد  گردشگر است که 267، برابر با 0,06که با در نظر گرفتن خطاي  کوکران بدون حجم جامعه استفاده شده است

تکمیل  1397و  1393، 1392گردشگر به منظور بهبود و توزیع متناسب در مقاطع زمانی مختلف، در تابستان و پاییز سالهاي 

تعداد  نییتع نحوه نمونه گیري و از اشباع نظري براي يبرا یروش گلوله برفاز  ،تحلیل کیفیدر بخش  نیهمچن شده است.

به نقطه اشباع برسد،  مانپژوهش هر ز ندیو در فرا ستیمشخص ن شیتعداد نمونه از پ یفیک . در روشاستفاده شده استنمونه 

پژوهشگر حوزه روستاي سولقان، دو مسئول امامزاده  5کارشناس شامل  10بر این اساس، از . شودیمتوقف م يریگنمونه

از روستاي سولقان براي گرداوري داده سابقهفرد بومی با  15نوربخش و سه مسئول میراث فرهنگی استان تهران و همچنین از 

   هاي کیفی، اقدام شد.

ها و لیها، تحلها، شاخصبر اساس داده یکم لیو تحل هیاستفاده از روش تجز ي بخش گردشگران،هاداده لیو تحل هیروش تجز

 یفیک لیدر بخش تحل .استهاي مورد استفاده، اشاره شده به انواع آزمون جکه در طول بخش نتای است يآمار يهاآزمون

. از آنجاییاستفاده خواهد شد ییاستقرا يمحتوا لیتحل یفیاز روش ک لم،یبا امامزاده و ف یمردم ییآشنا زانیروستا و م طیشرا

ها است، از تحلیل محتواي استقرایی بهره گرفته هاي خام و سپس انطباق نتایج تحلیل محتوا با نظریهکه، هدف، تحلیل داده

ها، جداول کدگذاري، هاي خام، کدگذاري باز دادهت. تحلیل محتواي کیفی به ترتیب شامل تعیین موضوع، تهیه دادهشده اس
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این ). 1393سازي، خالصه سازي و در نهایت تعیین مدل، نقشه یا سیستم مفهومی است (تبریزي، بندي کدها، مقولهدسته

استخراج عبارات مربوطه از ن، و در صورت لزوم گردشگرا نیتا و مسئولروس یها از مردم بومداده يورآگردروش شامل مراحل 

است. ارائه مدل نهایی،  پژوهش میمهم از دل مفاه يهامقوله ییشناسا و  میعبارات استخراج شده به مفاه لیتبدها، دهدل دا

- و کشف روابط علی ها و عواملصورت گرفته و با شناخت قدرت، جایگاه و نوع روابط بین مقولهنیز از طریق تحلیل کیفی 

  شده است.مدل مربوطه ارائه  هامعلولی بین ابعاد و مولفه

 تقسیمات لحاظ بـه سـولقان دهسـتان .)2(شکل  این پژوهش در محدوده روستاي سولقان تهران انجام شده است       

  .دارد قـرار البـرز کوهستانی و جنوبی هايدامنه در تهران شهرستان جزء جغرافیایی و سیاسی

  

  موقعیت روستاي سولقان -2شکل 

  
  )پژوهش حاضر(ماخذ:  

  

هاي مهم روستاي سولقان، وجود امــامزاده نــوربخش اســت کــه محــل و لوکیشــن فیلمبــرداري بخشــی از ســریال یکی از جاذبه

 بوده است و به همین دلیل مورد توجه این طرح و پژوهش قرار گرفته است. » مسافري از هند«

  

  :نتایج

هاي پژوهش تجزیه و تحلیل شده است. البته به دلیل طوالنی ها، در این بخش، دادهپس از تشریح روش گرداوري و تحلیل داده

  شدن مقاله و محدودیت حجم، تنها به ذکر جزئیات و جداول مهم پرداخته شده است. 

  هاي سفر گردشگران:ویژگی -الف

درصــد از آنهــا از  77رودي براي بازدید از امامزاده نوربخش روستا سولقان، بیش از بر اساس نتایج پژوهش، از میان گردشگران و

درصد از کرج وارد روستا شده بودند. مــابقی گردشــگران بازدیــد کننــده از امــامزاده،  3,4شهر تهران به روستا مسافرت کردند و 

همدان، ري، آمل و ارومیه و شــهرهاي خــارجی ماننــد مربوط به شهرهاي قم، رامسر، لواسان، شهریار، سنگان، خرم آباد، کاشان، 

درصــد زن بودنــد. همچنــین بــیش از  45درصد گردشگران ورودي، مــرد و  55هامبورگ آلمان، تورنتوي کانادا و رومانی بودند. 

نــده، درصد گردشگران بازدیدکن 42,3باشد. از منظر وضعیت اشتغال، سال سن می 34تا  25نیمی از گردشگران بین رده سنی 

درصد نیز دانشجو بودند. همچنــین بــیش از نیمــی از گردشــگران نیــز در ســطح تحصــیالت  20کارمند دولت بوده و نزدیک به 

درصــد)  37,1تنها کمی بیش از یک سوم گردشــگران ( داراي تحصیالت زیر دیپلم بودند 16,9کارشناسی قرار داشتند و برابر با 

بــا ایــن  امامزاده نوربخس فیلمبرداري شده است را دیده بودند و از این طریق مستقیماًفیلم مسافري از هند که بخشی از آن در 
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امامزاده آشنا شده و از آن بازدید کردند، اما در این میان، یک سوم گردشگران نیز فیلم مسافري از هند را دیده بوده اما اطالعی 

مشخص است بخش باالیی از گردشــگران ورودي بــه امــام زاده،  از ساخت بخشی از فیلم در امامزاده نوربخش نداشتند. بنابراین

 فیلم مسافري از هند را تماشا کرده بودند اما تنها یک سوم آنان به واسطه فــیلم، بــا روســتاي ســولقان و امــامزاده آشــنا شــدند.

ولین بار به امــامزاده به این سمت (از زمان ساخت سریال مسافري از هند) براي ا 1383درصد گردشگران، از سال  51همچنین 

  از این امامزاده و روستا بازدید کرده بودند. 1383کنند اما مابقی گردشگران، حداقل یک بار  از سال جهت بازدید رجوع می

  تاثیرات فیلم توریسم بر روستاي سولقان از دیدگاه گردشگران بدون سابقه مسافرت: -ب

مسافري از هند در روستاي سولقان از دیدگاه گردشگرانی کــه داراي ســابقه  در این بخش، وضعیت فیلم توریسم و تاثیرات فیلم

ل مســافري ، به دلیل پخش سریا1383نداشتند، بررسی شده است. علت قرار دادن تاریخ سال  1383مسافرت به روستا از سال 

ه روستا مسافرت کردنــد، ب 1383هدف، سنجش این مسئله است که گردشگران ورودي که از سال است.  1382از هند در سال 

نتــایج نهــایی در  آیا بازه زمانی تاثیراتی در میزان ترویج فیلم و امامزاده و آشنایی گردشگران با این روستا داشته اســت یــا خیــر.

 نشان می دهد که نزدیک به نیمی از گردشگرانی که براي اولین بار از این امامزاده و روستا بازدید کردند، هیچ اطالعی 1جدول 

براي اهداف دیگري مسافرت کردنــد. همچنــین یــک ســوم گردشــگران نیــز  از ساخت این فیلم در این امامزاده نداشتند و صرفاً

ســافرت کردنــد و بازدیــد از ایــن هاي گردشگري روستاي سولقان به منطقه ماعتقاد دارند که در مجموع به قصد بازدید از جاذبه

هاي ایــن د از لوکیشــن در هســته اصــلی بازدیــدشان تاثیرگذار بــود. در واقــع بازدیــیشن به عنوان یک عامل فرعی، در سفرلوک

با تماشاي خود فیلم مســافري از هنــد، بــا لوکیشــن فــیلم و  درصد از گردشگران صرفاً 40بر اساس نتایج،  گردشگران قرار دارد.

درصد نیز در همین  16همچنین ل قبولی است. نظر، نشانگر آمار قابامامزاده نوربخش در روستاي سولقان آشنا شدند که از این 

درصد نیز از آشنایان و دوستان خــود مطلــع شــدند کــه بخشــی از ایــن  20سفر و در داخل روستا با این لوکیشن آشنا شدند و 

  آشنایی دوستان نیز ممکن است ناشی از پخش این فیلم باشد.

  

  گردشگران از روستا و امامزادهوضعیت انگیزه بازدید از لوکیشن فیلم در بازدید  – 1جدول 

  درصد  فراوانی انگیزه

  17,7  23   مسافرت کردممند شدم و براي لوکیشن و روستا بعد از تماشاي فیلم، به روستا عالقه

  29,2  38  گردشگري روستا آمدم ولی تماشاي لوکیشن فیلم نیز در سفرم تاثیرگذار بودبراي تماشاي 

  6,2  8  تم ولی تاثیري در تصمیم من براي سفر به منطقه نداشتاز تصویر برداري فیلم آگاهی داش

  42,3  55  اطالعی از تصویر برداري فیلم نداشتم و انگیزه هاي دیگري براي سفر به روستا مدنظرم بود

  4,6  6  بدون پاسخ

  100,0  130  مجموع

  )پژوهش حاضر(ماخذ: 

    

هاي اکوتوریستی و روستایی در سولقان، با این روستا آشنا د جاذبهدرصد از گردشگران به خاطر وجو 33حدود بر اساس نتایج، 

هاي آن، درصد از گردشگران، اولین بار از طریق تصویربرداري این فیلم و تماشاي لوکیشن 19,2بر اساس این نتایج، تنها . شدند

  با روستاي سولقان آشنا شدند.

هاي گردشگري روستا ان، در کنار بازدید از امامزاده، از سایر جاذبهدرصد گردشگر 39، بیش از )3(شکل  بر اساس نتایج      

درصد نیز در کنار آشنایی با امامزاده، با فرهنگ جامعه روستایی و بافت  18,5نیز بازدید کردند و این کار را ادامه خواهند داد. 
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دید از امامزاده اکتفا کردند و تمایلی به بازدید از تنها به باز درصد گردشگران اساساً  15فرهنگی روستا نیز آشنا شدند، اما حدود 

درصد  14هاي فیلم مسافري از هند، تاثیري در آشنایی این گروه با روستا نداشتند. البته کل روستا نداشتند. بنابراین لوکیشن

  .اطالعی از ساخت این فیلم در این روستا نداشتند گردشگران نیز اساساً

بی شده است که اگرچنانچه گردشگران بخواهند در آینده مسافرتی به روستاي سولقان داشته باشند، ارزیا بخش بعدي،در       

طبیعتا این موضوع عالوه بر میزان ثیرگذار خواهد بود. بازدید لوکیشن فیلم مسافري از هند، چقدر در انگیزه مسافرت آنها تا

  گردد.می ها بربازدید گردشگران، به کیفیت لوکیشن

  

  تاثیرات فیلم و لوکیشن بر آشنایی گردشگران از روستا – 3شکل 

  
  (منبع: تحقیق حاضر) 

            

بوده و در آینده نیز خواهد بود و   آنهادرصد از گردشگران، بازدید از لوکیشن فیلم انگیزه اصلی  10 ،2بر اساس نتایج جدول 

دانستند. کیشن فیلم و امامزاده را انگیزه اصلی مسافرت خود میدرصد گردشگران نیز در سفر آینده خودشان، بازدید از لو 6,2

از طریق همین سفر، با تصویربرداري این فیلم آشنا شدند و تصمیم دارند در آینده درصد از گردشگران  20از طرفی بیش از 

درصد گردشگران به  40ک به دهد که نزدیها داشته باشند. بنابراین نتایج نهایی نشان میسفري ویژه براي دیدن این لوکیشن

با این حال یک چهارم گردشگران نیز بازدید از لوکیشن را یکی از چند  تاثیرگذاري مهم لوکیشن در سفر بعدي اذعان دارند.

  شمارند.انگیزه خود براي سفر آتی خود بر می

  

  نقش لوکیشن در انگیزه مسافرت آتی گردشگران – 2جدول 

  درصد  فراوانی ینقش لوکیشن در انگیزه سفر آت

  6,2  8  در سفرهاي قبلی، تماشاي لوکیشن فیلم، انگیزه اصلی من بود و در سفر بعدي هم خواهد بود

  10,8  14  تر به موضوع نگاه کنمست که در سفر بعدي عمیقا این سفر را به خاطر فیلم آمدم و انگیزه اصلی این

ا تصویربرداري این فیلم آشــنا شــدم و از طریق همین پرسشنامه و سایر دوستان در همین سفر، ب

  تصمیم دارم در آینده سفري ویژه براي دیدن این لوکیشن ها داشته باشم
27  20,8  

انگیــزه هــا را  زسفر بعدي من با انگیزه هاي مختلف خواهد بود که تماشاي لوکیشن نیز بخشــی ا

  است
33  25,4  

  5,4  7  نداشته و تاثیري در سفر آیند من نداردسفر من با انگیزه لوکیشن بود ولی دیگر برایم جذابیتی 
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انگیزه من از این سفر تماشاي لوکیشن امامزاده این فیلم بود ولی بر خالف تصــورم بــرایم چنــدان 

  جذاب نبود و به همین خاطر تاثیري در سفر بعدي من نخواهد داشت
5  3,8  

  23,1  30  نیز تاثیري نخواهد داشت تماشاي لوکیشن فیلم جزء انگیزه هاي من نبوده و در سفر بعدي من

  4,6  6  بدون پاسخ

  100,0  130  مجموع

  )پژوهش حاضر(ماخذ: 

  

  تاثیرات فیلم توریسم بر روستاي سولقان از دیدگاه گردشگران داراي سابقه مسافرت: -ج

ه گردشگرانی که داراي در این بخش، وضعیت فیلم توریسم و تاثیرات فیلم مسافري از هند در روستاي سولقان از دیدگا      

بودند، بررسی شده است. علت قرار دادن بنابراین گردشگرانی که در این بخش به این  1383سابقه مسافرت به روستا از سال 

بر اساس  ، حداقل یک بار به قبل از سفر فعلی، به روستاي سولقان مسافرت کرده بودند.1383پژوهش پاسخگو بودند، از سال 

آگاهی گردشگران درصد گردشگران این بخش، به صورت شخصی و انفرادي مسافرت کردند. همچنین نحوه  77نتایج، بیش از 

درصد نیز از طریق دوستان و  35درصد از طریق تماشاي خود فیلم انجام شده بود و  27از لوکیشن در سفر نخست، حدود 

  درصد آنها در خود اولین سفر، با این لوکیشن آشنا شدند.   9آشنایان صورت گرفته بود. در این میان تنها 

ردشگرانی که سابقه مسافرت قبلی به روستا را دارند، در سفر نخست، با تماشاي درصد گ 31، بیش از 3بر اساس نتایج جدول 

درصد از  21,2فیلم مسافري از هند، به این امامزاده و لوکیشن عالقمند شدند که اولین بار به روستا مسافرت کردند. در مقابل، 

تا مسافرت کرده بودند و چون پیش زمینه قبلی ، با هدف کلی به روس1383گردشگران در اولین مسافرتشان به روستا از سال 

درصد گردشگران بدون اطالع از فیلم به  15داد. شان را تشکیل میاز فیلم داشتند، تماشاي فیلم نیز بخشی از انگیزه مسافرت

  نقشی نداشت. درصد گردشگران اساساً  17البته تماشاي این لوکیشن براي، است.  روستا مسافرت کرده

  

  اثیر لوکیشن بر انگیزه اولین مسافرت گردشگرانت – 3جدول 

  درصد  فراوانی تاثیر لوکیشن بر انگیزه اولین مسافرت گردشگران

  31,4  43  با دیدن فیلم، به روستا عالقمند شده و براي بازدید از این امامزاده، به این سفر اقدام کردم

یلم داشتم، دیدن این  نیز بخشی از اي از فبا هدف بازدید کلی رفته بودم و چون قبال پیش زمینه

  دادهاي مرا تشکیل میانگیزه
29  21,2  

لوکیشن این فیلم تاثیري در تصمیم و انگیزه سفرم نداشت ولی در خــود منطقــه از ایــن موضــوع 

  اطالع یافتم و باعث عالقه من به منطقه شد
21  15,3  

  17,5  24  این فیلم هیچ نقشی در سفرم به این روستا نداشت

  14,6  20  دون پاسخب

  100,0  137  مجموع

  )پژوهش حاضر(ماخذ: 

         

پس از بررسی انگیزه اولین سفر گردشگران، در این بخش به این مسئله پرداخته شده است که گردشگران در سفر مجدد  

نها به خاطر جذابیت درصد گردشگران ت 22هایی مسافرت کردند. بر اساس نتایج، نزدیک به خودشان به روستا با چه انگیزه

لوکیشن امامزاده و تماشاي مجدد فیلم، تصمیم به سفر مجدد خود به روستا و امامزاده شدند. در واقع این گروه از گردشگران، 
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هاي مختلف، انگیزه درصد گردشگران نیز در کنار انگیزه 26بسیار متاثر از لوکیشن امامزاده نوربخش شده بودند. همچنین 

درصد گردشگران تنها به  20ز امامزاده، موجب مسافرت مجدد آنها شد. در مقابل این گروه از گردشگران، بیش از بازدید مجدد ا

هاي گردشگري روستا اقدام به مسافرت مجدد کردند و لوکیشن امامزاده تاثیري در سفر آنها نداشت. بیش از قصد دیدن جاذبه

دند و در بازگشت، فیلم رو با دقت بیشتر تماشا کرده و آن را به دوستان درصد از گردشگران عالقمند به تماشاي فیلم ش 32

خود نیز پیشنهاد کردند. البته نیمی از گردشگران با توجه به عدم جذابیت و آشنایی با این فیلم، به این پرسش پاسخ نداند. اما 

  درصد گردشگران، هیچ واکنش مثبتی به این فیلم نداشتند. 5تنها 

وضعیت تاثیرات فیلم و لوکیشن فیلم بر آشنایی گردشگران داراي سابقه مسافرت با روستاي سولقان بررسی شده در این بخش  

 27هاي دیگر نداشتند. اما اي به بازدید از مکاندرصد گردشگران تنها از امامزاده بازدید کرده و عالقه 16است. بر این اساس، 

  .آشنا شده و از آنها بازدید کردندهاي گردشري روستا نیز اذبهدرصد از آنها در کنار امامزاده، با سایر ج

در بخش پایانی، بررسی شده است که بازدید از لوکیشن فیلم در امامزاده، چه تاثیراتی بر سفر آینده گردشگران به          

گران تنها به انگیزه اصلی درصد گردش 6,6نشان داده شده است که بر این اساس تنها  5روستا خواهد داشت. نتایج در شکل 

درصد نیز تمایل به تماشاي عمیق لوکیشن فیلم در آینده دارند و تماشاي لوکیشن  2,2بازدید از لوکیشن سفر خواهند کرد و 

هاي مخلف به روستا سفر خواهند کرد و بازدید از این درصد گردشگران نیز با انگیزه 11,7انگیزه اصلی آنها است. همچنین 

  .هاي آنها خواهد بودز بخشی از انگیزهلوکیشن نی

  

 تاثیرات لوکیشن فیلم در سفر آتی گردشگران به روستا – 4شکل 

  
  )پژوهش حاضر(ماخذ:  

  

  هاي استنباطی:تحلیل - د

هاي آماري ارائه مورد سنجش قرار داده شده است. هدف این میزان معناداري و اعتبار نتایج داده در ابتدا،  در این بخش    

هاي قبلی، از نظر آماري، تا چه حد واقعی و معنادار است و حاصل شانس یا خطاي ست که مشخص شود نتایج ارائه در بخشا

توان نتایج فوق را به کل گرشگران ورودي به امامزاده نوربخش در روستاي سولقان تعمیم داد یا آماري نیست و اینکه آیا می

هاي فیلم توریسم از دیدگاه گردشگران داراي سابقه مسافرت مورد ارزیابی قررارگرفته هاي براي مولفخیر. نتایج آزمون دوجمله
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هاي آن بوده و از نظر آماري داده 0,05است که بر این اساس تنها مولفه انگیزه سفر اولیه داراي ضریب معناداري باالتر از 

ها، معناداري و اعتبار مشاهده یم داد. اما در سایر مولفهتوان نتایج آن را براي کل گردشگران ورودي تعممعنادار نیست و نمی

  توان آن را به کل گردشگران تعمیم داد.شود و میمی

هاي فردي گردشگران مانند شرایط سنی، شغلی، به این موضوع پرداخته شده است که آیا تفاوت در ویژگی در ادامه       

نگیزه و تاثیرات آن دارد؟ همچنین در بخش دیگر، تفاوت معناداري تاثیرات فیلم تحصیلی، تاثیري در ارزیابی از فیلم توریسم و ا

توریسم از منظر شرایط آگاهی گردشگران از ساخت این فیلم نیز بررسی شده است که این نوع آگاهی در ارزیابی فیلم توریسم 

ید از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس براي ها در این پژوهش، بابا توجه به عدم توزیع نرمال داده چه تاثیري داشته است.

هاي سفر گردشگران از نظر شرایط سنی تفاوت معنادار وجود دارد و بین انگیزه همچنینسنجس تفاوت معناداري بهره برد. 

آتی، تفاوت در سن، موجب تغییراتی در انگیزه سفر شده است، اما این تفاوت در ارتباط با تاثیرات لوکیشن و انگیزه سفر 

شود (با توجه به باال بودن ضریب معناداري). همچنین بر اساس نتایج این جدول، در بخش اشتغال و سطح مشاهده نمی

لم توریسم وجود ندارد و تنها نوع آگاهی گردشگران با امامزاده قبل از سفر، هاي فیتحصیلی، نیز تفاوت معناداري در مولفه

توان گفت آگاهی گردشگران پیش از سفر، سفر آتی گردشگران بر جاي گذارد، بنابراین می توانسته تفاوت معناداري براي انگیزه

نتایج آزمون کروسکال والیس براي  بر اساسها شده است. بر انگیزه سفر آینده نیز موثر بوده و موجب تفاوت در دیدگاه

هاي سفر فعلی و آتی گردشگران شده است نگیزهگردشگران داراي سابقه مسافرت، شرایط سنی موجب ایجاد تفاوت معنادار در ا

هاي متفاوتی در مورد نقش امامزاده در انگیزه سفر فعلی و آتی دارد. همین مسئله درباره و گردشگران با سنین مختلف، دیدگاه

م بر روستا، در کند. در بخش اشتغال به جز مولفه تاثیرات فیلتاثیرات فیلم بر روستا و واکنش گردشگران نسبت به آن صدق می

  ها تفاوت معناداري از منظر اشتغال گردشگران وجود دارد.سایر بخش

از طریق آزمون کروسکال والیس، به این مسئله پرداخته شده است که آیا تفاوت در سابقه مسافرت  22- 4در جدول       

شود ضریب همانطورکه در جدول مشاهده می ر.ها و ارزیابی آنها از لوکیشن فیلم، تاثیرگذار است یا خیگردشگران، در انگیزه

بوده و معنادار نیست بنابراین باید گفت که اگرچه بین گردشگرانی که اولین بار به روستا  0,05ها باالتر از معناداري کلیه مولفه

جود دارد، اما این هایی از نظر ارزیابی لوکیشن فیلم و انگیزه وکنند با گردشگران داراي سابقه مسافرت، تفاوتمسافرت می

ها را مستند کرد. بنابراین مشخص است که سابقه مسافرت نتوانسته اثر توان وجود تفاوتتفاوت، معنادار و معتبر نبوده و نمی

  هاي گردشگران بگذارد.ها و دیدگاهخاصی بر انگیزه

         

هاي فیلم توریسم براي گردشگران داراي سابقه لفهنتایج آزمون کروسکال والیس براي سنجش تفاوت معناداري مو – 22-4جدول   

  مسافرت 

  انگیزه سفر آتی  تاثیرات فیلم بر روستا  انگیزه سفر فعلیسابقه مسافرت

  173.  2,853  1,856  مقدار کاي اسکویر

  1  1  1  درجه آزادي

  677.  091.  173.  ضریب معناداري

  )پژوهش حاضر(ماخذ: 
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هاي مرتبط با فیلم توریسم در قالب متغیرهاي مستقل و وابسته و بط و تاثیرات بین مولفهدر بخش پایانی، به بررسی روا   

هاي سنجش روابط چندگانه پرداخته شده است. مدل نظري و مفهومی روابط بین متغیرها مشخص است که در واقع ویژگی

آگاهی «اي مستقل در نظر گرفته و متغیرهاي فردي گردشگران به همراه سابقه سفر و نحوه آشنایی با روستا، به عنوان متغیره

توانند بر دیگر که از متغیرهاي مستقل تاثیر پذیرفته و خود نیز میاز لوکیشن قبل از سفر، نحوه آگاهی و انگیزه سفر از آنجایی

ت لوکیشن بر شود و در نهایت دو متغیر انگیزه سفر آتی و تاثیرامتغیرها تاثیرگذار باشند، متغیرهاي میانجی محسوب می

آشنایی گردشگران با روستا،  به عنوان متغیرهاي وابسته شناخته شدند. به منظور سنجش تاثیرات از رگرسیون خطی و تحلیل 

مسیر استفاده شده و بر اساس تحلیل عاملی تاییدي مدل نظري و مفهومی، آزمون شده است. در این بخش، نتایج گردشگران 

به منظور  گردشگران، ترکیب شده تا بتوان اثر سابقه مسافرت را نیز مورد سنجش قرار داد.داراي سابقه مسافرت با دیگر 

سنجش تاثیرات، ابتدا ضرورت دارد میزان همبستگی بین متغیرهاي مختلف مورد سنجش قرار گیرد. چنانچه بین دو متغیري، 

سبت به هم بوده و لذا نیازي به گرفتن آزمون همبستگی معنادار وجود نداشته باشد، به معناي عدم تاثیرگذاري متغیرها ن

  رگرسیون نیست. با توجه به نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، بیشترمتغیرها داراي عدم همبستگی معنادار بودند.

، نتایج تاثیرات متغیرهاي مستقل بر متغیر انگیزه سفر فعلی گردشگران و وضعیت آگاهی گردشگران از 5در جدول        

فیلم، مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس، به غیر از دو متغیر تحصیالت و شغل، سایر متغیرهاي فردي مانند لوکیشن 

جنسیت و شرایط سنی و همچنین نحوه آشنایی گردشگران با روستا، داراي تاثیراتی بر انگیزه سفر فعلی گردشگران بوده است. 

گردشگران با نام روستاي سولقان بر انگیزه سفر گذاشته است و داراي تاثیري برابر در این میان بیشترین تاثیر را نحوه آشنایی 

-درصد، در شکل 43دهد که نحوه آشنایی گردشگران با نام روستاي سولقان، توانسته است به میزان است و نشان می 0,443با 

درصد بر ایجاد انگیزه سفر  22به میزان  گیري انگیزه سفر گردشگران تاثیرگذار باشد. همچنین شرایط سنی گردشگران نیز

دهد است که نشان می 0,35-فعلی گردشگران موثر بوده است. اما نتیجه جالب در ارتباط تاثیر عامل جنسبت است که برابر با 

م اي بیشتر زنان، انگیزه سفر گردشگران به سمت عدکه عامل جنسیت تاثیرات منفی و معکوس بر انگیزه سفر دارد به گونه

  کنند.مردان، با انگیزه بیشتري براي بازدید لوکیشن کار می رود در حالیکه ظاهراً تاثیرپذیري از لوکیشن فیلم پیش می

  

  نتایج آزمون رگرسیون خطی براي سنجش تاثیرگذاري متغیرهاي مستقل بر میانجی  –5جدول 

متغیر 

 میانجی
  مستقل هايمتغیر

  یب غیراستاندارداضر
  مقدار بتا

زمون مقدار آ

t  

ضریب 

  خطاي استاندارد  Bمقدار   معناداري

انگیزه 

سفر 

  فعلی

  000.  4,578  	  0,512  2,343  مقدار ثابت

  0,001  3,516-  0,350-  0,213  749.-  جنسیت

  0026  2,277  0,227  147.  335.  سن

  0,259  1,138  0,108  010.  012.  تحصیالت

  0,102  1,657-  168.-  143.  237.-  شغل

  0,000  4,680  0,443  130.  611.  ی با روستاآشنای

وضعیت 

آگاهی از 

  لوکیشن

 0,014 2,52 0,236 0,178  0,45  سن

 0,571 0,55 0,053 0,013  0,007 تحصیالت

 0,00 5,55 0,55 0,161  0,941 آشنایی با روستا

  )پژوهش حاضر(ماخذ: 
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و انگیزه سفر فعلی گردشگران هر دو داراي تاثیرات معنادار بر  وضعیت آگاهی گردشگران از لوکیشن فیلم، 6بر اساس جدول  

، میزان و شدت تاثیرات، بسیار اندك است. همچنین بر اساس Betaانگیزه سفر آتی گردشگران داشتند. البته بر اساس مقدار 

ري براي عامل جنسیت سنی گردشگران نیز بر انگیزه سفر آتی تاثیرگذار است اما این تاثیرگذاشریط جنسی و  26- 4جدول 

  تاثیر منفی دارد.  

  نتایج آزمون رگرسیون خطی براي سنجش تاثیرگذاري متغیرهاي میانجی بر وابسته  – 6جدول   

متغیر 

  متغیر میانجی وابسته

  ضریب غیراستاندارد
  ضریب معناداري  tمقدار آزمون 

  مقدار بتا  خطاي استاندارد  Bمقدار 

انگیزه سفر 

  آتی

  0,00  6,54  	  0,41  2,70  بتمقدار ثا

  0,01  2,70  0,18  0,08  0,23 وضعیت آگاهی از لوکیشن

  0,01  2,67  0,18  0,11  0,30  انگیزه سفر فعلی

  )پژوهش حاضر(ماخذ: 

  

   وابسته بر مستقل متغیرهاي تاثیرگذاري سنجش براي خطی رگرسیون آزمون نتایج –7 جدول

  مستقل هايمتغیر متغیر وابسته
    انداردضریب غیراست

  ضریب معناداري  tمقدار آزمون 
  مقدار بتا  خطاي استاندارد  Bمقدار 

انگیزه سفر 

  آتی

  000.  9,398  	  441.  4,148  مقدار ثابت

  000.  3,766-  0,248-  231.  869.-  شرایط جنسیت

  000.  3,775  0,245  156.  588.  شرایط سنی

  584.  549.-  0,036-  011.  006.-  سطح تحصیلی

  )پژوهش حاضر: (ماخذ

     

، نمودار تحلیل مسیر و تاثیرات انواع متغیرها نشان داده شده است. در واقع تحلیل مسیر تاثیرات بــین متغیرهــاي 5 در شکل   

  مستقل، میانجی و وابسته در این بخش مدنظر بوده است:

  

  نتایج تاثیرگذاري متغیرها بر اساس جدول تحلیل مسیر -5شکل 

  

  
  )حاضرپژوهش (ماخذ:  
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  تبیین عوامل و مقوله هاي موثر در توسعه فیلم توریسم در روستاي سولقان:-ر

هاي موثر در این بخش از طریق تحلیل کیفی و استفاده از ابزار تحلیل محتواي کیفی استقرایی، مجموعه عوامل و مقوله        

 هايمصاحبه از بخش، این هايداده تهیه منظور به. بر فیلم توریسم روستاي سولقان مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است

. شد حاصل گردشگران از تعدادي و اقتصادي فعاالن و کارآفرینان روستا، بومی مردم با گروهی گفتگوهاي و عمیق نیمه و عمیق

 تحلیل براي .است گرفته قرار استفاده مورد بخش این در نیز پرسشنامه و گردشگران پرسشنامه از حاصل هايداده همچنین

 استخراجی عبارات ها،داده کدگذاري بخش در. است شده استفاده استقرایی کیفی محتواي تحلیل روش از بخش، این هايداده

 عبارات و P عالمت با روستایی مدیریت و بومی مردم از حاصل عبارات ،E عالمت با اقتصادي فعاالن و کارآفرینان از حاصل

 کدگذاري، بخش زیاد بسیار حجم به توجه با. است شده مشخص S عالمت با میدانی شاهداتم و پیشین مطالعات از حاصل

  . ندارد وجود بخش این نتایج ارائه امکان

شود و سپس مفاهیم پس از استخراج عبارات و کدگذاري آنها، از طریق تلفیق مفهومی این عبارات، مفاهیم ساخته می      

شکیل تهاي حاصل از مفاهیم را معلولی در یک دسته و مقوله قرار گرفته و مقوله –وابط علی مفهومی و ر تشابهر نظساخته از م

گاهی گردشگران از لوکیشن بر انگیزه فعلی و آینده تاثیرگذار است. در واقع به میزان اینکه آ، نحوه جبر اساس نتای. دادند

هاي سفر گردشگران در زمان حال و روهی شناختند، بر انگیزههاي گگردشگران این لوکیشن را از طریق فیلم یا دوستان و رسانه

هاي شناسایی شده شامل موارد متعددي است که به دلیل مقوله آینده داراي تاثیرات است که البته میزان تاثیرات محدود است.

   مشخص شده است: 8در جدول  آنطوالنی شدن مقاله، تفصیل 

  

  ه از مفاهیم در ارتباط با فیلم توریسم روستاي سولقانمجموعه مقوله هاي استخراج شد - 8جدول 

  مقوله ها  مفاهیم

نحوه آگاهی گردشگران از لوکیشن  آگاهی گردشگران پیش از سفر، بر انگیزه سفر آینده نیز موثر بوده

بر انگیزه سفر فعلی و آینده آنها 

  تاثیرات نسبی است

علی و آینده آنها تاثیرات نسبی نحوه آگاهی گردشگران از لوکیشن بر انگیزه سفر ف

  است

  نوع اشتغال گردشگران موجب تفاوت در انگیزه سفر شده است
هاي فردي گردشگران ویژگی

هاي سفر تاثیرات اندکی بر انگیزه

  آنها داشته است

  وجود اوقات فراعت و مرخصی در بازدید گردشگران موثر است

  هاي سفر آنها داشته استانگیزه هاي فردي گردشگران تاثیرات اندکی برویژگی

  مسافرت شخصی بیشتر گردشگران

  هاي گردشگران از نظر سابقه مسافرت وجود نداردتفاوت چندانی بین انگیزه

هاي تاثیرات نسبی لوکیشن بر انگیزه

  مسافرت گردشگران

  هاي مختلف گردشگران از بازدید لوکیشنانگیزه

  در سفر آینده ناز لوکیششگران، بخش اندکی از گردانگیزه بازدید 

  هاي گردشگري، انگیزه اصلی مسافرت گردشگران استتفریح و جاذبه

  در سفر با لوکیشن آشنا شدند بخش کمی از گردشگران صرفاً

  زمان و میزان آشنایی، تاثیري از جذابیت لوکیشن براي گردشگران نداشت

  رت گردشگران استهاي مسافبازدید از لوکیشن، بخشی از انگیزه

  با انگیزه دیدن لوکیشنبخش کمی از گردشگران بدون سابقه مسافرت، مسافرت 

سفر فعلی گردشگران بر انگیزه سفر   سفر فعلی گردشگران بر انگیزه سفر آینده آنها تاثیرات مهمی دارد
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  آینده آنها تاثیرات مهمی دارد

  تاثیرات نسبی فیلم توریسم در معرفی روستا
ات نسبی فیلم توریسم در تاثیر

  معرفی روستا
  هاي روستا گذاشته استتاثیر نسبی بر دیگر بخش نبازدید از لوکیش

  لوکیشن در معرفی نام روستا تاثیرگذار بوده است

ها و خدمات ضعیف  زیرساخت  ها و خدمات ضعیف  لوکیشنزیرساخت

  دسترسی نامناسب به لوکیشن  لوکیشن

موقعیت جغرافیایی مطلوب این   طلوب این لوکیشن دز نزدیکی شهر تهران و کرجموقعیت جغرافیایی م

لوکیشن دز نزدیکی شهر تهران و 

  کرج

  حجم باالي گردشگران ورودي

  طبیعت بکر و سرسبز اطراف امامزاده

  شهرت فیلم مسافري از هند  شهرت فیلم مسافري از هند

م مردم با گردشگران براي معرفی عد  عدم نقش مهم فیلم توریسم در مشارکت مردمی

  عدم رضایت و همراهی مردم با گردشگران براي معرفی لوکیشن فیلم  لوکیشن فیلم

  تعداد افراد محقق بر روي این لوکیشن، بسیار محدود است
فعالیتهاي کارآفرینانه در این 

  لوکیشن و امامزاده محدود است
  زاده محدود استفعالیتهاي کارآفرینانه در این لوکیشن و امام

  تاثیرات اقتصادي ضعیف فیلم توریسم

  سطح جذابیت پایین لوکیشن براي گردشگران

سطح جذابیت پایین لوکیشن براي 

  گردشگران

  عدم اشاره به نام امامزاده در فیلم

  عدم ترویج نام امامزاده نوربخش در بین گردشگران

  محدود بودن بازایابیی فیلم

  )ضرپژوهش حا(ماخذ: 

  

  گیري:نتیجه

در این پژوهش به بررسی تاثیرات و پیامدهاي فیلم توریسم بر توسعه روستایی سولقان به منظور ارائه مدل توسعه فیلم        

در مقایسه بین نتایج این پژوهش با پژوهشخته شده بود. مجموعه تاثیرات در بخش نتایج بررسی و تحلیل شد. اتوریسم پرد

توان به ارائه مدل مطلوب و سنجش روابط متقابل بین فیلم توریسم و ام شده است میی در سطح کشور انجمشابه هاي نسبتاً

) و حسینی 1394)، صالح دوست و نمین زادگان (1393توسعه گردشگري اشاره کرد که این مورد در مطالعات شعبانی (

هاي جمعی بوده و حول تاثیرات رسانه ته نیز عموماً) که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعات چند سال گذش1393(

  هاي یک فیلم مورد توجه قرار نگرفته است. تاثیرات مکان و لوکیشن

تواند گیري نهایی به منظور آینده پژوهی پژوهش، مدل توسعه فیلم توریسم در این روستا ارائه شده است که میدر نتیجه      

با وجود برخی تاثیرات فیلم توریسم بر  در مطالب گذشته مشخص شد که ی و استفاده باشد.مشابه نیز قابل بررس هايمکاندر 

لذا مشخص است که رابطه و پیوند مناسبی بین اجزاي فیلم توریسم روستایی سولقان وجود  رشد گردشگري و توسعه روستایی،

ها ها، متغیرها و مقولهیق شناسایی و تحلیل مولفههاي پژوهش از طرندارد. بر همین اساس ضرورت دارد تا مدلی بر اساس یافته

از طریق  و ارتباط بین آنها در قالب یک ساختار تدوین و ارائه شود تا بتواند این پیوند اجزاي فیلم توریسم را محقق بخشد.

اما در ارتباط با مدل فوق از از چهار بخش مجزا  ، ارائه شده است.6بهینه در شکل  تحلیل کیفی مجموعه نتایج پژوهش، مدل

  هم تشکیل شده است:
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  هاي فیلمعوامل سنجش قدرت و نفوذ گردشگري لوکیشن - الف

در این بخش از مدل باید دامنه و قدرت و آستانه نفوذ و تاثیرگذاري یک لوکیشن یعنی لوکیشن امامزاده نوربخش را شناخت و 

ها را مورد تحلیل قرار دارد و مشخص شود ه عملکردي لوکیشنتحلیل کرد. براي این منظور ابتدا الزم است حوزه نفوذ و ناحی

تواند گردشگران را به سوي خود جذب نماید. در دیگر سو، به دامنه نفود و گسترش لوکیشن تا چه میزانی ادامه دارد و می

اما در این بخش  .باشدمکمل بخش تحلیل حوزه نفوذ می ععامل تقاضاي گردشگري و بازارهاي هدف اشاه شده است که در واق

ها اشاره کرد. با توجه به نتایج پژوهش، هاي بسیار مهم دیگر مدنظر است. از حمله باید به باززنده سازي لوکیشن فیلمدو مولفه

هیچ اقدام خاصی در جهت ترویج و نشان دادن این لکیشن در روستاي سولقان صورت نگرفته است و با توجه به گذشت نزدیک 

ممکن است توسط برخی به فراموشی سپرده شده باشد. به همین دلیل ضرورت دارد تا با  اخت فیلم، طبیعتاًسال از س 15به 

  .زنده سازي تاریخی این لوکیشن نمود هاي ترویجی، اقدام به بازاستفاده از برنامه

  

  عوامل کنشگرانه -ب

ضرورت دارد تا در فرایند فیلم توریسم  و طبیعتاًدر این بخش مجموعه اشخاص یا نهادهاي موثر در فیلم توریسم معرفی شدند 

هاي اقتصادي مطرح است. در این شرایط میمطرح شوند از جمله مسئله خالقیت و کارآفرینی و ایجاد ارزرش افزوده در فعالیت

نسبت به باززنده سازي و سنجش تقاضاي گردشگري مبادرت ورزید چرا که سنجش تقاضا به معناي شناخت طیف  نتوا

کننده فرایندهاي توسعه گذاري است. از طرفی دیگر مسئله تسهیلگران به عنوان افراد تسهیلهاي سرمایهگردشگران و فرصت

ها و خدمات گسترده، در توسعه باشد. همچنین مدیریت دولتی به صورت غیرمستقیم با ارائه زیرساختفیلم توریسم مدنظر می

  فیلم توریسم نقش آفرین باشد.

  دل بهینه توسعه فیلم توریسم در روستاي سولقانم - 6شکل 

  

  
  )پژوهش حاضر(ماخذ:  
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  عوامل محرك -ج

شود. سنجش مجموعه عوامل مرتبط با حــوزه نفــوذ و عوامل محرك از ارتباط عوامل کنشگرانه و عوامل سنجش قدرت ناشی می

چنــد منظــوره گردشــگرانی هســتند کــه ضــمن تواند ما را به سمت گردشگران چند منظوره هدایت کند. گردشــگران تقاضا می

ایــن نــوع  توانند تاثیرات چندبعدي بر اقتصاد یک ناحیــه برجــاي بگذارنــد. طبیعتــاًهاي مختلف گردشگري، میاستفاده از بخش

از طرفــی عوامــل  ها ناشناخته تــاثیرات مهمــی داشــته باشــند.ها به ویژه لوکیشنتوانند نسبت به توسعه لوکیشنگردشگران می

هــا یــا اقــدام نقــش تواننــد در توســعه یــک مولفــههاي همیار میشود. این گروههاي همیار میگیري گروهشگرانه منجر شکلکن

  تواند خالء و ضعف مشارکتی موجود را سر و سامان بخشد.مشارکتی مهمی بر عهده بگیرند. این مسئله می

  

  عوامل خروجی - د

تواند منجر افزایش و وار عوامل پیشین است. نتیجه پیوند این عوامل می و زنجیر ها نتیجه ارتباط هماهنگاین عوامل و مولفه

باشد. این تقویت تبادالت اجتماعی بین مردم و گردشگران در لوکیشن فیلم شود که در شرایط کنونی یک حلقه مفقوده می

یري روستا با نواحی ذیت حس رقابت پتبادالت در نهایت منجر به تشکیل حس نیاز اقتصادي مردم به درآمد گردشگري و تقو

هاي گردشگري شده هاي مختلفی از فعالیتتواند باعث پیوند مردم با کارآفرینان و ایجاد شبکهرقیب خود شده و در نهایت می

  که در نهایت خروجی، باعث پیشرفت روز افزون فیلم توریسم در این روستا خواهد بود.

هایی یشنهادات الزم ارائه شد، در این بخش تنها چند پیشنهاد در ارتباط ادامه چنین پژوهشکه در قالب مدل، پ از آنجایی      

  ارائه شده است:

فیلم توریسم در داخل یا خارج از کشور انتخاب شده و  ازاي کاوي محصوالت گردشگري. براي این امر الزم است تا نمونهبهینه  -

 صورت گیرد.کاوي الزم در عناصر و معیارهاي مختلف بهینه

ین روستا و روستاهاي دیگر. در واقع در این اهاي در در یکی از لوکیشن VGIانجام پژوهش عملی تحلیل نتایج اجراي پروژه  -

در یک یا چند فضاي گردشگري اجرا شده و نتایج آن در قالب گزارشی ارائه شود تا  VGIشود که فناوري پیشنهاد، تاکید می

 راهبردي آتی قرار بگیرد.ریزي مبنایی براي برنامه

 بازتعریفی مجدد از عوامل و بازیگران درگیر در الگوي توسعه فیلم توریسم.  -

 هاي راهبردي و رقابتیریزي راهبردي با متاسوات جهت سنجش رقبا و تهیه نقشهارائه برنامه -
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