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 139 تأثیر فرهنگ بر رشد اقتصادي و گردشگري

  

  

  فرهنگ بر رشد اقتصادي و گردشگري تأثیر

 
  2مریم حامدي نسب، 1ویدا ورهرامی

  

  چکیده

امروزه ،  ی است الملل  بینبا میزان گردشگري     میان فرهنگ و رشد اقتصادي       رابطۀهدف از تحقیق حاضر درك      

ي درآمـد از طرف دیگر امروزه گردشـگري یکـی از منـابع            . عامل فرهنگ است  ،  یکی از عوامل جذب گردشگر    

از ،  براي بررسـی عامـل فرهنـگ      ،  در این مطالعه  . شود  میها     آن بسیاري از کشورهاست و باعث رشد اقتصادي      

 بـه عنـوان عامـل رشـد         GDPهـاي      داده طـور   همینرهاست و   شاخص هافستد که بیان کننده فرهنگ کشو      

. گرفتـه اسـت    کشور براي انجام این تحقیق مورد استفاده قـرار           53هاي  داده. اقتصادي بهره گرفته شده است    

موجود هاي     که آخرین داده   2013 و   2011،   2005،  2000ي  ها  سالهاي چهار مقطع یعنی     همچنین از داده  

نتـایج بـرازش    . شـده اسـت   اي تخمین زده و نتایج تحلیـل        اي هر سال مدل جداگانه     و بر  شدهاستفاده  ،  است

 کنـد   مـی نتایج بررسی تایید    . گردشگري و رشد اقتصادي باهم مرتبط هستند      ،  حاکی از این است که فرهنگ     

، ي فرهنگـی  هـا   شـاخص که عامل فرهنگ یکی از عوامل مهم جذب گردشگر است و باید در راسـتاي بهبـود                  

  . اي صورت گیرد جانبه همهتالش 

  

  رشد اقتصادي، شاخص هافستد، گردشگري، فرهنگ: کلیديهاي  واژه

  

  
  
  
  
 

  

  

  

                                                                                                                        
  com. gmail@varahrami. vidaاستادیار دانشگاه شهید بهشتی،  - 1

    Maryam. hamedi66@yahoo. comارشد اقتصاد،   کارشناسی-2
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  مقدمه

 به کار 1871در سال ،  مردم شناس انگلیسی1مفهوم فرهنگ نخستین بار به وسیله سرادوارت بارنت

آداب و ، اخالق ،قوانین، هنر، باورها، ها دانش: داند شامل  میپیچیدهاي  ي فرهنگ را مجموعه ورفت

 به تعبیر گیرد  میرا فراها   آنکه انسان به عنوان عضو جامعههایی   و عادتها قابلیترسوم و دیگر 

رفتارها و موضوعاتی که ، رسوم، ها ارزش، نظام مشترکی از باورها: دیگر فرهنگ عبارت است از

برند و از راه آموزش از  می به کارشان و در رابطه با یکدیگر  اعضاي یک جامعه در تطبیق با جهان

امروزه در بسیاري از کشورها  ).67: 1389،  و همکاراننیا صالح (دهند  مینسلی به نسل دیگر انتقال

د به لحاظ فرهنگی و توان میرود و  گردشگري بهترین وسیله براي اعتالي فرهنگ به شمار می

 به عنوان که آنگردشگري قبل از در واقع ، اجتماعی تغییراتی را روي جوامع میزبان داشته باشد

که در پیرامون آن آثار فرهنگی اي  به گونه، یک پدیده اقتصادي مطرح باشد یک امر فرهنگی است

 دیگر آشناي ها فرهنگو  ها نسانا، گردشگري انسان را با فضاهاي جغرافیایی. گیرد می بسیاري شکل

. شود میه اصلی گردشگري محسوب این در حالی است که فرهنگ خود به عنوان جاذب. سازد می

 همه جا شبیه هم خواهد شد و گردشگري عینیت کند میرا ایجاد ها  بدون فرهنگ که تفاوت

اي  گردشگري از رشد پیوسته،  سال اخیر60در طی  ).86: 1388، شمس و امینی (نخواهد داشت

 باال در جهان تبدیل اقتصادي با سرعت رشدي ها بخش به یکی از که طوري به، برخوردار بوده است

از ،  درصد5. 6ی با نرخ رشد ساالنه الملل بینگردشگري ، 2005- 1950ي ها سالدر طی . شده است

براساس .  افزایش یافت2005 میلیون در سال 806 به 1950 میلیون گردشگر در سال 25

تعداد گردشگر ، 2020 تا سال )UNWTO (رسمی سازمان جهانی گردشگريهاي  بینی پیش

   ).67: 1387، طیبی و همکاران ( میلیارد نفر خواهد رسید5. 1دي در سطح جهان به ورو

، سیاسی، متأثر از عوامل پیچیده و درهم تنیده اقتصادي، طبیعت گردشگري در هر جامعه

به عبارت دیگر گردشگري داراي ابعاد مادي و معنوي است که هر کدام . فرهنگی و اجتماعی است

 گردشگري را یک صنعت و فعالیت توان میدر عین حال که . کنندمجذوب خود ند دیگري را توان می

اي   مجموعهن گردشگريهمچنی ،)متشکل از صنایع به هم مرتبطاي  یا مجموعه (اقتصادي دانست

حتی قبل از  (اجتماعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیمهاي  است پیچیده و متشکل از پدیده

در دوران معاصر گردشگري به واقعیت مهم . دهد قرار می تأثیر تحت  فرهنگ و اجتماع را).اقتصاد

نیازها و ، ها خواسته، ها  فعالیتی است که با انسان و انگیزهواجتماعی و فرهنگی تبدیل شده 

د به توان می، فرهنگ با نفوذ پرتوان خود. آرزوهاي او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد

 ).1: 1390، مرادي (ساختار و کارکرد گردشگري را توضیح دهد، هدف، بهترین صورت ماهیت

                                                                                                                        
1-Barnett 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ادي و گردشگريتأثیر فرهنگ بر رشد اقتص

 

141 

د از حالت بالقوه به بالفعل جاذبه گردشگري یک توان میفرهنگ به عنوان بخشی از کل جامعه 

که بین اي   و وابستگی پیچیدهتأثیراتباتوجه به  ).140: 1391، بین نیک (مقصد تبدیل شود

ان اجتماعی عقیده دارند که بدون درك فرهنگی صحیح ریز مهبرنا، فرهنگ و گردشگري وجود دارد

ي صحیحی در جهت جذب ریز برنامه توان می ناز جوامع به لحاظ تمایزات و تشابهات میان آنان

همین تفاوتها و اختالفات فرهنگی است که . گردشگر و توسعه صنعت گردشگري به عمل آورد

 بیش چه آن لذا؛ کشانند  میان را به سوي خود و گردشگرشود میموجب جذابیت مقاصد گردشگري 

فرهنگی و تمایزات فرهنگی ملتها است زیرا هاي   جاذبهشود میاز هرچیز موجب توسعه گردشگري 

در گردشگري از همان  ).65: 1388، کروبی (بدون این تمایزات و تفاوتها همه جا شبیه به هم است

و الگوهاي  ها ارزشدو طرف داراي . شود میان آغاز برخورد اول تعامالت فرهنگی میهمانان و میزبان

بر یکدیگر ها   آن فرهنگی و اجتماعیتأثیراتمتفاوتی هستند و مسئله تماس و برخورد طرفین و 

ها  است تفاوت رفتاري اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و بومیاي  داراي اهمیت ویژه

  ).1: 1390، مرادي (بازخوردهاي متفاوتی را به همراه دارد

فرهنگ یک کشور و گردشگري ، لذا هدف اصلی از نوشتار این تحقیق بررسی اثر رشد اقتصادي

 استفاده شده و چند بعد از این شاخص 1و براي بررسی فرهنگ از شاخص هافستد بر همدیگر است

 ترین مهمچون گردشگري از  کهضرورت این مطالعه از این منظر است . در نظر گرفته شده است

 و آثار فرهنگی و اجتماعی متعدد و متنوعی شود میصدور و ورود فرهنگ کشورها شناخته هاي  راه

باید ارتباط آن با رشد اقتصادي و خصوصا فرهنگ کشورها را ،  از نگاه اقتصاديلذا؛ را داراست

. ي بسیاري از کشورهاست و عامل رشد اقتصادي استدرآمد منبع ترین مهمگردشگري . بررسی کرد

 آنرا به عنوان توان می که طوري به استاقتصادي بسیاري از کشورها ي ها بخشین از پویاترین همچن

 سواالتی که در این بررسی وجود ترین مهم. یکی از منابع مهم توسعه اقتصادي و فرهنگی دانست

ی دارد این هست که آیا واقعا ارتباطی بین گردشگري و فرهنگ و اقتصاد وجود دارد؟ و اگر ارتباط

 ندکن میهست این ارتباط به چه صورتی است و چه نوع ارتباطی وجود دارد؟ آیا همدیگر را تقویت 

  و یا هریک مانع رشد دیگري است؟ 

 رابطه بین گردشگري و فرهنگ را برآوردنوآوري مطالعه حاضر از این جهت است که مطالعات قبلی 

ولی در این مطالعه از شاخص هافستد  اند ه توصیفی به آن پرداختبه صورتو فقط  اند هنداشت

به این . شود استفاده شده و به برازش روابط کمی میان متغیرهاي مذکور با روش پنل پرداخته می

 شناسی روشدر بخش سوم به بیان ، ترتیب در بخش دوم مروري بر ادبیات موضوع بیان شده

  . شود گیري بیان می ها و در بخش آخر نیز بحث و نتیجه در بخش چهارم یافته، تحقیق

                                                                                                                        
1-Hofstede Index 
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  مبانی نظري

  ارتباط گردشگري و اقتصاد

 توان میاقتصاد ملی بسیاري از کشورهاست تا جایی که ي ها بخشصنعت گردشگري از پویاترین 

بدین ترتیب بسیاري از . آنرا به عنوان یکی از منابع مهم توسعه اقتصادي و فرهنگی به حساب آورد

 وري بهرهکانات خود را در جهت رونق بخشیدن به این صنعت و با نگاهی جدي بیشترین ام ها دولت

 آیند میاز آنجا که گردشگران یک منبع مهم ارزي به حساب . گیرند  میبه کاراز عواید سرشار آن 

  . کند می ملی نقشی مهم ایفا ناخالصمسافرت و گردشگري در تولید 

 تجارت و جریانات مسافرت  بینرابطۀجود  و)2000 (براي اولین بار کولندران و ویلسن

 ی را تاییدالملل بین بین سفر و تجارت بلندمدت رابطۀجود  ونتایج. اند هی را بررسی کردالملل بین

 دهد میی نشان الملل بینآزمون علیت نیز علیت دوطرفه را در کل بین سفر و تجارت . ندکن می

   ).7: 1391، غفارزاده(

 درآمدتغییر در . رود  میبه کار تقاضاي گردشگري  در توضیحعموماً متغیري است که درآمد

 حقیقی درآمدافزایش در ، د باعث تغییر در تقاضا براي کاالها و خدمات شودتوان می کننده مصرف

 شود می را افزایش داده و بنابراین باعث افزایش مصرف برخی از تولیدات کننده مصرفقدرت خرید 

   ).5: 1391، غفارزاده (ي خاصی کاهش یابدو در برخی از موارد ممکن است مصرف کاال

 

  تقابل فرهنگ و گردشگري بر یکدیگراثرات م

امروزه یکی از عوامل جذب کننده گردشگران به مقصد مورد بازدید عامل فرهنگ است که درواقع 

در صنعت . آورد  می و عزم سفر را در افراد به وجودکند می این تفاوتها است که ایجاد انگیزه

براي گردشگران ومسافرانی که به شهر یا . کند میي فرهنگ به عنوان عامل جذب عمل گردشگر

رویدادها یا محصوالت فرهنگی به عنوان نیروي الهام بخش ، ها فعالیت ندکن میکشوري مسافرت 

برخوردار اي   در ارتباط با صنعت گردشگري از اهمیت ویژهها فرهنگ در اینجا شناخت آید میدر

 و گیرد میاگرچه یک صنعت است ولی بیشترین تبادالت فرهنگی در آن انجام ، گردشگري. است

شاید یکی از اهداف توسعه آن در میان بعضی از کشورها ضمن رشد و توسعه اقتصادي به رخ 

تمامی روابط ما در زندگی عادي و تعامل ما با دیگران . شان به دیگر جوامع باشد کشیدن فرهنگ

توسعه گردشگري به عنوان  ).26: 1382، کروبی (گرفته از فرهنگ ماست ازجمله گردشگران نشات

 که فرصت کافی براي تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه شود میموجب ، ي فرهنگی یک پدیده

به فرهنگ هم بیشتر ، ند یکدیگر را بهتر درك کردهتوان میآنان ، براین مبنا.  آیدبه وجودمیزبان 

   ).106: 1388 ،مقصودي (احترام بگذارند
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 پیشینۀ تحقیق

 دریافت که صنایع " صنایع فرهنگی در سوئد" طی تحقیقی با عنوان )103: 2002 (1دومینیک پاور

 بر این داشت که مسائلی از تأکیدفرهنگی سهم مهمی در اقتصاد سوئد و بازار کار آن کشور دارد و 

 در تحقیقی توصیفی )126: 1999( 2گریفین. این جهت نیاز به مطالعه کمی و کیفی بیشتري دارد

ي به رابطه بین رشد  و بین رشد اقتصادي و فرهنگ در کشورهاي مسلمان پرداخترابطۀبه بررسی 

پذیري آن از تأثیر ناشی از رشد و توسعه و چگونگی هاي  و توسعه پرداخته است و سپس نابرابري

 طی )105: 2001 (3فردرکینگ. فرهنگ جامعه را در کشورهاي مسلمان تحلیل کرده است

پذیري توسعه اقتصادي از فرهنگ آن جامعه پرداخته است و در تأثیر به تحلیل میزان اي  مطالعه

در حالت اول انتظارات . زایی و برون زایی نورد:  قرار داده استبررسی مورداین راستا دو دیدگاه را 

اجتماعی و اقتصادي  هاي جامعه در شکل گیري فرهنگ جامعه و در نتیجه استراتژي برابري

ي ها فعالیت بوده است و در حالت دوم هنجارهاي اجتماعی و نمادها به طور مستقل از تأثیرگذار

 به بررسی رابطه علت و )50: 2012 (4لونگاي  اکانایاکه و. اقتصادي در جامعه شکل گرفته است

استفاده از آزمون معلولی بین توسعه گردشگري و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه با 

نتایج مطالعه نشان داد .  پرداختند2009-1995علیت گرنجري در یک مدل چند متغیره براي دوره 

 داخلی واقعی از لحاظ آماري براي تمام ناخالص تولیدگرفتن  ي گردشگري با درنظردرآمدکه کشش 

ري سهم مثبتی در  گردشگدرآمددهد   نبود اما عالمت آن مثبت است که نشان میدار معنیمناطق 

اي   طی مطالعه)89: 2015 (5بایرام اوغلو و اونر آري.  داردتوسعه درحالرشد اقتصادي کشورهاي 

براي کشور یونان ، زمانیهاي   بین گردشگري و رشد اقتصادي را با تجزیه و تحلیل سريرابطۀ

به عنوان  (ونان داخلی یناخالصگردشگري و تولید هاي  براي این منظور از داده. بررسی کردند

به در این مطالعه ها  داده.  استفاده کردند2013-1980 براي بازه زمانی )متغیر رشد اقتصادي

براي تعیین جهت علیت از آزمون دیکی فولر تعمیم ها   آن.اند ه لگاریتمی درنظر گرفته شدصورت

ازمخارج ، قويطرفه و  نتایج نشان داد که جهت علیت یک. یافته و فیلیپس پرون بهره گرفتند

  .  داخلی یونان استناخالصگردشگران خارجی به تولید 

  

  

                                                                                                                        
1 -Dominic Power 

2-Keith Griffin 

3-Lauretta Conklin Frederking 

4-E. M. Ekanayake, Aubrey E. Long 

5-TurgutBayramoglu, YimazOnur Ari 
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 ؛ انجام شده استدر داخل نیز مطالعاتی به شرح زیر 

ی و الملل بینگردشگري ۀ بین توسع کهدارد  میدر مقاله خود بیان )105: 1386 (طیبی و همکاران

 گفت هرچه کشور از رشد توان می که طوري به؛ وجود دارداي   متقابل و دوطرفهرابطۀرشد اقتصادي 

هرچه ، از تعداد گردشگران بیشتري نیز برخوردار است و همچنین، اقتصادي بیشتري برخوردار باشد

کشور به رشد اقتصادي ، باالتري برخوردار باشدۀ ی کشور از میزان توسعالملل بینگردشگري 

میزبان گردشگري بزرگتر باشد ازه اقتصاد ملی کشور اند چه، هر، بیشتري نیز دست خواهد یافت

متعارف این  طور بهاست که تر  توجه قابل ملی ناخالصسهم ارزش افزوده صنعت گردشگري در تولید 

ي تحوالت در صنعت تأثیرگذارآنگاه درجه ، دهد میامر در اقتصادهاي کوچکتر خود را نشان 

 )136 و 135: 1389 (نیريفدائی خوراسگانی و . گردشگري بر رشد اقتصاد ملی بیشتر خواهد بود

نرخ ، همچون سطح دانش و سواد (فرهنگیي ها شاخصي برخی تأثیرگذاربه تبیین و بررسی میزان 

 بر رشد و توسعه )مطبوعات و هنجارهاي اجتماعی، میزان استفاده از ظرفیت سینما، خالص ازدواج

توزیع هاي  ا وقفهرگرسیون ب  به روش الگوي خود1354- 1387ي ها سالاقتصادي در ایران طی 

ي ها شاخص بین داري معنی کامالً رابطه مثبت و گر بیاننتایج به دست آمده . است )ARDL (شده

 مرادي.  استمدت کوتاهدر بلندمدت بیشتر از تأثیر منتخب و رشد اقتصادي است و میزان این 

روندي طوالنی اثرات گردشگري بر فرهنگ و اجتماع غیرملموس و در : کند می چنین بیان )1390(

گردشگري داراي آثار . گیرد می و به آرامی و ممکن است به صورت ناخواسته و ناخودآگاه صورت

پی داشته  د پیامدهاي نامطلوبی درتوان میتوجهی به آن  متعددي است که بی فرهنگی و اجتماعی

باالبردن دهد و با  تضادهاي فرهنگی میان جامعه میزبان و مبدأ را کاهش میگردشگري . باشد

 را تبدیل به "مداري قوم"تعصب فرهنگی و ، متفاوتي ها فرهنگبا ي ها نسانظرفیت تحمل ا

  .کند میفرهنگی گرایی  نسبی

حفظ میراث ، توسعه گردشگري. ي جوامع مؤثر استها فرهنگگردشگري در ایجاد ارتباط بین 

به هویت فرهنگی اجتماع شان فرهنگی جامعه میزبان را درپی دارد تا بدین وسیله در قدرت بخشیدن 

پیرامون اثرات گردشگري نباید انتظار داشت که ورود گردشگر همیشه داراي . سهمی داشته باشند

 توسعه تأثیرات در مقاله خود درمورد )105: 1391 (صیدایی و رستمی.  مثبت استتأثیرات

بومی با زندگی  توسعه گردشگري در ایجاد امکان آشنایی مردم - 1:نویسد گردشگري چنین می

متفاوتی هستند ي ها فرهنگمردمان دیگر نقش دارد این امکان از طریق ورود گردشگران که داراي 

فرهنگ و رفتار  تأثیر تحتمختلف ممکن است مردم را ي ها فرهنگ گردشگران با - 2. دگرد میایجاد 

امعه میزبان به ي فرهنگی مثبت جها ارزش از نتایج توسعه گردشگري انتقال - 3خود قرار دهند 

. شود میمحلی منطقه گردشگر پذیر ي ها سنتتوسعه گردشگري موجب احیاي - 4گردشگران است 
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دارند که این رابطه   در مورد رابطه فرهنگ و گردشگري بیان می)126: 1391 (تقدیسی و همکاران

لکه شامل نوعی رابطه  بشود میمحدود ن ...و و آثار کهن  ها فرهنگفقط در رابطه مردم و اشیا ویا انواع 

، منش، ها روشیعنی آگاهی از  مسألهاین است، میان کشورها از نظر بسط و توسعه فرهنگی نیز 

زندگانی و روابط انسانی اقوام مختلف و مسافرت مردم جهت آگاهی ة خالصه هنر نحو طور بهها ونمودار

 بسط و توسعه ملل مختلف ایفارا در اي  گذرد نقش بسیار ارزنده  می که در دنیاي امروزچه آناز 

مشارکت و حمایت ، توریسم به عنوان نیرویی مثبت در زندگی ساکنین محل به واکنشتأثیر . کند می

الگوهاي فرهنگی  دارند که  می در مطالعه خود بیان)3: 1391 (شفقی و همکاران. آنان بستگی دارد

که موجب اي  گذارد به گونه فرت اثر میبه مساها   آنیک جامعه نخست بر شهروندان و توانایی و میل

، ها فعالیت (فرهنگ،  و دوم در صنعت گردشگريشود میبرون مرزي هاي  ایجاد انگیزه براي مسافرت

سیرو سیاحت باعث شناخت . کند می به عنوان عامل جذب عمل ).رویدادها یا محصوالت فرهنگی

 متقابل فرهنگی در تأثیراتو ها  یر ملتگوناگون شده و بهره گیري از تجربه و علوم ساي ها فرهنگ

هاي  راه ترین مهمکه در نتیجه آن گردشگري از ، شود میجهت فرهنگ پذیري و یا فرهنگ دهی 

رابطه بین رشد اي   طی مطالعه)71: 1392 (حقیقت و همکاران. شود میشناخته  ها فرهنگصدور 

 الگو براي دوره زمانی برآوردلیت و اقتصادي و توسعه گردشگري در منطقه منا را به کمک رابطه ع

میان گردشگري و ، براساس نتایج به دست آمده. اند هکردبه روش اثرات ثابت بررسی ، 2009 تا 1999

رابطه علیت دوطرفه وجود دارد و همچنین اگر رشد اقتصادي ، رشد اقتصادي در کشورهاي منا

  درصد افزایش21/0کشورهاي منا  افزایش یابد در این صورت گردشگري درصد یککشورهاي منا 

 افزایش یابند در این صورت تولید درصد یک گردشگران کشورهاي منا چه چناناز طرفی . یابد می

  . یابد  می درصد افزایش14/0 داخلی کشورهاي منا به عنوان شاخص رشد اقتصادي ناخالص

نتایج اکثر مطالعات اشاره ، کهتوان گفت  بندي از ادبیات تحقیق می در این قسمت به عنوان ارائه جمع

رویدادها یا محصوالت ، ها فعالیت (فرهنگ، شده در این بخش حاکی از این است که در صنعت گردشگري

شناخته  ها فرهنگصدور هاي  راه ترین مهم و گردشگري از کند می به عنوان عامل جذب عمل )فرهنگی

  .  دوطرفه در اکثر کشورها وجود داردهمچنین بین رشد اقتصادي و گردشگري یک ارتباط. شود می

  

   تحقیقشناسی روش

 در سال که يطور به داخلی کشورها نقش مستقیمی دارد ناخالصمسافرت و گردشگري در تولید 

این در ، شود می داخلی دنیا شامل ناخالص از تولید % 1. 3 که آمریکا میلیون دالر 2364، 2014

هاي  آژانس، ها دي تولید شده توسط صنایعی چون هتلاقتصاي ها فعالیتة دهند نشاندرجه اول 

براي .  است). خدمات رفت و آمدبه جز ( مسافرونقل حملخطوط هوایی و سایر خدمات ، مسافرتی
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مستقیم نقش مسافرت و گردشگري درتولید  طور بهرستوران و تجهیزات تفریحی ي ها فعالیتمثال 

   ).Rochelle Turner ،2015 :3 (دهد می داخلی را نشان ناخالص

  
  )WDIمنبع  (GDP سهم مستقیم گردشگري از: 1 نمودار

 
 نقش که طوري بهاست شدن  تر پیوسته ارتباطشان درحال افزایش و قويطور بهگردشگري و فرهنگ 

فرهنگ در همه انواع آن اهمیت قوي در . شفاف و واضح استاي  منطقههاي  آن دو باهم در جذابیت

سنتی تکیه بر منابع  طور بهحتی کسانی که .  ترقی اکثر مناطق داردبسط توریسم و پیشرفت و

شان از طریق  دارند براي افزایش جذابیت و برتري مقایسهها  دریا و کوه، طبیعی چون خورشید

 در تالش )یا میراث فرهنگیها  جدید موزهي ها ساختمان: طورمثال به (سرمایه جاذبه فرهنگی

  یا غیر عینیناپذیر لمسهاي  ت توسعه فرهنگ و خالقیت در جهطور همینها   آن،هستند

پیوسته از طریق انواع جدید طور بهاند و  در تالش )گذرانی وقایع فرهنگی و خوش: طورمثال به(

  ).OECD ،2009 :19 (و بازاریابی در حال توسعه مزیت رقابتی خود هستند ها سازمان

 استفاده شده و چند بعد از این شاخص را 1ددر این نوشتار براي بررسی فرهنگ از شاخص هافست

قبل از آن باید ذکر کرد که . شود میمعرفی ها   آندر نظر گرفته شده است که به اختصار هریک از

شاخص هافستد بیانگر تمام ابعاد فرهنگی یک کشور  علت استفاده از این شاخص از آن منظر است که

در شاخص .  بهتر و فراگیرتر استها شاخص از سایر بوده و به گفته اکثر محققین در زمینه فرهنگ

هافستد براي تمامی ابعاد معرفی شده یک طیفی که در آن این ابعاد براي هر کشور در محدوده بین 

                                                                                                                        
1-Hofstede Index, www. geert-hofstede. com-hofstede center 
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معرفی شده است،  قرار گرفته است و دو سر طیف حالت افراطی هریک از ابعاد کمترین تا بیشترین

  . است

  )Individualism - Collectivism ( فردگرایی-گرایی جمع - 1

در جوامع فردگرا ، به درجه وابستگی متقابل یک جامعه و حفظ آن در میان اعضاي آن اشاره دارد

 مردم گرا جمعدر جوامع ، رود افراد فقط مراقب خود و خانواده بالواسطه خودشان هستند  میانتظار

 HOFSTEDE (ندکن یممراقبت ها   آنهستند که در ازاي وفاداري ازهایی  متعلق به گروه

CENTER.( هاي   که در آن افراد از بدو تولد به بعد در گروهشود می به جوامعی اطالق گرایی جمع

مستمر در عوض وفاداري طور بهعمر فرد  در طولها  گیرند که این گروه  میخودي منسجم و قوي قرار

، اشاره دارد، ه سلطه فرد به قدرت گروه نگرایی جمع، ندکن میاز وي حمایت ، بی چون و چراي او

، گرایی جمعاست که در آن به دنیا آمده است نقطه مقابل اي  نخستین گروه در زندگی انسان خانواده

 در جوامع فردگرا مصالح فردي بر مصالح گروهی وفردگرایی است که پیوندهاي میان افراد سست 

 ساختاري گروه نخستین زندگی  و این سستی پیوند فرد و گروه را در کوچکیشود میمقدم دانسته 

هافستد هرچه عدد مربوطه هاي  طبق داده ).79: 1390،عوقی ( مالحظه کردتوان می )خانواده (انسانی

  . است  نزدیکتر جامعه فردگراتر100تر و هرچه به گرا جمع جامعه  باشدبه صفر نزدیکتر

  

  )Power distance (فاصله قدرت - 2

ه همه افراد در جوامع برابر نیستند این بعد نگرش فرهنگ پردازد ک  میاین بعد به این حقیقت

که اعضاي با اي  فاصله قدرت به عنوان محدوده، کند میدر میان ما را بیان ها  نسبت به این نابرابري

نامساوي توزیع  طور بهي داخل یک کشور انتظار و قبول دارند که ها سازمانقدرت کمتر نهادها و 

، نابرابري وجود دارداي  هر جامعه در ).HOFSTEDE CENTER (شود میشده است تعریف 

میزان « به صورت توان میتمایز قدرت را ، یعنی بعضی از مردم نسبت به بقیه قدرت بیشتري دارند

تعریف کرد که از دید افراد » پذیرش و قبول افراد کم قدرت نسبت به عدم تعادل در توزیع قدرت

تمایز « و » تمایز قدرت باال«جوامع را از نظر این متغیر به » دهافست «شود میبا قدرت کمتر بیان 

در این مورد هرچه عدد به سمت صفر  ).8: 1379سال ، زرگرپور (تقسیم کرده است» قدرت پایین

  .  نزدیکتر شود تمایز قدرت باال است100نزدیکتر شود تمایز قدرت کمتر و هرچه به سمت 

  

 )Masculinity- Feminity (زنیگري-مردیگري - 3

 مساوي تشکیل شده است در هر جامعه رفتار افراد و نتیجتا رفتار جامعه تقریباًهمه جوامع از مردان و زنان 

خصوصیتهاي مربوط به جنسیت مرد یا  ( که با یکی از این خصوصیتهاگیرد می بتدریج به صورتی شکل
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» اندوزي مال«و » زمختی« ل ي آن مثها ارزش ممکن است خصوصیات مردانه و،  بیشتر شباهت دارد).زن

، زرگرپور (»سازگاري و توجه به کیفیت«ي زنانه مثلها ارزشدر یک جامعه غالب شود ویا خصوصیات و 

و هرچه نمره باالتر جامعه تر  جامعه زنانهتر  در مورد این بعد هرچه نمره پایین ).13 و 12: 1379سال 

  . استتر  مردانه
  

  ) Uncertainty avoidance (قطعیت عدماجتناب از - 4

د آینده توان می ن که در آن یک جامعه با این واقعیت روبروست که هرگزقطعیت عدمبعد اجتناب از 

 در قطعیت عدمرا بشناسد و آیا ما باید آینده را کنترل کنیم یا اجازه دهیم که اتفاق بیفتد؟ این 

میزانی که . آموخته شده استمختلف ي ها روشي مختلف براي مقابله با این اضطراب به ها فرهنگ

 و اعتقادات و نهادهاي ندکن میمبهم و ناشناخته احساس تهدید هاي  اعضاي یک فرهنگ از موقعیت

  منعکس شده استقطعیت عدمایجاد شده که سعی در جلوگیري از آن را دارند در پرهیز از 

)HOFSTEDE CENTER.( زرگرپور) را قطعیت عدم در مقاله خود بعد اجتناب از )15: 1379 

 قطعیت عدم و جوامع با پرهیز کم از قطعیت عدمسر طیف آن یعنی جوامع به پرهیز بسیار از  در دو

  :یمکن می اشارهها   آنرا مقایسه کرده که در اینجا به برخی از
  

  :قطعیت عدم جوامع با پرهیز بسیار از - الف

  در زندگی به عنوان تهدیدقطعیت عدموجود  - 1

 تعلق و احترام، برابر امنیتایجاد انگیزش در  - 2

 تضاد و رقابت به خشونت و لزوم اجتناب از آنشدن  منجر - 3

 احساس نیاز به قوائد و مقررات مکتوب - 4

 رفتار پرخاشگرایانهشدن  طبیعی تلقی - 5

 نمسؤوال مردم در نظر بودن ناالیق -6

  قطعیت عدمجوامع با پرهیز کم از  -ب

  در زندگی به عنوان حالت عاديقطعیت عدموجود  - 7

  ایجاد انگیزش توسط ریسک در کار - 8

  نسبی تضاد و رقابتبودن سازنده - 9

  قوانین و مقررات مکتوببودن لزوم کم -10

 عدم پذیرش رفتار پرخاشگرایانه از جانب افراد -11

   . ن به عنوان خدمتگذاران جامعهمسؤوالشدن  تلقی -12
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در این . متر است کقطعیت عدم بیشتر و هرچه عدد کمتر قطعیت عدمدر این بعد هرچه عدد بزرگتر 

  .شود میراستا شاخص هافستد از مرکز هافستد براي چند کشور بررسی 

 یعنی استرالیا کشوري است با فرهنگ فردگرایی بسیار است 99نمره مربوط به فردگرایی : استرالیا

 اي  هستهبه صورتدر جوامع فردگرا خانواده که   اینباالست که در آن مصالح فرد بر گروه مقدم است و

 که است 27نمره مربوط به فاصله قدرت . است داراي حداقل اعضاها  است که اینجور خانواده

ي استرالیا سلسله مراتبی براي ها سازمانبا تمایز قدرت پایین است که در ۀ یک جامعة نشاندهند

هاي  راحتی ایجاد شده است مقامات مافوق همواره در دسترس هستند و مدیران به کارمندان و تیم

فردي براي کارهاي تخصصی شان اعتماد دارند و هردو مدیران و کارکنان انتظار همفکري و مشورت 

مستقیم و ، مشترك است و درعین حال ارتباطات غیررسمیها   آندارند و اطالعات اغلب در بین

مردگرایانه است که ۀ یک جامعة دهند نشان را دارد که 62در مورد مردیگري نمره . مشارکتی است

اهمیت ها  براي جوامع مردگرایانه نام برده است استرالیایی )1379 (راساس خصوصیاتی که زرگرپورب

، شود می بر بی طرفی و رقابت بین افراد دارند پول و اشیا مهم تلقی تأکیدبیشتر به جنس مذکر دارند 

نمره استرالیا براي  .شود میعملکرد در زندگی مهم تلقی ،  افراد نشانه انگیزه براي تالش استطلبی جاه

 است که قطعیت عدمیک جامعه با پرهیز کم از ة دهند نشان که است 41 قطعیت عدماجتناب از 

 دارد به این معنی که هم قطعیت عدم داراي یک فرهنگ عملگرا از نظر اجتناب از تقریباًاسترالیا 

و احساسات زیادي در استرالیا ي وجود دارد ریز برنامهتمرکز بر . و هم متخصصان نیاز هستندها  مافوق

 آرام و سازگار نسبت به ریسک هستند در نتیجه درجه بزرگتري از نسبتاً و مردم شود می ننشان داده

محصوالت نوآورانه و تالش براي چیزهاي جدید و متفاوت وجود دارد ، جدیدي ها ایدهپذیرش براي 

  . یا مواد غذایی کار و کسبهاي  خواه مربوط به تکنولوژي باشد خواه شیوه

  

 بوده و مصالح گروه بر مصالح گرا جمع یک کشور تقریباً که است 49نمره مربوط به فردگرایی : هند

 به یک گروه بزرگتر وجود دارد که در واقع اعمال بودن ترجیهات زیادي براي متعلق. فرد مقدم است

گروه کاري و دیگر ، ها همسایه ،خانواده گسترده، عقیده خانواده اصلی فرد از چندین مفهوم ازجمله

 است 71نمره مربوط به فاصله قدرت . گیرد می تأثیر، اجتماعی وابسته استتر  گستردههاي  شبکه

 حاکی از آن است که یک نظام سلسله مراتبی و 71تمایز قدرت باالست و نمره ة که نشاندهند

 است 57ورد مردیگري نمره هند درم. حاکم است ها سازمانساختاري از باال به پایین در جامعه و 

کشورهاي مردگرا بیشتر تمرکزشان .  مردگرایانه استتقریباًیک جامعه با فرهنگ ة که نشاندهند

نمره . و دستاوردهاي معتبر توسط منافع مادي است و کار در مرکز زندگی فرد استها  روي موفقیت

 کمتر است در هند پذیرش عیتقط عدماجتناب از ة  که نشاندهنداست 31 قطعیت عدماجتناب از 
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سنتی یک  طور بههند . ي شده باشدریز برنامه دقیقاًنقص وجود دارد و هیچ چیزي نباید کامل و 

کشور صبور است جایی که تحمل براي موارد غیرمنتظره باالست حتی به عنوان یک نقضی از 

  . یکنواختی از آن استقبال شده است

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر رشد ، یح داده شدهاي قبلی توض که در قسمتطور همان

متغیرهاي رشد اقتصادي .  بر همدیگر است)تعداد گردشگران (فرهنگ یک کشور و گردشگري، اقتصادي

با توجه به ،  متغیر فرهنگ هر کشوراما؛ ندکن میدر هر سال تغییر ، هاي یک کشورو تعداد گردشگر

ي سري ها مدلبه همین دلیل استفاده از . استت ماندهدر طول زمان ثاب، محاسبات شاخص هافستد

به .  نیستپذیر امکان، فرهنگ و گردشگري، زمانی و پانل داده به منظور بررسی اثر متقابل رشد اقتصادي

با افزایش ؛ مورد بررسی در این مطالعه اعم ازفرضیات . شود میهاي مقطعی استفاده همین دلیل از داده

مدل مناسب براي آزمون . فرهنگ بر گردشگري موثر است. یابد  می نیز افزایشگردشگري رشد اقتصادي

  1:ي فرهنگی و رشد اقتصادي بر گردشگري به صورت زیر استها شاخصاین فرضیات و براي بررسی اثر 

) 1(  

 
  

 . دهداند را نشان می ام وارد شدهi تعداد گردشگرهایی که به کشور ، در مدل فوق

 شاخص ، 2 فردگرایی-گرایی جمع شاخص ،  امi داخلی سرانه کشور ناخالصتولید 

 را نشان 5 زنانگی- شاخص مردانگی و 4 شاخص اجتناب از نااطمینانی، 3فاصله قدرت

  . است جزء اخالل مدل گر بیان . دهندمیپارامترهاي مدل را نشان ها  . دهندمی

  . باشند کشش میگر بیانپارامترهاي مدل ، نوشته شده است6مدل فوق به صورت لگاریتمیکه   اینبا توجه به

  :شود میهمچنین به منظور بررسی عوامل فرهنگی و گردشگري بر رشد اقتصادي از مدل زیر استفاده 

                                                                                                                        
 هاي این مقاله منتج از مقاالت زیر است؛   مدل-1

Valeriu and Mauela, Elena(2007), “Cultural Tourism and Sustainable Development” , Romanian Journal of 
Economic Forecasting, France. vol. 8, pp. 89-96 
Richards. , G(2000): Tourism and the World of Culture and Heritage, Tourism Recreation Research, vol. 25, 
pp. 9-17.  
 
2- Collectivism-individualism 
3- Power distance 
4- Uncertainty avoidance 
5- Masculinity-Feminity 

  براي اجتناب از مشکل واریانس ناهمسانی مدل به صورت لگاریتمی نوشته شده است -6
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) 2.(  

 
  ها دادهمعرفی 

 و 1 از سایت بانک جهانی)هاتعداد توریست ( داخلی و گردشگريناخالصهاي متغیرهاي تولید داده

 53هاي در کل داده. اند استخراج شده2ي هافستد از سایت مرکز هافستدها شاخصهاي مربوط به داده

 3 کشور53ین هاي ا علت استفاده از داده. گیرد میکشور براي انجام این تحقیق مورد استفاده قرار 

همچنین از .  بودندبدین دلیل است که تنها آمار کامل این کشورها در دوره مورد بررسی در دسترس

، موجود استهاي   که آخرین داده2013 و 2011،  2005، 2000ي ها سالهاي چهار مقطع یعنی داده

  4. شوندیل میاي تخمین زده شده و نتایج تحل و براي هر سال مدل جداگانهشود میاستفاده 

  

  ها یافته

هاي ریشه واحد در مورد مانایی متغیرها باید آزمون، قبل از تخمین مدل، ي سري زمانیها مدلدر 

هاي این تحقیق به دادهکه   این با توجه بهاما؛ انجام شود تا از رگرسیون کاذب جلوگیري شود

 بدون ترس از توان می، شندباها فاقد ریشه واحد میصورت مقطعی هستند و این نوع از داده

در ادامه این بخش در دو قسمت مجزا نتایج  5.با رگرسیون کاذب مدل را تخمین زدشدن  مواجه

ي ها سالشود که نتایج دو مدل براي  ي مختلف بررسی میها سال براي )2 ( و)1 (برازش رابطه

  .  در جداول متمایز ذکر شده است2013 و 2011،  2005، 2000

  

  )1 (مدل گ و رشد اقتصادي بر گردشگرياثر فرهن

 لگاریتمی با استفاده از بسته به صورت با استفاده از مدل مقطعی )1 (نتایج حاصل از تخمین مدل

  در جدول2000 براي سال )1 (نتایج حاصل از تخمین مدل. انجام شده است Eviewsي افزار نرم

ضرایب متغیرهاي لگاریتم تولید ، شود می  مالحظه)1 ( که از جدولطور همان.  آورده شده است)1(

                                                                                                                        
1- www. worldbank. org 
2- hofstede center 

  .  مقاله درج گردیده است1مقاله در پیوست  کشور استفاده شده در این 53 اسامی -3

 از روش معادالت همزمان نیز براي برازش استفاده شد ولی چون تمـامی متغیرهـا بـی معنـا بودنـد لـذا بـه صـورت                            -4

  . غیرهمزمان برازش انجام گرفت

از نرمـال بـودن      آزمون واریانس ناهمسانی و نرمالیتی نیز براي هریک از جداول انجام شده اسـت کـه نتـایج حـاکی                      -5

  . پسماند و وجود واریانس همسانی در مدل است
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همچنین . دار است درصد اطمینان معنی99 داخلی و لگاریتم فاصله قدرت در سطح ناخالص

دار  درصد اطمینان معنی95زنانگی در سطح -فردگرایی و مردانگی-گراییضرایب لگاریتم جمع

 دار معنیدرصد اطمینان هم  90این در حالی است که ضریب لگاریتم فاصله قدرت در سطح . است

.  استدار معنیمدل رگرسیون در حالت کلی ،  و احتمال مربوط به آنFي با توجه به آماره. نیست

 درصد از تغییرات 76 که کند می آمده است و بیان به دست 76/0،  عالوه بر این ضریب تعیین

به عبارت دیگر متغیرهاي مدل . مدل استگرفته شده در  متغیرهاي در نظر تأثیر تحت، گردشگري

  . دهند درصد از تغییرات گردشگري را توضیح می76
  

  2000 براي سال )1 ( نتایج تخمین مدل):1 (جدول

  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر

  07/0**  -84/1  -6786/3  عرض از مبدأ

 
6527/0  33/10  ***00/0  

  
3395/0  41/2  **019/0  

  
4634/0  75/2  ***008/0  

  
2606/0  51/1  13/0  

  
4433/0 -  3/2-  **02/0  

  
  F 8/29آماره   76/0

  
  00/0  احتمال  73/0

   درصد95 در سطح دار معنی - **
   درصد99 در سطح دار معنی -***

  محاسبات تحقیق: منبع

  

باط  که ارتکند می آن بیان بودن مثبت.  است6527/0 داخلی مثبت و برابر ناخالصضریب لگاریتم تولید 

 افزایش در تولید درصد یک با که طوري به داخلی وجود دارد ناخالصمستقیمی بین گردشگري و تولید 

ضریب . کند می درصد افزایش پیدا 6527/0رود گردشگر به آن کشور  و داخلی یک کشورناخالص

رهنگی  ارتباط مستقیم گردشگري با این شاخص فگر بیان فردگرایی مثبت است و - گراییلگاریتم جمع

-  یک کشور از سمت جمعهرچه گفت توان می، در نتیجه با توجه به تعریفی که از این شاخص شد. است

. یابدرود گردشگر به آن کشور افزایش می و)شاخص افزایش یابد ( حرکت کندفردگراییگرایی به سمت 

  . دیاب درصد افزایش می3395/0رود گردشگر  و در شاخصدرصد یک با افزایش که طوري به

به معنی ،  این شاخص بیشتر باشدهرچه.  متغیر دیگري از مدل است)تمایز (شاخص فاصله قدرت

ضریب این متغیر در . به عبارت دیگر نابرابري در جامعه زیاد است، تمایز زیاد قدرت در جامعه است

اصله  فهرچه گفت که توان میدر تفسیر این ضریب .  است4634/0 و برابر دار معنی درصد 99سطح 
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 با افزایش که طوري بهیابد رود گردشگر به آن کشور افزایش می وقدرت در یک کشور افزایش یابد

  . کند می درصد افزایش پیدا 4636/0رود گردشگر  و در فاصله قدرتدرصد یک

ي مردانه خصوصیات ها ویژگی که یک جامعه خصوصیات و کند میزنانگی بیان - شاخص مردانگی

 این شاخص کمتر باشد به معنی آن است که در آن جامعه هرچه. ت زنانهغالب است یا خصوصیا

ه شده براي این شاخص برآوردضریب . ي مردانه غالب است و بر عکسها ویژگی ي زنانه برها ویژگی

عالمت این ضریب منفی است بدان مفهوم است که ارتباط که   اینبا توجه به - 4433/0برابر است با 

  افزایش در این شاخصدرصد یکبه عبارت دیگر با . این شاخص وجود داردعکسی بین گردشگري و 

  . یابد درصد کاهش می4433/0رود گردشگر  و)ي مردانهها ویژگیحرکت به جامعه با (

 که مالحظه طور همان. است )ریسک گریزي (قطعیت عدماجتناب از ، آخرین متغیر مدل

 ارتباط مستقیمی با ریسک گریزي در یک دکن می عالمت این ضریب مثبت است و بیان شود می

 نیست و در نتیجه از دار معنی این ضریب از نظر آماري اما؛ کشور و ورود گردشگري وجود دارد

 نشان 2005 براي سال )1 ( نتایج حاصل از تخمین مدل)2 (در جدول. شود میتفسیر بیشتر پرهیز 

 99 داخلی در سطح ناخالصم تولید ضریب لگاریت ،)2 (بر اساس نتایج جدول. داده شده است

 درصد یکدهد که با همچنین مقدار عددي ضریب آن نشان می.  استدار معنیدرصد اطمینان 

در مقایسه با سال . یابد درصد افزایش می6412/0رود گردش  و داخلیناخالصافزایش تولید 

  . اهمیت رشد اقتصادي در جذب گردش کاهش یافته است، 2000

  2005 براي سال )1 (ایج تخمین مدل نت):2 (جدول

  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر

 23/0  -19/1  - 2947/2  عرض از مبدأ

 
6412/0  38/10  ***00/0  

  
2283/0  68/1  *09/0  

  
3862/0  41/2  **019/0  

  
1809/0  10/1  27/0  

  
4853/0 -  66/2-  **0105/0  

  
  F 6/29آماره   75/0

  
  00/0  احتمال  73/0

   درصد90 در سطح ردا معنی -*
   درصد95 در سطح دار معنی -**

   درصد99 در سطح دار معنی -***

 محاسبات تحقیق: منبع
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 2000داري آن نسبت به سال  معنی و استدار معنی درصد 90 در سطح فردگرایی - گرایی جمعضریب لگاریتم 

 درصدي در جذب 2283/0باعث افزایش ،  افزایش در این شاخصدرصد یکهمچنین . کاهش یافته است

  .  در جذب گردشگر کاهش یافته است2000البته اهمیت این شاخص نیز نسبت به سال . شود میگردشگري 

مقدار برآوري ضریب آن نشان .  استدار معنی درصد 95ضریب شاخص فاصله قدرت در سطح 

هر . یابدی افزایش م3862/0رود گردشگر در حدود  وي در این شاخصدرصد یکدهد با افزایش می

  .  کم شده است2000چند ضریب این شاخص نیز نسبت با سال 

 خصوصیات زنانه در یک کشوري بر خصوصیات مردانه هرچهدهد که  مدل نشان میبرآوردنتایج 

 درصد یک با که طوري به. یابدرود گردش گر به آن کشور افزایش می وتسلط و برتري داشته باشد

با . یابد افزایش می4853/0رود گردشگر در حدود  وسمت زنانگیتغییر در خصوصیات جامعه به 

 گفت اهمیت این شاخص در توان می، قدر مطلق این ضریب افزایش یافته استکه   اینتوجه به

ضریب لگاریتم اجتناب از نااطمینانی ، همانند مدل قبلی. جذب گردشگر افزایش یافته است

 کند می است و بیان 75/0ضریب تعیین این مدل . تهر چند عالمت آن مثبت اس،  نیستدار معنی

همچنین با .  درصد از تغییرات گردشگري توسط متغیرهاي مدل قابل توضیح است75در حدود 

  .  استدار معنی مدل رگرسیون در حالت کلی Fي توجه به آماره

 جدول که از طور همان.  نشان داده شده است2011نتایج تخمین مدل در سال  ،)3 (در جدول

 جمعگرایی و عرض از -  متغیرها به جز ضرایب شاخص فردگراییضرایب همه، شود می مالحظه )3(

همچنین ضریب .  کل رگرسیون معنادار استFي با توجه به آماره.  هستنددار معنیمبدا از نظر آماري 

  . دهند می درصد از تغییرات گردشگري را توضیح71 که متغیرهاي مدل در حدود کند میتعیین بیان 
  2011 براي سال )1 ( نتایج تخمین مدل):3 (جدول

  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر

 2/0  -27/1  -6994/2  عرض از مبدأ

 
6307/0  55/9  ***00/0  

  
1885/0  34/1  18/0  

  
3579/0  12/2  **03/0  

  
3053/0  74/1  *08/0  

  
3965/0 -  06/2-  **04/0  

  
  F 23آماره   71/0

  
  00/0  احتمال  68/0

   درصد90 در سطح دار معنی -*
   درصد95 در سطح دار معنی -**

   درصد99 در سطح دار معنی -***

  محاسبات تحقیق: منبع
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 درصد گردشگري 6307/0،  داخلیناخالص افزایش در تولید درصد یکنتایج حاکی از آن است که 

رت و اجتناب از ي فاصله قدها شاخص افزایش در درصد یکهمچنین . دهدرا افزایش می

این در . شوند درصد در گردشگري می3053/0 و 3579/0به ترتیب باعث افزایش ، قطعیت عدم

 3965/0گردشگري را در حدود ، زنانگی- افزایش در شاخص مردانگیدرصد یکحالی است که 

  . دهدکاهش می

 ه از جدول کطور همان.  نشان داده شده است2013نتایج تخمین مدل در سال  ،)4 (در جدول

فردگرایی و  -گرایی جمعشاخص ،  داخلیناخالصضرایب سه متغیر تولید ، شود می مالحظه )4(

زنانگی  - هستند و دو شاخص اجتناب از نااطمینانی و مردانگیدار معنیشاخص فاصله قدرت 

همچنین ضریب تعیین بیان .  کل رگرسیون معنادار استFي با توجه به آماره.  نیستنددار معنی

نتایج . دهند درصد از تغییرات گردشگري را توضیح می60 که متغیرهاي مدل در حدود کند می

 درصد گردشگري را 355. 0،  داخلیناخالص افزایش در تولید درصد یکحاکی از آن است که 

،  و فاصله قدرت فردگرایی-گرایی جمعي ها شاخص افزایش در درصد یکهمچنین . دهدافزایش می

  . شوند درصد در گردشگري می391. 0 و 383. 0ث افزایش به ترتیب باع

  

  2013 براي سال )1 ( نتایج تخمین مدل):4 (جدول

  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر

 597/2  275/5  عرض از مبدأ

  

012/0 

 
355/0  99/4  0000/0***  

  
382/0  721/2  009/0***  

  
391/0  874/1  067/0**  

  
28/0  645/1  106/0  

 
07/0  34/0  7/0  

 
13/0-  01/2- 05/0*  

  
  F  476/11آماره   604/0

  
  0000/0  احتمال  522/0

  درصد90 در سطح دار معنی -*

   درصد95 در سطح دار معنی - **
   درصد99 در سطح دار معنی - ***

  محاسبات تحقیق: منبع
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هد که در کل نشان مید،  کشور53مربوط به چهار سال متفاوت هاي   آمده از تخمینبه دستنتایج 

 الگوهاي فرهنگی یک جامعه ابتدا بر چراکهفرهنگ کشورها بر روي جذب گردشگر اثرگذار است 

 براي کند مییجاد انگیزه ،  این تمایلکه طوري بهگذارد   میتمایل شهروندان بر مسافرت اثر

از امروزه یکی . کند میسپس فرهنگ به عنوان عامل اصلی جذب عمل ، برون مرزيهاي  مسافرت

عوامل جذب کننده گردشگران به مقصد مورد بازدید عامل فرهنگ است در واقع این تفاوت هاست 

کشور میزبان و گردشگر در دو . آورد  می و عزم سفر را در افراد به وجودکند میکه ایجاد انگیزه 

 طیف مختلف فرهنگی واقع هستند و الگوهاي اجتماعی زندگی کشورها متفاوت از هم است و این

بدین سبب است،  عامل اصلی گردشگري و انگیزه مسافرتها   آناختالف در شیوه زندگی و فرهنگ

  . فرهنگ و گردشگري رابطه متقابل و نزدیکی باهم دارند

  

  )2مدل (اثر فرهنگ و گردشگري بر رشد اقتصادي

  . شود میزده  تخمین )2 (ي فرهنگی و گردشگري بر رشد اقتصادي مدلها شاخصحال به منظور بررسی اثر 

  

 2000 براي سال ).2 ( نتایج تخمین مدل):5 (جدول

 احتمال tآماره ضریب متغیر

 00/0*** 92/3 438/9 عرض از مبدأ

 
0742/1 34/8 ***00/0 

 
0584/0 44/0 71/0 

 
52510/0- 18/2- **03/0 

 
3851/0 - 88/1- *06/0 

 
6484/0 53/2 **014/0 

  
 F 26آماره  74/0

 
 00/0 احتمال 72/0

  درصد90 در سطح دار معنی -*
  درصد95 در سطح دار معنی - **

  درصد99 در سطح دار معنی - ***

 محاسبات تحقیق: منبع

  

 افزایش در درصد یک با که طوري به بر رشد اقتصادي دارد داري معنیتأثیر افزایش گردشگري 

، ي فرهنگیها شاخصدر بین . یابد می  درصد افزایش0742. 1رشد اقتصادي در حدود ، گردشگري
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تأثیر  نیست در نتیجه این شاخص دار معنی فردگرایی از نظر آماري -گرایی جمعضریب شاخص 

ي تمایز قدرت و اجتناب از نااطمینانی اثر منفی و ها شاخص .. بر رشد اقتصادي نداردداري معنی

به ترتیب ، ها شاخصیش در این  افزادرصد یک که طوري به.  بر رشد اقتصادي دارندداري معنی

 هرچه تمایز قدرت در که طوري به. دهند درصد رشد اقتصادي را کاهش می385/0 و 525/0

 هرچه تمایز قدرت در کشوري کمتر باشد رشد اقتصادي  وکشوري افزایش یابد رشد اقتصادي کمتر

اب از ناطمینانی کشوري در مورد اجتناب از نااطمینانی باید گفت که هرچه اجتن. یابد  میافزایش

مثبت بر تأثیر زنانگی -همچنین شاخص مردانگی. یابد  میکمتر باشد رشد اقتصادي کشور افزایش

 افزایش در این شاخص و حرکت به سمت جامعه با خصوصیات که طوري به. رشد اقتصادي دارد

  بهاقتصادي را  افزایش در این شاخص رشد درصد یک. شود میباعث افزایش رشد اقتصادي ، مردانه

  . دهد درصد افزایش می648/0 اندازه
  

 

 2005 براي سال ).2 ( نتایج تخمین مدل):6 (جدول

 احتمال tآماره ضریب متغیر

 00/0*** 92/3 324/8 عرض از مبدأ

 
1642/1 34/6 ***00/0 

 
0432/0 48/0 71/0 

 
54810/0- 31/2- **03/0 

 
3380/0 - 87/1- *06/0 

 
6502/0 41/2 **015/0 

 
 F 25آماره  70/0

 
 00/0 احتمال 69/0

  درصد90 در سطح دار معنی -*
  درصد95 در سطح دار معنی - **

  درصد99 در سطح دار معنی - ***

  محاسبات تحقیق: منبع
  

 )6 ( که از جدولطور همان.  آورده شده است)6 ( در جدول2005 براي سال 2نتایج تخمین مدل 

 درصد یک با که طوري به بر رشد اقتصادي دارد داري معنیتأثیر افزایش گردشگري ، شود میمشاهده 

ي ها شاخصدر بین . یابد  می درصد افزایش1642. 1رشد اقتصادي در حدود ، افزایش در گردشگري

 نیست در نتیجه این شاخص دار معنی فردگرایی از نظر آماري -گرایی جمعضریب شاخص ، فرهنگی

ي تمایز قدرت و اجتناب از نااطمینانی اثر منفی ها شاخص . بر رشد اقتصادي ندارديدار معنیتأثیر 

به ترتیب ، ها شاخص افزایش در این درصد یک که طوري به.  بر رشد اقتصادي دارندداري معنیو 
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  . دهند درصد رشد اقتصادي را کاهش می338/0 و 548/0

 هرچه تمایز قدرت  ود رشد اقتصادي کمتر هرچه تمایز قدرت در کشوري افزایش یابکه طوري به

در مورد اجتناب از نااطمینانی باید گفت که . یابد  میدر کشوري کمتر باشد رشد اقتصادي افزایش

همچنین . یابد  میهرچه اجتناب از ناطمینانی کشوري کمتر باشد رشد اقتصادي کشور افزایش

 افزایش در این شاخص و که طوري به. مثبت بر رشد اقتصادي داردتأثیر زنانگی -شاخص مردانگی

 درصد یک. شود میباعث افزایش رشد اقتصادي ، حرکت به سمت جامعه با خصوصیات مردانه

  . دهد درصد افزایش می65/0  اندازه بهافزایش در این شاخص رشد اقتصادي را 

 

  2011 براي سال )2 ( نتایج تخمین مدل):7 (جدول

  احتمال  tآماره  ضریب  متغیر

 00/0***  92/3  326/9  رض از مبدأع

 
0836/1  34/9  ***00/0  

  
0699/0  35/0  72/0  

  
5056/0 -  15/2-  **03/0  

  
4351/0 -  88/1-  *06/0  

  
6574/0  54/2  **014/0  

  
  F 26آماره   73/0

  
  00/0  احتمال  71/0

   درصد90 در سطح دار معنی -*
   درصد95 در سطح دار معنی - **

   درصد99 سطح  دردار معنی - ***

  محاسبات تحقیق: منبع

  

 ).7 ( که از جدولطور همان.  آورده شده است).7 ( در جدول2011 براي سال 2نتایج تخمین مدل 

 درصد یک با که طوري به.  بر رشد اقتصادي داردداري معنیتأثیر افزیش گردشگري ، شود میمشاهده 

ي ها شاخصدر بین . یابدصد افزایش می در083/1رشد اقتصادي در حدود ، افزایش در گردشگري

 نیست در نتیجه این شاخص دار معنی فردگرایی از نظر آماري -گرایی جمعضریب شاخص ، فرهنگی

ي تمایز قدرت و اجتناب از نااطمینانی اثر منفی ها شاخص.  بر رشد اقتصادي نداردداري معنیتأثیر 

 5/0به ترتیب ، ها شاخص افزایش در این درصد یک که طوري به.  بر رشد اقتصادي دارندداري معنیو 

مثبت بر تأثیر زنانگی -همچنین شاخص مردانگی. دهند درصد رشد اقتصادي را کاهش می43/0و 

 افزایش در این شاخص و حرکت به سمت جامعه با خصوصیات که طوري به. رشد اقتصادي دارد
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  به در این شاخص رشد اقتصادي را  افزایشدرصد یک. شود میباعث افزایش رشد اقتصادي ، مردانه

  . دهد درصد افزایش می65/0 اندازه

 
 2013براي سال ) 2 ( نتایج تخمین مدل):8 (جدول

 احتمال tآماره ضریب متغیر

 00/0*** 92/3 452/7 عرض از مبدأ

 
9843/0 31/5 ***00/0 

 
1002/0 49/0 71/0 

 
6720/0 - 44/2- **03/0 

 
4200/0 - 91/1- *08/0 

 
432/0 38/2 **016/0 

 
 F 25آماره  79/0

 
 00/0 احتمال 78/0

  درصد90 در سطح دار معنی -*
  درصد95 در سطح دار معنی - **

  درصد99 در سطح دار معنی - ***

  

 )8 ( که از جدولطور همان.  آورده شده است).8 ( در جدول2013 براي سال 2نتایج تخمین مدل 

 درصد یک با که طوري به بر رشد اقتصادي دارد داري معنیتأثیر ش گردشگري افزای، شود میمشاهده 

در بین . یابد  می درصد افزایش9843. 0رشد اقتصادي در حدود ، افزایش در گردشگري

 نیست در نتیجه دار معنی فردگرایی از نظر آماري -گرایی جمعضریب شاخص ، ي فرهنگیها شاخص

ي تمایز قدرت و اجتناب از ها شاخص ..د اقتصادي ندارد بر رشداري معنیتأثیر این شاخص 

 افزایش در این درصد یک که طوري به.  بر رشد اقتصادي دارندداري معنینااطمینانی اثر منفی و 

 هرچه که طوري به. دهند درصد رشد اقتصادي را کاهش می42/0 و 672/0به ترتیب ، ها شاخص

 هرچه تمایز قدرت در کشوري کمتر  وتصادي کمترتمایز قدرت در کشوري افزایش یابد رشد اق

در مورد اجتناب از نااطمینانی باید گفت که هرچه اجتناب از . یابد  میباشد رشد اقتصادي افزایش

-همچنین شاخص مردانگی. یابد  میناطمینانی کشوري کمتر باشد رشد اقتصادي کشور افزایش

 افزایش در این شاخص و حرکت به سمت که يطور به. مثبت بر رشد اقتصادي داردتأثیر زنانگی 

 افزایش در این شاخص درصد یک. شود میباعث افزایش رشد اقتصادي ، جامعه با خصوصیات مردانه

  . دهد درصد افزایش می432/0  اندازه بهرشد اقتصادي را 
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  گیري بحث و نتیجه

 رابطۀره شده است و اشاها   آنچون شاخص هافستد متشکل از چند زیرشاخص است که در متن به

فردگراتر اي  مطالعه حاضر هرچه جامعههاي  طبق یافته. با گردشگري متفاوت استها   آنهریک از

دقیقتر درجوامعی که تمایل افراد به مراقبت از خود و  طور بهباشد جاذبه توریستی بیشتر خواهد بود 

دهند فردگرا   میجمعی ترجیحخانواده بالواسطه خودشان بیشتر است و مصالح شخصی را بر مصالح 

کشورهایی که اثرات فردگرایی پررنگ تري دارند اصوال کشورهاي ثروتمندتر نسبت به . هستند

درکل کشورهاي ثروتمند امتیاز فردگرایی . هستند  حاکم استگرایی جمعکشورهایی که فرهنگ 

 آمریکا، یی چون کاناداکشورها.  بیشتري دارندگرایی جمعباالتري دارند و کشورهاي فقیرتر فرهنگ 

باالیی  GDP ابیم کهی درمیها   آنGDPو استرالیا که امتیاز فردگرایی باالیی دارند با نگاهی به 

 GDP هستند دارند این درحالی است که کشورهایی که گرا جمعنسبت به کشورهاي دیگر که 

اضر بررسی شد که صحت این باالیی دارند جاذبه توریستی باالیی دارند که این مورد نیز در مقاله ح

در رابطه با بعد تمایز قدرت بهتر است بدانیم که هرچه تمایز قدرت در . بخشد  میموضوع را قوت

نامساوي بین مردم  طور بهقدرت  که اند هجوامعی بیشتر باشد به این معنا است که افراد پذیرفت

 چرا از دستورات مافوق خود تقسیم شود و هرچه این فاصله قدرت بیشتر شود افراد بدون چون و

  . ندکن میکه داراي قدرت بیشتري نسبت به آنهاست پیروي 

گرت هافستد درکشورهایی چون هند و مکزیک تمایز قدرت باالست و جامعه هاي  طبق بررسی

 هرکس از افراد باقدرت بیشتر از خودش اطاعت مطلق که طوري به سلسله مراتبی است به صورت

مطالعه حاضر هرچه تمایز قدرت جوامع بیشتر باشد جاذبه توریستی نیز بیشتر ي ها طبق یافته. دارد

 به این معنی است که جامعه با این واقعیت روبروست که قطعیت عدمبعد اجتناب از . خواهد بود

 کمتر قطعیت عدممطالعه حاضر هرچه اجتناب از هاي  طبق یافته، د آینده را بشناسدتوان می نهرگز

بیند نه به عنوان تهدیدي براي   می را یک حالت عادي در زندگیقطعیت عدمه باشد ان جامع

 ن جامعه را به عنوان خدمتگزاران جامعهمسؤوالدانند و   میریسک در کار را عامل انگیزشی، زندگی

چگونه مردم در گذشته  که دهد میکه این موضوع را توضیح گرایی  در رابطه با واقعیت. بینند می

یم توضیح دهیم توان می نین این واقعیت که وقایع بسیاري در اطراف اتفاق میافتد که مامثل امروز ب

اکثر مردم نیازي به توضیح هرچیزي   گرایی، در جوامع با جهت گیري واقعیت. ندکن میارتباط برقرار 

ط ارتباها  طبق یافته. زندگی غیرممکن استهاي  معتقدند درك کامل پیچیدگیها   آنندارند چراکه

 آمده به دست و جاذبه توریستی وجود دارد اما طبق نتایج ها گرایی فرهنگ مثبتی بین بعد واقعیت

  .  نیستنددار معنی و گردشگري قطعیت عدمروابط بین اجتناب از 
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  : به صورت زیر خالصه کردتوان مینتایج حاصل از این تحقیق را 

   فرهنگ و رشد اقتصادي بر گردشگرياثر

 بر گردشگري دارد و هرچه کشوري رشد اقتصادي داري معنیمثبت و تأثیر رشد اقتصادي - 1

این نتیجه با نتایج مطالعات ذکر شده . جذب گردشگري بیشتري خواهد داشت، باالتري داشته باشد

  .  همراستا است)1386 ( مثل مطالعه طیبیپیشینۀ تحقیقدر قسمت 

 بر داري معنیتأثیر  سال 3 در رسیبر مورد سال 4 فردگرایی از بین -گرایی جمع شاخص - 2

  . گردشگري ندارد

 بر گردشگري داري معنیمثبت و تأثیر  بررسی موردي ها سالشاخص فاصله قدرت در تمامی - 3

  . دارد

  .  بر گردشگري داردداري معنیاثر  ها سالشاخص اجتناب از عدم اطمینان فقط در یکی از - 4

تر  زنانهاي  ر گردشگري دارد و هرچه جامعه بداري معنیتأثیر زنانگی -شاخص مردانگی- 5

و خصوصیات زنانه داراي اهمیت  ها ویژگی در یک کشور هرچه. باشدگردشگري بیشتر خواهد شد

تر  آن کشور در جذب گردشگر موفق، بیشتري باشد و بر خصوصیات مردانه برتري داشته باشد

  . خواهد بود

  

   فرهنگ و گردشگري بر رشد اقتصادياثر

  .  بر رشد اقتصادي داردداري معنیمستقیم و تأثیر ش گردشگري افزای- 1

  .  هیچ اثري بررشد اقتصادي نداردگرایی جمع-شاخص فردگرایی- 2

رشد ،  بر رشد اقتصادي دارد و با کاهش فاصله قدرتداري معنیتأثیر شاخص فاصله قدرت - 3

  . یابد  میاقتصادي افزایش

 قطعیت عدم بر رشد اقتصادي دارد و با کاهش داري نیمعتأثیر شاخص اجتناب از عدم اطمینان - 4

  . یابد  میرشد اقتصادي افزایش، در کشور

باشد تر   بر رشد اقتصادي دارد و هرچه جامعه مردانهداري معنیتأثیر زنانگی - شاخص مردانگی- 5

  . شود میرشد اقتصادي بیشتر 

کدیگر یتأثیر تحتگردشگري فرهنگ و ،  گفت هر سه متغیر رشد اقتصاديتوان میدر حالت کلی 

همراستا با  (ي دو طرفه و مثبت بین رشد اقتصادي و گردشگري وجود داردیک رابطه. قرار دارند

یابد و با افزایش   میگردشگري افزایش،  با افزایش رشد اقتصاديکه طوري به )1386 (مطالعه طیبی

ز ارتباط وجود دارد که بین فرهنگ و گرشگري نی. یابد رشد اقتصادي افزایش می، گردشگري

  .است )1391 (همراستا با مطالعه تقدیسی
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  سیاستیهاي  توصیه

   ها ساختبهبود زیر- 1

   حفظ میراث فرهنگی - 2

   افزایش کارایی اقتصادي- 3

  مناطق هاي   توسعه و تبلیغ نام و نشان و جاذبه- 4

   توسعه توریسم به مناطق جدید و کمتر توجه شده- 5

  . الت توریسمبهبود کیفیت و تسهی-6
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