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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, researcher-
made); 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, researcher-made); 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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 ريگردشگ مقصدهاي هايجاذبه از بازدید بر فیلم نوستالژي تاثیر
)است؟ چند عتسا تو دنیاي در فیلم: مطالعه مورد(  

 استادیار گروه مدیریت، مجتمع آموزش عالی گناباد، خراسان رضوي، ایران    سیدمجتبی موسوي نقابی 
  

 ئی، تهران، ایران دانشگاه عالمه طباطباي، جهانگرد تیریگروه مد اریاستاد سیدعلی حسینی 
  

  يلنگرود يریمش ماین
، یدانشگاه عالمه طباطبائ ي،گردشگر تیریارشد مد یکارشناس يدانشجو

 تهران، ایران

 چکیده
ـــاي به افراد فراغت اوقات از زیادي بخش اینکه به توجه با ـــریال و فیلم تماش ـــاصا تلویزیونی هايس  ختص

 در وســتالژين احســاس ایجاد با فیلم. کرد اســتفاده گردشــگري بازاریابی در ظرفیت این از توانمی یابد،می
 در« فیلم رديمو بررسی با حاضر، پژوهش در. باشد تاثیرگذار گردشگري مقصد ابانتخ در تواندمی بیننده
 هايداده. اســتشــده بررســی گردشــگري بازاریابی بر فیلم نوســتالژي تاثیر ،»اســت؟ چند ســاعت تو دنیاي

ستفاده با موردنیاز شنامۀ از ا س ضیه و شده آوريجمع آنالین پر  تمعادال سازيمدل روش با پژوهش هايفر
ست آن از حاکی پژوهش هايیافته. شدند آزمایش جزئی مربعات کمترین اختاريس سخ که ا  گانیدهندپا
سبت که شن به ن سیقی، برداري،فیلم لوکی ستان مو ساس فیلم بازیگران و دا ستالژي اح  قوي انگیزة از ارندد نو

صد از بازدید و سفر براي ستند برخوردار مق ستالژي. ه  جاذبۀ حفظ و ایجاد بر سفر، انگیزة بر عالوه فیلم نو
شگري، شگري گرد سیقی گرد  از غیربه غیرهاـــــمت این که گذارد،می مثبتی تاثیر بازیگران کردن دنبال و مو

ـــموسیقی گردشگري متغیر  از توانندمی گريگردش صنعت متصدیان. گذارندمی مثبت تاثیر سفر انگیزة بر ـ
ـــر پژوهش هايیافته ـــتفاده دهايراهبر اجراي و تدوین در حاض ـــتالژي ظرفیت از اس  ابیبازاری در فیلم نوس

 .کنند استفاده گردشگري

   .سفر انگیزه بازاریابی، گردشگري، فیلم، نوستالژي ها:کلیدواژه

 مسئول: ةنویسند Hosseini.sa@atu.ac.ir  
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 مقدمه
هاي هاي سینمایی و تلویزیونی موجب رشد سریع گردشگري فیلم در سالسرگرمی ۀتوسع

زیادي از اوقات فراغت خود را به تماشاي افراد بخش  زیرا ،)2020، 1است (تنگاخیر شده
). ایرانیان نیز روزانه بیش 14: 2019، 2دهند (کورمبی، سنفورد و پیکرینگفیلم اختصاص می

 ،دفریمع(دهند اختصاص میتلویزیون  به تماشاي از دو ساعت از اوقات فراغت خود را
هاي شدیدي بر دلیل گسترش بیماري کرونا، محدودیته). در دو سال اخیر، ب1399

هاي گردشگري مانند تعطیلی مراکز تفریحی و ورزشی و محدودیت سفرهاي داخلی فعالیت
بخشی از اوقات فراغت  ،در نتیجه .)1399ي، انصار ي واکبراست (المللی اعمال شدهو بین

است. شد به امور دیگر، به ویژه تماشاي فیلم، اختصاص یافتهکه به گردش و سفر سپري می
یزیون و هاي آنالین، تلوتماشاي فیلم ،بعد از گسترش ویروس کرونا ،مثال، در آمریکابراي 

، 3(شاخص جهانی وب ندادرصد رشد داشته 38و  39، 39هاي آنالین  به ترتیب تلویزیون
). با توجه به افزایش تماشاي فیلم در دوران کرونا، فرصت خوبی براي استفاده از 2020

 است.فراهم آمده ظرفیت فیلم در گردشگري
است شده %78المللی تا حد هاي کرونایی باعث افت گردشگري بیناعمال محدودیت 

، 5است (استیسیبینی کردهپیش %80این خسارت را تا حد  OECD). سازمان 2020، 4(چِن
شدت دچار چالش شدهدلیل شیوع بیماري کرونا به). در ایران نیز بخش گردشگري به2020

ی شاه ،حسن پوراند (ري از مراکز اقامتی و گردشگري در این مدت تعطیل شدهاست و بسیا
شود با تزریق جهانی واکسن کرونا، گردشگري بینی می. البته پیش)1399ر، مهارژنگ و

از افراد  %78دهد که رفته به جایگاه خود باز گردد. نتایج پژوهشی در اندونزي نشان میرفته
توان انتظار داشت که می  ).2020، 6ه سفر خواهند کرد (واچیونیدر دوران پساکرونا دوبار

 ،در این مدت ،سفر به خارج از کشور. بنابراین ،ابتدا گردشگري داخلی رشد یابد و بعد از آن
ها، بههاي رسانهاز جاذبه مقصدهاباید بتوانیم براي جذب گردشگران و رقابت با سایر 

 خصوص فیلم، استفاده کنیم.

1 Teng 
2 Quarmby, Sandford, & Pickering 
3 global web index 
4 Chen 
5 STACEY 
6 Wachyuni 
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در گام  بتواند دیباشد با ت با سایر مقاصد موفقرقاب گردشگري در مقصد کینکه آ يبرا 
ی قابترسایر عوامل مانند  و ها را ترغیب به سفر نمایدآنو  جلبگردشگران بالقوه را نظر  اول،
از این رو،  .)2004، 1ي در جایگاه بعدي قرار دارد (انرایتخدمات گردشگر کیفیت بودن

ر تواند نقش مهمی دهاي گردشگري میتصویرسازي باال و نمایش جاذبهدلیل قدرت فیلم به
عبارت دیگر، فیلم با تقویت به ).2020، 2جلب توجه گردشگران داشته باشد (نگ و چان

اشد گذار بتاثیرسفر افراد به یک مقصد  ةتواند بر انگیزیا خاطرات می/ تصاویر و
ر فیت فیلم براي بازاریابی مقاصد گردشگري د). بنابراین، استفاده از ظر1391 ،دوستصالح(

 تواند دالیل متفاوتیآید. گردشگري فیلم میشمار میشرایط پساکرونا فرصت بسیار خوبی به
برداري گرفته تا دیدار دوباره از یک مکان، حس داشته باشد، از دیدار از سایت فیلم

مکان  اي متفاوت از آنتجربهکسب یا  ناشی از دیدن آن مکان در فیلم ةنوستالژي ایجادشد
 ). 11-10: 2005، 3و اداي احترام به یک فیلم (بیتون

(کیم  اندتمرکز داشتههاي گردشگري ورودي که روي مدل ،بر عکس تحقیقات پیشین 
اصلی در پژوهش حاضر این است که  ۀلئمس ،)2018کیم و کیم،  ؛2017و همکاران، 

 ةداري در ایجاد و تقویت انگیزصورت معنییلم بهکدامیک از ابعاد نوستالژي برآمده از ف
. همچنین پژوهش حاضر بر آن است که بررسی کند گردشگران بالقوه تا چه استثر وسفر م

ري هاي گردشگیا جاذبه/ و شود هاي گردشگري فیلم حفظاندازه گرایش دارند که سایت
د در دنیاي تو ساعت چن«م فیل این پژوهشْ ۀجدیدي بر مبناي فیلم ایجاد شود. مورد مطالع

است. فراوانی کسب کرده هايجایزههاي گوناگون که در جشنواره ) است،1394(» است
سیار که ب ،اندبرداري شدههاي این فیلم در سه شهر الهیجان، رشت و انزلی فیلملوکیشن

ب جهت مناس ۀمثال در شرق گیالن، الهیجان دومین منطق ؛گردشگري هستند ۀمناسب توسع
هاي ). همچنین شهرستان الهیجان و انزلی در اولویت1395 یی،توالگردشگري است ( ۀتوسع

). که 1398و اروجی،  حسامگردي قرار دارند (عنوان مناطق بوماستان گیالن به ۀدوم توسع
شده در این فیلم جهت جذب برداريهاي فیلماهمیت لوکیشن ةدهنداین خود نشان

 گردشگران است.
 

1 Enright 
2 Ng, & Chan 
3 Beeton 
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 ريمبانی نظ
بسیاري از مناطق  ۀاز آن جهت که گردشگري فیلم محرك نیرومندي در جهت توسع

اما تنها تعداد  ،اندشده است، تحقیقات بسیاري سعی در تعریف گردشگري فیلم داشتهشناخته
اي بودن گردشگري و مخصوصا گردشگري فیلم توجه رشتهاندکی از این تحقیقات به بین

اي تا مفاهیمی چون علوم اجتماعی، فرهنگ، فیلم و تحقیقات رسانهاند و سعی کرده اندداشته
 ينمونه از گردشگر کی لمیف يگردشگر). 2012، 1را در تعاریف خود لحاظ کنند (کانل

چه  لم،یف ياهشنیاز لوک دارید يبرا يبردارلمیرا به سفر به محل ف دارکنندگانیاست که د
 تر،یکل فیتعر کیدر ). 1394، صالح دوست( دکنیبعد از آن، مجاب م ای دیدر زمان تول

 لمیف تماشاياست که پس از  يدر جهت گردشگر تیهر نوع فعال یمعنبه لمیف يگردشگر
 پخش يهاتفرمپل ریو سا هاي صوتی و تصویريیا در منزل با استفاده از سیستم نمایدر داخل س

رادي ت گردشگري فیلم را به افتحقیقا ۀ. شاید بشود پیشین)2012(کانل،  شود جادیا و نمایش
هم در سایر  هااما پیش از آن دانست،مربوط  4دورنو ون کری، ب3توك ،2یلیراهمچون 

 ). 2010تحقیقاتی صورت گرفته بود (بیتون، فیلم  گردشگري ةها دربارحوزه
توان گفت سیر تحول گردشگري فیلم از مسیر گردشگري ادبی می ،کلیصورتبه 

هاي موفق در شروع قرن بیست و یکم که باعث حرکت طرفداران فیلم فیلم گذرد و تماممی
مثل هري  هاییمعنایی دیگر، رخ دادن گردشگري فیلم شدند برگرفته از ادبیات و رمانو به

 ). 2018، 5ها و جین ایر بودند (کیم و رایندرزپاتر، ارباب حلقه
به  توانیمصحبت کنیم، می هاي گردشگري فیلمانواع گونه ةاگر بخواهیم در بار 

 لمیف يگردشگر، سفر یاصل ةزیعنوان انگبه لمیف يگردشگر(مثل  در محلگردشگري فیلم 
...)،  شده، تورهاي فیلم وهاي فیلم ساختهي (جاذبهتجارو ...)،  التیاز تعط یعنوان بخشبه

ها در آن يدارلمبریشود فکه فقط تصور می ییهابه مکان لمیف يگردشگرهاي اشتباه (مکان
، يسازفیلمهاي ویاستود بازدید از تورفیلمبرداري ( خارج از مکان...)،  و استانجام شده

هاي فیلم) و ها و جشنوارهلمیاکران ف...)، رویدادهاي یکباررخداد ( و یموضوعهاي پارك
). 2006، نسفر غذایی) اشاره کنیم (بیتوهاي برنامهی و ونیزیسفر تلو ۀبرناممسافران خیالی (

1 Connell 
2 Riley 
3 Tooke 
4 Van Doren 
5 Kim & Reijnders 
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بازاریابی  مثلهاي تجارت بیشتر بحث ،امروزتابه دربارة فیلم و گردشگري تحقیقاتدر 
اند تحقیقات نشان داده). همچنین 2010(بیتون،  استشدهمقصد، انگیزه و تصویر را تحلیل 

 را تشویق لتواند گردشگران بالفعاما می ،که هر فیلمی باعث جذب گردشگران نخواهد شد
 ).2015بگذارد (بیتون و کاویچی،  تاثیراز مقصد  هاآنبر تصاویر و  کند

اند، اما گردشگري فیلم را بیشتر بعد از اکران فیلم مورد بررسی قرار داده تحقیقاتْ 
ی نوستالژي هاي اصلاینکه فیلم یکی از محرك رغمعلیتحقیقات کمی به نوستالژي فیلم، 

عنوان احساس اشتیاق توان نوستالژي را بهمی ).2019اند (کیم، کیم و کینگ، است، پرداخته
ۀ ه گذشتکه این برانگیخته شدن نوستالژي براي بازگشت ب ،کردبه بازگشت به گذشته تصور 

توان ). نوستالژي را می2005شود (کیم، دلیل حس کمبود در زندگی معاصر قلمداد میدور به
فردي، نوستالژي ي فردي، نوستالژي بینکلی شامل نوستالژي تاریخی، نوستالژ ۀبه پنج دست

ما به  ،). در این تحقیق2016فرهنگی و نوستالژي مجازي تفکیک کرد (حمود و همکاران، 
 پردازیم.بررسی نوستالژي فردي و نوستالژي مجازي فیلم می

اشاره دارد که خود فرد آن را تجربه کرده  نوستالژي فردي به نوستالژي نوعی از تجربه 
نوستالژي مجازي بر مبناي ارتباط غیرمستقیم و غیرشخصی بنا شدهاساس ). 2005یم، باشد (ک

د و فرد را دلتنگ چیزهایی شوهایی مانند فیلم، کتاب و موسیقی ایجاد میاست و توسط رسانه
که نوستالژي است؛ درحالیرا از دست نداده یا تجربه نکرده هانگاه آکند که خود هیچمی

آل و تخیلی و تا حدي ایده است فرد ۀصی فرد در ارتباط با خاطرات و گذشتشخ ۀتجرب فرديْ
چیز خاص یک ). نوستالژي یک چیز عادي را تبدیل به 1398 و همکاران، اشفاقاست (

روزهاي خوب گذشته را  توانند به مخاطبْکند و بازاریابان به کمک نوستالژي میمی
توان در فیلم می ).2021شود (گرا، طب میکه باعث درگیري احساسی مخا ،یادآوري کنند

د فیلم (مثل دیزنی) این احساس نوستالژیک را ایجا ةیا شرکت تولیدکنند/ از طریق محتوا و
 تواند میل به دیدار از مکان را افزایش). هرچه این درگیري بیشتر باشد، می2015، 1کرد (نیترر

که بر  ندشده و تاریخی نیستهشناخت هاي). اثبات شده که تنها این محرك2012دهد (کیم، 
خته و هاي ناشناد، بلکه محركنکند و افراد را جذب مینگذارمی تاثیرنگرش و احساسات 

 ). 2015د (نیترر، نشو در افراد احساس نوستالژیک ایجادتوانند باعث جدید هم می

1 Natterer 
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یک  به عنوانتواند محتوا و خطوط داستان فیلم اگر در خاطرات افراد انباشته شود می 
عاطفی  هاي آن یک ارتباطکه افراد با فیلم و لوکیشن شودو باعث  کنداهرم نوستالژي عمل 

ده بر انگیخته در آین که خاطرات افراد با دیدن هر عنصر مرتبط با آن فیلمْ ،نمادین برقرار کنند
 یی ایجادگرچه غالبا به دالیل منفی و تنهاا). نوستالژي 2017شود (کیم، کیم و پاتریک، 

باعث  ،در نتیجه ؛گردداي خاص باز میماند که به تجربهدلیل در خاطر می ایناما به  ،شودمی
گذاشت  اثیرتبینی کرد و در رفتار شخص شود که بتوان رفتار مخاطب را بر مبناي آن پیشمی

 بدهد که هرچه درگیري عاطفی مخاطها نشان می). نتایج بررسی1398 و همکاران، اشفاق(
نمایشبه ۀاز جاذب هاآنهاي تلویزیونی بیشتر باشد، امکان بازدید از راه دیدن فیلم یا سریال

). نوستالژي با پررنگ کردن خاطرات گذشته 2012رود (کیم، درآمده در فیلم بسیار باال می
یا ایجاد عالقه براي / قبلی و ۀتجربیک فردي) یعنی با یادآوري (نوستالژي فردي و میان

سفر به محل  ةتواند انگیزنوستالژي مجازي) می ۀوسیلاي نو (بهاخت فرهنگ یا تجربهشن
 ). 1398 و همکاران، اشفاقبرداري را ایجاد یا تقویت کند (فیلم

ه توانست که بهاي مدرن بود، میشهرمحصولی از کالن از طرفی، از آن جهت که سینما 
که  دبومجبور  نیدورب ،يشهر تیبا روا لمیدر ف ،هاي شهر وارد شود و در نتیجهاعماق الیه

در عناصر  يبستر جادیابا  ستتوانمیساز فیلماما  ،بافت شهر را همانگونه که هست نشان دهد
به صورت  سازلمیپس ف .گذارد شیخود به نما دگاهیرا از د رشه ،نمایس یبیهنر ترک ةسازند

 ی(اجالل استزمانه و جامعه  يمعنا از روح، یبخش شیناخودآگاه در حال نما ای آگاهخود
هرزمان که فرد با داستان فیلم، موسیقی متن فیلم، بازیگران و هر   ).1394 ،پور يگوهرو 

است برخورد داشته باشد این حس نوستالژیک دوباره بر هچیز مرتبط با فیلم که به ذهن سپرد
هاي م تصویري مثبتی از مکانفیل ۀوسیلشود و همچنین این نوستالژي ایجادشده بهانگیخته می

به مفیدي در انتخاب آن مکان يتواند راهنماکه این تصویر مثبت می ،کندفیلم ایجاد می
 ب). 2018عنوان مقصد گردشگري باشد (کیم و کیم، 

 يبرا یفمختل یمعان تواندیکه در درون خود دارد، م ینیبا توجه به عوامل نماد لمیهر ف 
قال و ارتباطات انت هینظر قیکه از طر ،است ينوستالژ یمعان نیاز ا یکی ؛کند جادیا نندگانیب

 لمیف يکه پس از تماشاهستند  یعوامل). 2017(کیم و همکاران،  است حیتوضقابل نینماد
پس ایها از صحنه نینام برد: خاطرات مخاطب يعنوان عوامل نوستالژها بهاز آن توانیم

 لم،یود در فموج يهاحس لم،ی، داستان فبرداريمحل فیلم ازبرجسته  ریتصاو لم،یف يهانهیزم
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 ۀلیوسه بهدوبار يباز لم،یف يبصر يهاجلوه لم،یف ۀنیزمپس ریتصاو لم،یمتن ف یقیموس
آن منطقه،  خیتار ایعالقه به فرهنگ، جامعه  لم،یف ةبحث دربار ،لمیف دنید طرفداران بعد از

 الف).  2018، کیم و کیم، 2017همکاران،  (کیم و هاتیو شخص گرانیها و بازمکان
ه به که شامل توج يهاي کالبددر کنار مولفه ،»؟تو ساعت چند است يایدر دن« لمیدر ف 

ارتباط و ـ  هامانند نشانه یتیشهري و عناصر هو نهایی چون تنوع، تراکم، مبلماشاخص
اي ییاتواناز  ،ییمعنا تیفیزده که عالوه بر ک ییهانشانه شیدست به نما لمیاست ف یوستگیپ

 يدارا یمفهوم يهاالمان نیکه حس مکان را به مخاطب ارائه کند. از جمله ا برخوردار است
خاطره در ذهن مخاطبان اشاره کرد.  جادیو ا تیسبز جهت تقو يتوان به فضامی ییبار معنا

هاي یژگیو بابتوانند  طیبهتر از سفر به آن مح مردمْ کهشود باعث می يشهر يهاییبازنما نیا
 الف).1398 ی و همکاران،لقمانآن منطقه آشنا شوند ( یاجتماعو  یفرهنگ

 پیشینۀ پژوهش
گري فیلم و گردش ،گردشگري فیلم، نوستالژي و گردشگري ةسه کلیدواژ ،در این تحقیق

دایرکت، هایی مثل ساینسشد و براي یافتن مقاالت از سایت وجوجستمحور نوستالژي
هاي گردشگري فیلم که در حوزهگیت استفاده شد. با آن، گوگل اسکالر و ریسرچسیجپاب

 ةاما در حوز ند،در سطح مناسبی وجود داشت نسبتا مقاالتْ ،و نوستالژي و گردشگري
نقش  دربارة ن، تاکنوضمناتعداد اندکی مقاله شناسایی شد.  ،محورگردشگري فیلم نوستالژي

 بررسیو  يپردازهینظر لمیف يدشگرهاي مرتبط با گرهیظردر ن ،طور کاملبه يْنوستالژ
هاي مرتبط هاي برخی از پژوهشدر ادامه، یافته .ب)2018(کیم و کیم، استصورت نگرفته

 است.ارائه شده

 پژوهش داخلی ۀپیشین
 يهاتیفعال يبندتیاولو«با عنوان  پژوهشی) در 1394( زاده نمینو تاج دوستصالح
 لمیف يگردشگر یابیبازار يهاتیفعال يبندتیو اولو ییبه شناسا ،»لمیف يرگردشگ یابیبازار
 یچیون و رهادس لمیف يگردشگر یابیبازار هايمدل فرصت ،منظور نیبد ؛پرداختند رانیدر ا

 شهر تهران الیو سر لمیف کنندگانهیته پژوهش نیا يآمار ۀ. جامعاستهشد کار گرفتهبه
 جیاست. طبق نتاشده عیتوز یو گلوله برف یقضاوت يریگنهروش نموبا و پرسشنامه  است

 ۀجیبرخوردارند و نت يادیز اریبس تاهمی سطح از هاهمه مولفه ،یگروهتک یِآزمون ت
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 لمْ یف رتاثیاز آن است که استفاده از  یحاک دمنفری آزمون از استفاده با هامولفه بنديتیاولو
 قیبه عموم با استفاده از رسانه، تشو یسانر. اطالعبرخوردار استنخست  تیاولواز 

به  لمیف شنیلوک جیو ترو شن،یدر لوک لمیساختن ف يبرا يلمسازیف يهاشرکت /وهایاستود
 هستند. يبعد يهاتیدر اولو بیترت

و  نمایس نیرابطه ب یبررس«) با عنوان 1394و همکاران ( یاقبالدرپژوهش دیگري،  
و  نمایس نیب ۀرابط یبه برس »در جذب گردشگر لمیر فعوامل موث يبندتیو اولو يگردشگر
 غاتیو تبل گریانتخاب باز شن،یمحتوا، لوک اریچهار مع این نویسندگانپرداختند.  يگردشگر

 . است شنیعامل موثر بر گردشگران لوک نیترکه مهم افتندیو در ندقرار داد یمورد بررس را
 ۀو توسع سمیتورلمیف نیروابط ب ۀنیمدل به ۀائو ار نییتب« ۀ) در مقال1399و همکاران ( ینعمت

و  اتاثیرت یبه بررس ،»سولقان، استان تهران) ي(مورد مطالعه: روستا ییگردشگري روستا
 اتیرتاثو روند جذب گردشگران و  ییروستا ۀبر توسع »از هند يمسافر« لمیف يهاامدیپ

ر شناخت روستا ب یخوب تاثیر لمیف ،هاآن جینتا يمبنا پرداختند. بر لمیف نیبر ا يگردشگر
 است.مشاهده نشده ینقش چندان ییروستا ۀتوسع ۀنیاما در زم ،استداشته

 پژوهش خارجی ۀپیشین
 به این نتیجه ،»در مصر ينوستالژ يگردشگر جیترو« ۀ) در مقال2016حمود و همکاران (

هاي رشب« نیا رایز ،کندمی فایا يدر صنعت گردشگر ینقش مهم ينوستالژرسیدند که 
. دنکنمی بیخود ترغ ۀاز گذشت یبه بازگشت به مکان لیو تما يادآوریرا به ها انسان »گذشته

عنوان خود به اناکین نیسفر گردشگران به سرزم یاصل لیاز دال یکی نوستالژي، نیعالوه بر ا
و  »ساکن در سرزمین دیگرگردشگران « ،»ياشهیگردشگران ر«، »راثیگردشگران م«
 يشگرهاي گرداز شکل یکیدر به میهن خود  ی، بازگشت موقتمهاجران يبرا است. »مسافر«
ه با استفاده ک هاآننتایج تحقیق  جذاب باشد. ۀنیگز کیتواند می »ينوستالژ يگردشگر« ای

 ي صورت گرفته گردشگري نوستالژيمهاجران مصر بین پرسشنامه عیتوز و یکماز روش 
با دوستان و اقوام خود  دارید براي گردشگران ٪70از  شیببدینصورت که  ،کندمی تاییدرا 

ه نشان داد ک شانمطالعه ن،یبر ا افزون. کنندمی یاحساس دلتنگ ياجداد نیسرزم دنیو د
کنترل  براي هاآن از ٪58,1ملک هستند و  داراي مصر در دهندگان پاسخ از 57,1٪
  د.کننهاي خود در مصر استفاده میاز خانه هاي سفرهزینه

 



 185 |و همکاران  موسوي نقابیبربازدید.../  نوستالژي فیلماثیر ت

کیم ( نوستالژي فیلم در مشارکت، آشنایی و اهداف رفتاري تاثیراي با موضوع در مقاله 
هاي متنوع است و انواع که یک فیلم شامل تلفیق ویژگی ذکر شده )2017، و همکاران

داد که  نشان هاآنکند. نتایج پژوهش مختلفی از عناصر یادآوري را براي مخاطبان فراهم می
نوستالژي  اثراتِ توضیحِ . اثربخشیِدگذارتاثیر می توضیح گردشگري فیلم روي نوستالژيْ

حاالت  یادآوريویژه، به ؛عوامل درگیري، آشنایی و نیت رفتاري نسبتا متفاوت بود روي
ها بینی کننده در توضیح سایر سازهترین پیشچهره و تمایل به خرید محصوالت تجاري مهم

 دار نبود.داستان بر مشارکات رفتاري معنیمطالب  تاثیربود، در حالی که 
 ناير مبب لمیف ةگردشگران بالقو يبنداي به بررسی بخش) در مقالهب2018کیم و کیم ( 

گردشگران  رمتمرکز ب هاآن ۀپرداختند. مطالع لمیف يگردشگر ۀبرنام ۀیو ته لمیف ينوستالژ
 1970 ۀده طی شدهساختهی کنگهاي هنگلمیف يبردارلمیهاي فکه از مکان بود ايايکره

در  يکه مفهوم نوستالژ بوداز آن  یحاک هاآن هايافتهی. اندداشته بازدید 1990 ۀتا اواخر ده
حوزه،  5 نیا از بیناست. شده لیاست و از پنج حوزه تشک يچند بعد لمیف يگردشگر ۀنیزم

و  خیتار ةخاطر«و  »لمیف ۀزمینخاطرات پس«، »هااز آن دیو تقل گرانیباز يباز يادآوری«
 لمیف يو قصد شرکت در گردشگر لمیمقصد ف با ییآشنا حیدر توض »کنگفرهنگ هنگ

شده اییبخش گردشگران فیلم شناسچهار  انیدر م ند. همچنینقابل توجه بود اریبس ينوستالژ
) 3 بخشکم ( لمیف يژنوستال بخش) و 2 بخشباال ( لمیف ينوستالژ بخش ،در پژوهش

 ای یحیهاي ترجتیها شامل فعالتفاوت نیاند. ارا نشان داده یکامالً متفاوتهاي یژگیو
را  لمیف يمطالعه نوستالژ نیا جه،یدر نت ؛بود یتیجمع ـ یهاي تور و مشخصات اجتماعبرنامه

 است. دانسته ي براي گردشگري فیلمبندبخشمهم  ریمتغ کی
ی تولید کنگهاي هنگلمیف ينوستالژ تاثیراي به بررسی الف) در مقاله2018کیم و کیم ( 

 لمیف يهاي گردشگرتیمحصوالت و فعال ۀتوسع ه، ب1990تا  1970هاي دههشده در 
هاي لمیحاصل از خاطرات ماندگار ف يکه نوستالژ استاز آن  یحاک این پژوهش. پرداختند

خاطرات ) 2 لم،یهاي ف) خاطرات محتوا و ستاره1با  »خوب گذشته يروزها«از  یکنگهنگ
) 5کنگ و هنگ ۀجامع غبطه به) 4هاي صورت، حالت يادآوری) 3ها، لمیف ةپردپشت

 ژهیو، بهينوستالژ دتریاحساس شد .ابدیکنگ تجسم میو فرهنگ هنگ خیخاطرات تار
 ازیموردن یبانیشتپ يبرا لم،یهاي فپردهپشت نیو همچن نمایو ستارگان س لمیف يمرتبط با محتوا

  است. همم اریبس لمیف يهاي تور مرتبط با گردشگرنامهبر ۀتوسع يبرا
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 لیمحور و پتانسينوستالژ لمیف يگردشگر«اي با عنوان ) در مقاله2019کیم و همکاران ( 
 یوانیتا لمیعالقمندان به ف نیدر ب ينوستالژ زانیم یبررس ومطالعه به  ،»مقصد ۀتوسع يآن برا
یا  القا کند اننندگیب بهرا  يشود که قصد سفر بعدیعالقه باعث م نیا ایآ نکهیو اند پرداخت

 ملیف يمقصد، مشخص شد که گردشگر ةهاي بالقوتجربه يبرا يعنوان ورودبه .خیر
ز مقصد اي اکند و تجربهگردشگران فراهم می يرا برا یروانشناخت يایمزامحور نوستالژي

را  لمیف ينوستالژ ةنج حوزپ هاآن .کندمی جادیا را باشد یرامونیپ طیمح يکه پاسخگو
 گران،یازب ياز باز دیتقل نما،یهاي سها و ستارهداستان ،زمینهکردند: خاطرات پس ییشناسا
 گرانیباز ياز باز دیزمینه و تقلرسد که خاطرات پسنظر میبه .و فرهنگ خی، و تارغبطه
ا است. ب ندهیر در آو اهداف سف لمیشده با خاستگاه فادراك ییآشنا ةکنندبینیپیش نیبهتر

 ییهاي معاصر و مدگرالمیمندان به فعالقه نیدر ب »هاي محبوبلمیف«مداوم  حیتوجه به ترج
خطر وجود دارد که خاطرات محو ممکن است  نیهاي مخاطبان، ايمنددر عالقه

بالقوه  ۀانرس کی لمیف ينوستالژ ،نیا با وجود ؛دهند کاهشرا  لمیمقصد ف کیهاي تیجذاب
 .تاسخدمت کرده لمیف شنیعنوان لوکاست که به يحفظ مشخصات مقصد يبرا

مرتبط با  يِنوستالژ تاثیری چگونگ یبررس ) در پژوهشی به2020اوها و کیم ( 
 از پاركبازدید  ةانگیز رويی) ازاکیم ائویهاکارگردان معروف ژاپنی ( هايپویانمایی

خ دهندگان پاسدریافتند که  هاآن .داختندپرکارگردان  نیبا الهام از آثار ا ی برپاشدهموضوع
هاي بهتها و سنفرهنگ ،یشناسییبایها، زتیها، رواتیکه نسبت به شخص ینظرسنج نیا

 این از اردید يبرا ياي قوزهیانگ داشتند ياحساس نوستالژ هاپویانماییشده در دهیکشریتصو
 ندهیدر آ پاركاز  دیدار يها براآن يکه بر نگرش و قصد رفتار ،دارند یپارك موضوع

به وستالژين تایید يبرا ی محکمیشواهد تجرب مطالعهْ نیهاي اافته. یردگذامثبت می تاثیر
 آورد.میفراهم  لمیف يگردشگر يو نقش آن در ارتقا يمفهوم چند بعد کیعنوان 

ارائه  هاي تحقیق به شرح ذیلتحقیق و مبانی نظري، فرضیه ۀبر اساس بررسی پیشین 
 شوند:می

 داري دارد.نیمثبت و مع تاثیراول: آشنایی با مقصد گردشگري بر نوستالژي فیلم  ۀفرضی
 داري دارد.ت و معنیمثب تاثیربرداري بر نوستالژي فیلم دوم: نوستالژي لوکیشن فیلم ۀفرضی
 داري دارد.مثبت و معنی تاثیرسوم: نوستالژي موسیقی فیلم بر نوستالژي فیلم  ۀفرضی
 داري دارد.مثبت و معنی تاثیرچهارم: نوستالژي داستان فیلم بر نوستالژي فیلم  ۀفرضی
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 داري دارد.عنیمثبت و م تاثیرپنجم: نوستالژي بازیگران فیلم بر نوستالژي فیلم  ۀفرضی
 داري دارد.و معنی مثبت تاثیرگردشگري  ۀششم: نوستالژي فیلم بر ایجاد و حفظ جاذب ۀفرضی
 داري دارد.مثبت و معنی تاثیرژي فیلم بر گردشگري موسیقی هفتم: نوستال ۀفرضی
 داري دارد.مثبت و معنی تاثیرهشتم: نوستالژي فیلم بر دنبال کردن بازیگران  ۀفرضی
 داري دارد.مثبت و معنی تاثیرسفر  ةنهم: نوستالژي فیلم بر انگیز ۀفرضی
 داري دارد.مثبت و معنی رتاثیگردشگري بر انگیزه سفر  ۀدهم: ایجاد و حفظ جاذب ۀفرضی
 ارد.داري دمثبت و معنی تاثیرسفر  ةیازدهم: گردشگري موسیقی بر انگیز ۀفرضی
 دارد. داريمثبت و معنی تاثیرسفر  ةدوازدهم: دنبال کردن بازیگران بر انگیز ۀفرضی

کیم و کیم  ،)2019کیم و همکاران (هاي مدل مفهومی پژوهش که برگرفته از پژوهش 
 :استنشان داده شده .1در شکل  ) است2020لف) و اوها و کیم (ا 2018(

 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 

 روش 
تحقیقی پیمایشی  هادادهآوري لحاظ روش جمعبه و کاربردي لحاظ هدفْبهپژوهش حاضر 

و آزمون  هادادهتحلیل وآید. تجزیهتحقیقی توصیفی به شمار می روش تحقیقْ نظرو از 
) با PLS-SEMترین مربعات جزئی (سازي معادالت ساختاري کمروش مدلفرضیات با 

با  ناییآش
 مقصد

 لوکیشننوستالژي 
برداريفیلم  

نوستالژي 
 موسیقی فیلم

نوستالژي 
 داستان فیلم

نوستالژي 
 بازیگران فیلم

سفر ةانگیز  

ایجاد و حفظ 
گردشگري ۀجاذب  

 

 گردشگري
 موسیقی

فیلم نوستالژي  

دنبال کردن 
 بازیگران
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عنوان است. همچنین از پرسشنامه به، انجام شده3,3، نسخه SmartPLSاستفاده از نرم افزار 
که  بود، سوال 46ها استفاده شد. این پرسشنامه شامل آوري دادهابزار سنجش متغیرها و جمع

: آشنایی نداو مابقی به شرح ذیل طراحی شده بود شناختییتسواالت جمع باگویه مرتبط  7
برگرفته از کیم و  سوال، 4برداري (نوستالژي لوکیشن فیلم ،ساخته)سوال، محقق 5با مقصد (
نوستالژي داستان فیلم  ،ساخته)سوال، محقق 4نوستالژي موسیقی فیلم ( )،)2019( همکاران

برگرفته  ،سوال 5))؛ نوستالژي بازیگران فیلم (2019سوال، برگرفته از (کیم و همکاران،  6(
 ،الف)) 2018(سوال، کیم و کیم  4دنبال کردن بازیگران ( ،الف)) 2018( از کیم و کیم

ال، وس 3گردشگري موسیقی ( ،ساخته)سوال، محقق 4گردشگري ( ۀایجاد و حفظ جاذب
)). روایی و پایایی 2020( ال، برگرفته از اوها و کیموس 4سفر ( ةساخته) و انگیزمحقق

د و ش پرسشنامه بر مبناي پایایی مرکب، پایایی معرف، روایی همگرا و روایی افتراقی بررسی
 قرار گرفت. تایید مورد

و در دنیاي ت«که حداقل یکبار فیلم  هستندآماري پژوهش حاضر تمام افرادي  ۀجامع 
 این ةمشاهد هکمیل پرسشنامعبارت دیگر، شرط تاند. بهرا تماشا کرده» ؟ساعت چند است

نحوي که از پاسخ دهندگان خواسته شد قبل از تکمیل پرسشنامه فیلم را ببینند . بهاستفیلم 
کرده دهنده فیلم را تماشاکه پاسخاست و یکی از سواالت پرسشنامه در مورد تعداد دفعاتی 

است. قرار گرفتهصورت آنالین طراحی شده و لینک آن در دسترس افراد است. پرسشنامه به
، سطح 15/0) برابر با 2f( اثر ةاندازنظر گرفتن  ا در، بG*Powerافزار با استفاده از نرم

مورد  132حداقل حجم نمونه  بین،متغیر پیش 5و همچنین  %80، توان آماري %5داري معنی
د آوري شد که تعداپرسشنامه جمع 164تعیین شد. پس از چندین نوبت پیگیري، در مجموع 

درصد بود از تحلیل کنار گذاشته  15شده بیشتر از هاي گمدلیل اینکه تعداد دادهپرسشنامه به 4
 ها استفاده شد.پرسشنامه در تحلیل 160و از  ندشد

 معرفی فیلم
است. بیشتر  1394صفی یزدانیان در سال  ۀاولین ساخت» در دنیاي تو ساعت چند است؟«فیلم 

لم حال ستند تا فیلم بتواند با فرهنگ گیالن سازگار باشد. این فیبازیگران این فیلم گیالنی ه
کالسیک را دارد و به آثار فرانسوي نزدیک است. این فیلم موفق به  ۀو هواي یک عاشقان

در  لمیف ةجشنوار 5تماشاگران در  ةزیجا است:اخذ جوایز داخلی و خارجی متعددي شده
پوسان  لمیف یمللالنیب ةجشنوار ،لمیمنتقدان ف یمللالنیب ونیفدراس یپرشیف ةزیجا، 2014سال 
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در فجر لمیف ةجشنوار المللِنیبخش ب ۀلمنامیف نیبهتر نِیبلور مرغیس زهیجا، 2014در سال 
 ةزیجا، 2014 در سال وسیلنیو لمیف یالمللنیب ةداوران جشنوار ئتیه ةژیو ةزیجا، 2014 سال
 از لمیف یقیموس نیبهتر ةزیجا، 2014 در سال ژنو یشرق يهالمیف والیفست لمیف نیبهتر ییطال

و  يلباس و صداگذار یطراح ي،بردارلمیف نیبهتر ةزیجا، 1395 در سال جشن حافظ
شن صحنه از ج یو نقش اول مرد و طراح یو کارگردان لمنامهیو ف لمیف نیبهتر يدایکاند

 پدیا).(ویکی 1395در سال  نمایس ۀخان
 در گیالن بودن را به کند نمایی از حسّارگردان سعی میک ،با شروع ورود به گیالن 

ما شاهد پوشش  ،هاي ریز خلق کند. در تمام مدت فیلماي مثل نمایش بارانکمک نشانه
رشت و انزلی هستیم.  »ساعت«هاي هاي نمادین شهري مثل ساختمانها و عمارتگیاهی، کوه

که  ،هاي قدیمی رشت استمحله یکی از نکات مهم فیلم توجه بسیار خوب کارگردان به
از نماهاي  کارگردانْ ،فضاي رشت باشد. در کنار این ةدهندخوبی نشانتواند بهخود می
است. فیلم فرهنگ رشت نشان داده ابرداري کرده و پیوند آن را باز بازار رشت فیلم ،مختلف

قال ک بودن را انتتواند به مخاطب خود حس نوستالژیاست که می ايپر از نمادهاي معنایی
است (لقمانی عنوان یک عنصر شهري بسیار توجه شدهبه مبلمان شهري به ،دهد. در این فیلم

 ب). 1398الف؛ لقمانی و همکاران،  1398و همکاران، 

 ها یافته
برخالف مدل ،)PLS-SEMکمترین مربعات جزئی ( سازي معادالت ساختاريِدر مدل

معناي  )، مفهوم برازش مدلCB-SEMْکوواریانس ( سازي معادالت ساختاري مبتنی بر
ست (هیر فرد  در دسترس نیو در نتیجه یک شاخص نیکویی برازش منحصربه ردمتفاوتی دا

 اصلیِ  ۀشامل دو مرحل PLS-SEMهاي ). درواقع ارزیابی کیفیت یافته2016و همکاران، 
صورت جداگانه به ،دامهکه در ا ،گیري و ارزیابی مدل ساختاري استارزیابی مدل اندازه

مراتبی است، در تنظیمات شود. با توجه به اینکه مدل پژوهش شامل مدل سلسلهارائه می
دهی عامل استفاده شد. همچنین با توجه به اینکه تعداد از طرح وزن PLS-SEMالگوریتم 

وش درصد براي هر معرف است، از ر 5تر از کم ،پرسشنامه 4پس از حذف  هاي گمشدهْداده
 شده استفاده شد.هاي گمگذاري دادهجانهی میانگین براي جاي
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 گیريارزیابی مدل اندازه
گیري، پایایی و روایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ازآنجایی در ارزیابی مدل اندازه

ها استفاده شدهبراي سنجش تمامی سازه 1گیري انعکاسیکه در پژوهش حاضر از مدل اندازه
براي ارزیابی پایایی پرسشنامه و از پایایی معرف و معیار  2معیارهاي پایایی مرکب است، از

) براي ارزیابی روایی همگرا و از معیار AVE( 3میانگین واریانس استخراج شده
 است.براي بررسی روایی افتراقی استفاده شده 4الرکر ـ فورنل

بودند از  4/0تر از ر بیرونی کمهایی که داراي بادر بررسی پایایی معرف، تمامی معرف 
 7/0و   4/0ها بین هایی که بار بیرونی آنگیري حذف شدند و آن دسته از معرفمدل اندازه

گیري منجر به افزایش روایی همگرا و که حذف معرف از مدل اندازهقرار داشت درصورتی
ل حفظ صورت در مدو در غیر این شدمی معرف از مدل حذف ،شدپایایی مرکب می

معرف به دلیل پایایی  6معرف اولیه،  39پس از تحلیل پایایی معرف، از مجموع  اند؛هشد
ها به بهبود وضعیت معیارهاي پایایی معرف پایین از مدل حذف شدند. حذف این معرف

دلیل پایایی ها بهکه تمامی سازهنحويبه ،شده انجامیدمرکب و میانگین واریانس استخراج
، داراي سطح مناسبی از سازگاري درونی هستند. همچنین، چون میانگین 7/0از  مرکب باالتر

است،  5/0ها باالتر از حداقل سطح موردنیاز ) تمامی سازهAVE( ةشدواریانس استخراج
الرکر  ـ ها از روایی همگرا برخوردارند. براي بررسی روایی افتراقی از معیار فورنلسازه ۀهم

هر سازه باید بیشتر از باالترین  AVEدوم مقدار  ۀاین معیار، ریشاست. طبق استفاده شده
الرکر ارائه ـ طور که نتایج معیار فورنلها در مدل باشد. همانهمبستگی سازه با سایر سازه

 ها از روایی افتراقی برخوردارند. دهد تمامی سازهنشان می .1شده در جدول 
  

1 Reflective measurement model 
2 Composite reliability 
3 Average variance extracted (AVE) 
4 Fornel-Larcker 
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 ي تحلیل روایی افتراقیالرکر برا ـ نتایج شاخص فورنل. 1جدول 
 Fam Fo-

Ac In-Tr No-
Ac 

No-
Lo 

No-
Mu 

No-
St_ 

To-
Mu To_At 

Fam 792/0         
Fo-Ac 240/0 821/0        
In-Tr 305/0 660/0 753/0       

No-Ac 356/0 738/0 624/0 784/0      
No-Lo 625/0 294/0 472/0 406/0 746/0     

No-
Mu 311/0 448/0 531/0 544/0 567/0 864/0    

No-St 257/0 567/0 689/0 596/0 400/0 516/0 753/0   
To-Mu 248/0 422/0 521/0 441/0 432/0 727/0 567/0 860/0  
To_At 090/0 435/0 598/0 318/0 364/0 340/0 365/0 282/0 876/0 

)، In-Tr)، انگیزة سفر (Fo-Ac()، دنبال کردن بازیگران Famتوضیح: نماد متغیرهاي مدل: آشنایی با مقصد (
-No)، نوستالژي موسیقی فیلم (No-Loبرداري ()، نوستالژي لوکیشن فیلمNo-Acنوستالژي بازیگران فیلم (

Mu) نوستالژي داستان فیلم ،(No-St) گردشگري موسیقی ،(To-Mu ایجاد و حفظ جاذبۀ گردشگري ،(
)To_At( 

 دهد.گیري را نشان میفی مدل اندازهاي از معیارهاي ارزیابی کیخالصه .2جدول  

 گیريخالصۀ نتایج ارزیابی کیفیت (پایایی و روایی) مدل اندزه. 2جدول 
 روایی افتراقی AVE پایایی مرکب بار بیرونی معرف ها متغیر مکنون

 آشنایی با مقصد

FAM1 762/0 

 بله 627/0 869/0
FAM2 877/0 
FAM3 813/0 
FAM4 830/0 

*5FAM 326/0 

 يبردارنوستالژي لوکیشن فیلم

NLO1 585/0 

 بله 557/0 831/0
NLO2 788/0 
NLO3 721/0 
NLO4 862/0 

 نوستالژي موسیقی فیلم

NMU1 883/0 

 بله 746/0 921/0
NMU2 915/0 
NMU3 860/0 
NMU4 792/0 
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 . 2جدول ادامه 
 روایی افتراقی AVE پایایی مرکب یرونیبار ب معرف ها متغیر مکنون

 نوستالژي داستان فیلم

NST1* 476/0 

 بله 567/0 840/0

NST2* 440/0 
NST3 770/0 
NST4 752/0 
NST5 768/0 
NST6 721/0 

 نوستالژي بازیگران فیلم

NAC1* 368/0 

 بله 614/0 863/0
NAC2 739/0 
NAC3 683/0 
NAC4 856/0 
NAC5 844/0 

 دنبال کردن بازیگران

FAC1 762/0 

 بله 675/0 892/0
FAC2 877/0 
FAC3 813/0 
FAC4 830/0 

 ایجاد و حفظ جاذبۀ گردشگري

TAT1* 503/0 

 بله 767/0 868/0
TAT2* 203/0 
TAT3 902/0 
TAT4 848/0 

 گردشگري موسیقی
MTO1 887/0 

 MTO2 866/0 بله 740/0 895/0
MTO3 827/0 

 انگیزة سفر

ITR1 785/0 

 بله 567/0 839/0
ITR2 758/0 
ITR3 794/0 
ITR4 669/0 

از  ،دلیل پایایی معرف پایینشده با عالمت ستاره بههاي مشخصتوجه شود که معرف 
ها و همچنین براي بار بیرونی سایر معرفشده اند. مقادیر ارائهگیري حذف شدهمدل اندازه

شده  مجددا محاسبه داري ستارههاها پس از حذف این معرفسازه AVEپایایی مرکب و 
گیري شود، مدل اندازهمشاهده می .2طورکه در جدول است. همانو در جدول ارائه شده
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بعد،  نتایج مدل  ۀمرحلرو، در پژوهش حاضر از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است. ازاین
 گیرد.ساختاري مورد ارزیابی قرار می

 ارزیابی مدل ساختاري
 زیرا ،بین مدل استهاي پیشخطی بین سازههم ۀلئمس اولین گام در ارزیابی مدل ساختاريْ

وردار برخاریبی از ب مسیر احتماال یبین، ضراهاي پیشخطی بین سازهصورت وجود هم در
نشان 5باالتر از  مقدارهاي و) است 1VIFعامل تورم واریانس ( خطیْباشند. شاخص هم

هاي مدل ارائه نتایج ارزیابی بین سازه .،3. در جدول هستندها خطی بین سازهوجود هم ةدهند
 است. شده

 )VIFبین مدل (شاخص هاي پیشخطی بین سازهارزیابی هم. 3جدول 
 Fam Fo-

Ac In-Tr No-
Ac 

No-
Lo 

No-
Mu 

No-
St_ Nostalgia To-

Mu 
Fam        1.713  

Fo-Ac   838/1       
In-Tr          

No-Ac        839/1  
No-Lo        222/2  
No-Mu        904/1  
No-St_        709/1  

Nostalgia  000/1 919/2      000/1 
To-Mu   969/1       
To_At   297/1       

که نشان  ،هستند 5 ۀتر از آستانکم VIF مقدارهاي ۀشود، همیطور که مشاهده مهمان 
 د. ندارب مسیر نیي بر ضراتاثیرو  نیستباال  بین مدلْهاي پیشخطی بین سازهدهد هممی

 بین مدل با استفاده از شاخص ، تناسب پیش2پوشیچشم ۀبعد، با استفاده از روی ۀدر مرحل 

بیشتر از صفر براي  2Qیرد. در مدل ساختاري، مقدارگمورد بررسی قرار می 3گیسر ـ استون

1 Variance Inflation Factor 
2 Blindfolding 
3 Stone-Geisser 
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 ةبین مدل مسیري براي این سازتناسب پیش ةدهندزاي انعکاسی نشانیک متغیر مکنون درون
 است. ارائه شده .4در جدول  7حذف  ۀپوشی با فاصلچشم ۀخاص است. نتایج تحلیل روی

 بین مدلپیشپوشی براي بررسی تناسب نتایج تحلیل رویۀ چشم. 4جدول 
 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) شاخص

  Fam( 000/640 000/640آشنایی با مقصد (
 Fo-Ac( 000/640 066/460 281/0دنبال کردن بازیگران (

 In-Tr( 000/640 718/410 358/0انگیزة سفر (
  No-Ac( 000/640 000/640نوستالژي بازیگران فیلم (

  No-Lo( 000/640 000/640برداري (نوستالژي لوکیشن فیلم
  No-Mu( 000/640 000/640نوستالژي موسیقی فیلم (
  No-St( 000/640 000/640نوستالژي داستان فیلم (

 Nostalgia( 000/2560 637/1583 381/0نوستالژي فیلم (
 To-Mu( 000/480 088/308 358/0گردشگري موسیقی (

ایجاد و حفظ جاذبۀ گردشگري 
)To_At( 

000/320 036/276 137/0 

متغیرهاي  ۀبراي هم 2Qشود، چون مقادیر طور که در جدول فوق مشاهده میهمان 
بین برخوردار است. با تر از صفر است، مدل از تناسب پیشزاي مدل بزرگمکنون درون

توجه به تحقق معیارهاي ارزیابی کیفی مدل ساختاري، در ادامه، نتایج تحلیل ساختاري و 
 شود.ب مسیر ارائه مییي ضرادارآزمون معنی

ب مسیر و بار بیرونی معرفیدر حالت ضرا SmartPLSخروجی نرم افزار  .،2در شکل  
 است.هاي هر سازه ارائه شده

شود. استفاده می 1استرپبوت ۀب مسیر از روییضرا داريِبراي آزمون معنی ،SEM-PLSدر 
شود. آن مسیر محاسبه می ضرایبي دارو سطح معنی tاسترپ، مقادیر بوت ۀبا انجام روی

) باشد 05/0تر از کم p(مقدار  96/1تر از ها بزرگآن tمسیر که مقدار  ضرایبدسته از 
 tمقادیر .، 3شود. در شکل مربوط به آن مسیر پذیرفته می ۀدیگر، فرضی بیانبه  ند؛دارمعنی
 است.مسیر ارائه شده ضرایببراي 

  

1 Bootstrapping 
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شکل 

3
. مقدار آمارة آزمون (

t-value
ب مسیر

) ضرای
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داري معنی ةدهندکه نشان ،است 96/1مسیرها بیشتر از  ۀبقی tبه غیر از دو مسیر، مقادیر  
) به To-Muمسیر متغیر گردشگري موسیقی ( . یکی از این دو مسیرْستاین مسیرها ضرایب

گذاري تاثیر ۀفرضی ۀکه در نتیج ،است 706/0برابر با  tا مقدار ) بIn-Trسفر ( ةانگیز
شود. مسیر دیگر مسیر متغیر آشنایی با مقصد نمی تاییدسفر  ةگردشگري موسیقی بر انگیز

)Fam با مقدار (t مسیر به  96/1تر از کم) متغیر نوستالژي فیلمNostalgia با مقدار (t  برابر
 ،داري آن نیستمعنی عدم معنیاین مسیر به tآزمون  ةن آماراست. البته پایین بود 893/1با 

 ةزیرساز 4مراتبی است که از متغیر نوستالژي فیلم یک متغیر سلسله به این خاطر است کهبلکه 
برداري، نوستالژي موسیقی، نوستالژي داستان فیلم و نوستالژي نوستالژي لوکیشن فیلم

) انعکاسیHCM( 1مراتبیاي سلسلهمدل مولفهبازیگران فیلم تشکیل شده و درواقع یک 
اي آن (یعنی هتقریبا تمام واریانس متغیر نوستالژي توسط زیرسازه ،درنتیجه .تکوینی است ـ 

ضریب مسیر وارد به آن بسیار کوچک  ،درنتیجه ؛شود) تبیین می2ترهاي مرتبه پایینمؤلفه
از رویکرد  ،ین مشکل در این پژوهششود. براي رفع ادار شناخته نمیمحاسبه شده و معنی

هاي تکراري، اول، با استفاده از رویکرد معرف ۀاست. در مرحلاي استفاده شدهدو مرحله
و این متغیرها در  شوندمی) محاسبه HOCهاي) متغیر نوستالژي (LOCهاي (مقادیر زیرسازه

متغیر  یرتاثتا  ،شوندژي میگیري نوستالعنوان متغیرهاي آشکار وارد مدل اندازهبه ،دوم ۀمرحل
صورت کامل محاسبه شود. نتایج تحلیل بین نوستالژي بهعنوان متغیر پیشآشنایی با مقصد به

 است.ارائه شده .4استرپ آن در شکل همراه تحلیل بوتدوم به ۀمرحل
غیر نوستالژي مت مسیر شود، ضریب مسیر متغیر آشنایی با مقصد بهطور که مشاهده میهمان 

 ةدهندکه نشان ،است 819/6آن برابر با  tآزمون  ةاست و مقدار آمار 457/0فیلم برابر با 
 ايهاي تحقیق و خالصه، نتایج آزمون فرضیه.5. در جدول استداري این ضریب مسیر معنی

 است.هاي تحلیل معادالت ساختاري ارائه شدهاز یافته
 
 
 
 

1 Hierarchal component model  
2 Lower order components 
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شکل 

4
. نتایج تحلیل مرحلۀ دوم تاثیر متغ

صد بر متغیر سلسله
یر آشنایی بر مق

مراتبی نوستالژي فیلم
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 هاي تحقیقنتایج آزمون فرضیه. 5جدول 

 مسیر فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tمقدار 

نتیجۀ 
 آزمون

 تایید 819/6 457/0 آشنایی با مقصد          نوستالژي فیلم اول
 تایید 497/18 391/0 ملبرداري          نوستالژي فینوستالژي لوکیشن فیلم دوم
 تایید 811/9 245/0 نوستالژي موسیقی فیلم          نوستالژي فیلم سوم

 تایید 627/13 295/0 نوستالژي داستان فیلم           نوستالژي فیلم چهارم
 تایید 032/17 322/0 نوستالژي بازیگران فیلم           نوستالژي فیلم پنجم
 تایید 425/7 434/0 ایجاد و حفظ جاذبۀ گردشگري         نوستالژي فیلم   ششم
 تایید 034/16 700/0 نوستالژي فیلم           گردشگري موسیقی هفتم
 تایید 159/15 653/0 نوستالژي فیلم           دنبال کردن بازیگران هشتم
 تایید 329/4 397/0 نوستالژي فیلم           انگیزة سفر نهم
 تایید 221/5 304/0 اد و حفظ جاذبۀ گردشگري           انگیزة سفرایج دهم

 رد 706/0 054/0 گردشگري موسیقی           انگیزة سفر یازدهم
 تایید 523/3 246/0 دنبال کردن بازیگران           انگیزة سفر دوازدهم

 ةی بر انگیزسیقگردشگري مو تاثیریازدهم، یعنی  ۀتحقیق، تنها فرضی ۀاز دوازده فرضی 
 ة) متغیر انگیز2Rشدند. با توجه به اینکه ضریب تعیین ( تاییدها فرضیه ۀنشد و بقی تاییدسفر، 

 66بین این متغیر است، متغیرهاي پیش 661/0عنوان متغیر هدف مدل حاضر برابر با سفر به
 کنند. سفر را تشریح می ةدرصد واریانس متغیر انگیز

ها آن داريبین مدل بر متغیر هدف و سطح معنیمتغیرهاي پیش اثرات کل .،6در جدول  
 است.ارائه شده

 مربوط به متغیر سفرْ ةترین اثر کل بر متغیر انگیزاز بین متغیرهاي محرك، بزرگ 
یعنی اگر نوستالژي فیلم به میزان یک واحد انحراف ،است 727/0نوستالژي فیلم به مقدار 
که  ،معیار افزایش خواهد یافتواحد انحراف 727/0فر به میزان س ةمعیار افزایش یابد، انگیز

 .استسفر ة باالي نوستالژي فیلم بر متغیر انگیز تاثیر ةدهندنشان
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 بین بر متغیر انگیزه سفراثرات کل متغیرهاي پیش. 6جدول 
 داريمعنی pمقدار  اثر کل مسیر ردیف

 دارمعنی 0,000 343/0 آشنایی با مقصد          انگیزة سفر 1
 دارمعنی 0,000 178/0 برداري          انگیزة سفرنوستالژي لوکیشن فیلم 2
 دارمعنی 0,000 284/0 نوستالژي موسیقی فیلم          انگیزة سفر 3
 دارمعنی 0,000 214/0 نوستالژي داستان فیلم           انگیزة سفر 4
 دارمعنی 0,000 234/0 انگیزة سفر   نوستالژي بازیگران فیلم         5
 دارمعنی 0,000 727/0 نوستالژي فیلم           انگیزة سفر 6
 دارمعنی 0,000 304/0 ایجاد و حفظ جاذبۀ گردشگري           انگیزة سفر 7
 دارغیرمعنی 0,509 054/0 گردشگري موسیقی           انگیزة سفر 8
 دارمعنی 0,000 246/0 انگیزة سفر         دنبال کردن بازیگران   9

 
 گیري بحث و نتیجه

هاي تلویزیونی در بازاریابی ها و سریالهاي اخیر، استفاده از ظرفیت فیلمدر طی سال
هاي فیلم )؛ یکی از جنبه2021است (ویال و همکاران، گردشگري به شدت گسترش یافته

اي در طور گستردهبه ينوستالژلم است. که در گردشگري تاثیرگذار است نوستالژي فی
، بهیقیسگرفته تا مو یونیزیتلوهاي سریالو  پویانمایی و لمیاشکال مختلف رسانه، از ف

یم را بر یو ارتباط عاطفدلتنگی که احساسات  ،شودظاهر میي محرك قو کیعنوان 
اده و استف ينوستالژ اتیخصوص ي، ازصنعت گردشگر در. )2020یزد (چو و همکاران، انگ

گردشگران،  رايب یادماندنیتجارب به فراهم آوردن منظورتوان بهها میاز آن در رسانه
ه کرد استفاد صد خاصامق یابیو بازار يهاي گردشگرتیشرکت در فعال هها بآن ترغیب

لمیف ایدر آن ساخته  یخاص لمیکه ف محلیدر انتخاب  فیلم ينوستالژ). 2020(اوها و کیم، 
 تواندیلم میي فنوستالژ عنوان مقصد گردشگري تاثیر است. افزون بر این،بهشده  يبردار

 يدر گردشگران برا زهیانگ جادیهاي خاص، در اشده با مکانادرك ییآشنا کیدر تحر
 نقش لمیف يگردشگر ۀنیدر زم در محلْ هاتجربهاز  تیو کسب رضا هامکاناز  دیدار

رو، در پژوهش حاضر، با مطالعۀ موردي ). ازاین2019ایفا کند (کیم و همکاران،  یمهم
به بررسی تاثیر نوستالژي فیلم در بازاریابی » در دنیاي تو ساعت چند است؟«فیلم 

 ایم. گردشگري پرداخته
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-PLSترین جزئی (کم سازي معادالت ساختاريِ با استفاده از مدل ،در پژوهش حاضر 
SEM ۀفرضی 11شده در مدل، مسیر تعریف 12بین  که از آزمایش شد،) مدل مفهومی تحقیق 
هاي پذیرفته نشد. بر اساس یافته 95/0داري و تنها یک فرضیه در سطح معنی تایید شدتحقیق 

الژي مثبت آشنایی با مقصد گردشگري بر نوست تاثیراول پژوهش مبنی بر  ۀپژوهش، فرضی
ل آشنایی قبلی تماشاگر با محدیگر،  بیانبه  ؛پذیرفته شد 000/0داري در سطح معنی فیلمْ
دید قبلی، یا باز/ هاي گردشگري مقصد در اینترنت وجوي جاذبهواز طریق جست برداريْفیلم

شود. فر میس ةگذاري بیشتر بر انگیزتاثیر ،باعث افزایش احساس  نوستالژي و درنتیجه
حتواي تصویري م نوستالژي فیلم بر گردشگري، تاثیرافزایش  برايشود بنابراین، پیشنهاد می

 برداري ایجاد شود.ایجاد آشنایی اولیه با محل فیلم در جهتمناسب در فضاي مجازي 
بر نوستالژي فیلم  برداريمثبت نوستالژي لوکیشن فیلم تاثیردوم پژوهش مبنی بر  ۀفرضی 

اي هی با جاذبههایهاي فیلم، از محلشود در طراحی لوکیشنبنابراین پیشنهاد می ؛پذیرفته شد
. ندکبصري، تاریخی و فرهنگی غنی استفاده شود تا حس نوستالژي بیشتري در بیننده القا 

یلم بر نوستالژي مثبت نوستالژي موسیقی ف تاثیرسوم مبنی بر  ۀهاي پژوهش، فرضیبراساس یافته
محل  دیگر، هرچه موسیقی فیلم تناسب بیشتري با داستان فیلم و بیانبه  ؛فیلم پذیرفته شد

چهارم  ۀضید. فرکنبرداري داشته باشد، حس نوستالژي بیشتري در بیننده ایجاد میفیلم
رو، ازاین ؛مثبت نوستالژي داستان فیلم بر نوستالژي فیلم پذیرفته شد تاثیرپژوهش مبنی بر 

ا فضاي هاي نوستالژیک و متناسب بشود براي افزایش نوستالژي فیلم، از داستانپیشنهاد می
ازیگران فیلم بر مثبت نوستالژي ب تاثیرپنجم مبنی بر  ۀستفاده شود. فرضیمقصد گردشگري ا

باشند، حس  تردیگر، هر چه بازیگران فیلم معروف بیانبه  ؛پذیرفته شد نوستالژي فیلم
گران معروف شود در ساخت فیلم از بازیکنند. بنابراین پیشنهاد مینوستالژي بیشتري ایجاد می

 تفاده شود.و فعال در فضاي مجازي اس
 هاي پژوهش، فرضیه ششم مبنی بر تاثیر مثبت نوستالژي فیلم بر ایجاد وبر اساس یافته 

 شود براي افزایش جذبحفظ جاذبه گردشگري پذیرفته شد؛ بنابراین پیشنهاد می
هاي خاص فیلم با ایجاد موزه یا ساخت تندیس چنین کنند یا سایر گردشگر، لوکیشن

 اذبۀ گردشگري تبدیل شوند؛ همچنین، با توجه به تایید فرضیۀ هفتمهاي فرهنگی به جالمان
وان در تمبنی بر تاثیر مثبت نوستالژي فیلم بر گردشگري موسیقیْ از نوستالژي فیلم می

گردشگري موسیقی در قالب  شرکت در کنسرت موسیقی خوانندة فیلم یا فروش آلبوم 
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یر مثبت و رضیه هشتم، نوستالژي فیلم تاثموسیقی فیلم استفاده کرد. با توجه به تایید ف
یلم شود بینندگانْ صفحات بازیگران فداري بر دنبال کردن بازیگران دارد و باعث میمعنی

 را در فضاي مجازي دنبال کنند.
 تاثیرسفر  ةیعنی نوستالژي فیلم بر انگیز کنند،را هم تایید میهاي پژوهش فرضیه نهم یافته 

 قصدهايمهاي نوستالژیک در محل شود فیلمبنابراین پیشنهاد می ؛دداري دارمثبت و معنی
دهم  ۀها براي جذب گردشگر استفاده شود. فرضیو از ظرفیت آن شوندگردشگري ساخته 

شد.  تاییدداري یسفر و معن ةمثبت ایجاد و حفظ جاذبه گردشگري بر انگیز تاثیرنیز مبنی بر 
به شایانی  کمکتواند گردشگري می ۀاري به جاذببردهاي فیلمدر نتیجه، تبدیل لوکیشن

د، یعنی شواهد نش تاییدیازدهم  ۀهاي پژوهش، تنها فرضی. بر اساس یافتهبکندجذب گردشگر 
وجود  005/0داري سطح معنی با سفر ةمثبت گردشگري موسیقی بر انگیز تاثیرمتقنی براي 

ن یعنی دنبال کرد ،شد اییدتنیز  ،دوازدهم ۀپژوهش، یعنی فرضی ۀندارد. آخرین فرضی
شود از ظرفیت بنابراین پیشنهاد می ؛داري داردمثبت و معنی تاثیرسفر  ةبازیگران بر انگیز

 .شودصفحات مجازي بازیگران براي جذب گردشگر استفاده 
ارتباط  سفر ةزیبا انگ فیلماز  یناش يدهد که احساس نوستالژمطالعه نشان می نیانتایج  

بر نگرش  يادیتا حد ز لمیف يد نوستالژندهکه نشان می ايیبا مطالعات قبل نو ای مثبت دارد
؛ کیم و همکاران، 2020(اوها و کیم،  گذارد مطابقت داردگردشگر تاثیر می يو رفتارها

است، که نشان دهندة تاثیر  727/0). اثر کل نوستالژي فیلم بر انگیزة سفر برابر با 2017
 دهد کهنشان می پژوهشهاي افتهیطور خاص، بهنگیزة سفر است. باالي نوستالژي فیلم بر ا

 بازیگرانو  یقی فیلمموسکه نسبت به  یانیتماشاچ شتریب از بین ابعاد مختلف نوستالژي فیلم،
د اثرگذاري شای دارند. مقصداز  دیبازد يبرا يشتریب ةزیانگ دارند ياحساس نوستالژ فیلم

یلم با خوانی و هماهنگی موسیقی فسفر را بتوان به همباالي نوستالژي موسیقی بر انگیزة 
 لمیف یقیموس«ها به گویۀ فرهنگ و محیط مقصد (گیالن) نسبت داد، زیرا میانگین پاسخ

باالتر از متوسط است. اما درمقابل، با توجه به عدم هماهنگی .» است النیروح گ يدارا
. بنابراین است ایینن فیلم بر انگیزة سفر پ)، تاثیر نوستالژي داستاالنیگمقصد ( با لمیف داستان

شود براي افزایش تاثیر نوستالژي فیلم بر گردشگري، از هماهنگی همه ابعاد پیشنهاد می
ا فضاي مقصد برداريْ بنوستالژي فیلم، یعنی موسیقی، داستان، بازیگران و لوکیشن فیلم

 موردنظر اطمینان حاصل شود. 
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ردشگري مثبت نوستالژي فیلم بر گ تاثیر شد تاییدر دیگري که در پژوهش حاض ۀفرضی 
ر براي شرکت در تماشاگ ةمثبتی بر انگیز تاثیرموسیقی است. یعنی احساس نوستالژي فیلم 

طالعات قبلی پژوهش با م ۀفیلم و یا خرید آلبوم موسیقی فیلم دارد. این یافت ةکنسرت خوانند
ر مستقیم گردشگري موسیقی ب تاثیر ۀرضی). البته ف2019خوانی دارد (کیم و همکاران، هم

 غیرمستقیم تاثیر، با وجود اینپذیرفته نشد.  95/0داري سفر در سطح معنی ةمتغیر انگیز
دار است. یکی از معنی 284/0سفر با اثر کل برابر با  ةنوستالژي موسیقی فیلم بر انگیز

وستالژي فیلم ن تاثیر ۀفرضی بررسی حاضر با مطالعات پیشینْ ۀها و وجوه تمایز مطالعنوآوري
شد. از دیگر  تایید 434/0که با ضریب مسیر  ،گردشگري است ۀبر ایجاد و حفظ جاذب

که این  ،آشنایی با مقصد بر نوستالژي فیلم است تاثیرهاي پژوهش حاضر بررسی نوآوري
 پذیرفته شد. 000/0داري فرضیه در سطح معنی

 تاییدو با  ملیف يچهار بعد نوستالژ يو همانندساز زیآمتیموفق ةحاضر با استفاد ۀمطالع 
 يادیبرد زکار ياست که در صنعت گردشگر يچند بعد یمفهوم يکه نوستالژ فرضیه نیا

. دارد محورگردشگري نوستالژي فیلم ةحوز ينظر ۀمشارکت قابل توجهی در توسع دارد
دهد که و نشان می کندمی تاییدرا  يانواع مختلف احساسات نوستالژ پژوهش نیاهاي یافته

 يدیمف یهاي مفهومنشیب نیبنابرا ؛ددهمی قرار تاثیرتحت گردشگران را  ةسفر ةزیچگونه انگ
در  نظريْپر کردن شکاف براي و  يگردشگر محركعنوان به ي فیلمنوستالژ ۀمطالع يبرا
عت مطالعه صن نیهاي اافتهی، ينظر مشارکت نیبر ا افزون .استشدهفراهم آورده  آن

وثر و م ییهاي مربوط به شناساياستراتژ ۀتوسع يبرا یعمل يرا با رهنمودها يگردشگر
گري یاري ی یک مقصد گردشابیبازار هبرنامی هنگام طراح ي فیلماستفاده از عناصر نوستالژ

حبوب هاي مهاي گردشگري جدید بر مبناي داستان فیلمایجاد جاذبه عنوان مثال،به رساند.می
سزایی در جذب هتواند سهم ببرداري میهاي فیلمتورهاي بازدید از لوکیش یا گنجاندن

 یاصل ناصرعهدایا و اقالم سنتی مرتبط با  ۀتوان عرضبر این، می افزون گردشگر داشته باشد.
. فزودابازاریابی گردشگري  ۀي فیلم به گردشگران را با هدف درآمدزایی در برنامنوستالژ

 کینوستالژ اتیتا با به اشتراك گذاشتن تجرب ردک بیرا ترغ ندگاندکنیبازدتوان ضمنا می
حساس ، ایهاي اجتماعرسانه ای/ اصلی مقصد گردشگري و ۀدر صفح هاي خودو بیان داستان

که بر قصد بازدید مجدد از  ،وجود آوردبین گردشگران به را یاجتماع ۀحلق کیتعلق به 
 .گذار خواهد بودتاثیرمقصد گردشگري بسیار 
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 ریتفس اطیبا احت دیبا پژوهش حاضرهاي افتهی، یو عمل يهاي نظرمشارکت نیبا وجود ا 
. تسیبالقوه ن دکنندگانیاز بازد یعیوس فیط ةدهندطور کامل نشانبه یفعل ۀنمون ، زیراشود

ر هر یک د هاي خاصی از گردشگران،شود در تحقیقات آتی با تمرکز بر گروهپیشنهاد می
ار گردشگري مورد تحلیل قرروي نوستالژي فیلم  تاثیر ،دف به صورت مجزاهاي هاز گروه

 يهاوتتفا یاحتمال اتتاثیردر مورد  قیعدم تحق پژوهش حاضر از گرید تیمحدود گیرد.
 گردشگري نوستالژي فیلم بر تاثیرهاي شخصیتی در زمینه یا ویژگی/ و یتمانند جنس يفرد
 ينشان داده که مردان و زنان دارا يجهانگرد یت قبلعنوان مثال، مطالعاشود. بهمی یناش

 یتمطالعات آ شود درپیشنهاد می نیبنابرا ؛)2014، 1(ریموالدو هستند یمختلف هاي سفرانگیزه
 یابیتدس يرا برا يفردهاي تفاوت نیو نقش چن کار گرفته شودبهتر معرفتر و متنوع ايهنمون

مونه و عدم ن معرف بودن عدم اگرچه .شود یالعه بررسهاي مطافتهی شتریب تیو اهم میبه تعم
بودن  يو کاربرد يریپذمیبالقوه ممکن است تعم ةکنندلیتعد متغیرهاي تاثیردر مورد  قیتحق

 تیدر مورد درك ماه يدیمف نشیب العهمط نیا اما ،را محدود کند پژوهش حاضرهاي افتهی
 .دهدارائه می لمیف يگردشگر بازاریابیآن در  یو نقش اساس ينوستالژ يچندبعد
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