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چکیده
رشد فزاینده تجارتجهانی ،زمینه را برای بازاریابیقومی و گردشگری فراهم کردهاست؛ و پتانسیل
ایران با داشتن قومیتهای متنوع دراین زمینه مهم اسـت .هدفپژوهش ،بررسی تأثیر غذایقومی،
بازاریابیقومی و فرهنگپذیری بر گردشـگرانخـارجی است .روشپژوهش ،توصیفی-پیمایشی است و
ازنظر هدف ،کاربردی ،روش نمونهگیری غیرتصادفیدردسترس و از پرسشنامه محققساخته استفاده
شدهاست .جامعهآماری از گردشگرانخارجی به شهر تهران و حجمنمونه  551نفر با روش غیرتصادفی
دردسترس انتخاب شدهاند ،استفاده شده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار اسمارت PLS

استفادهگردید .صنعتگردشگری راهحلـی بـرای اقتصـاد محسـوب میشـود ،دراین راستا پژوهش بیشتر
بر کاالییکردن غذا ،بهمنظور دستیابی به راههایی برای سودآوری بیشتر و توسعه اقتصادی تمرکز دارد.
نتایج پژوهش نشانداد غذاهایقومی برروی قومیت ،قومیت برروی بازاریابیقومی ،قومیت برروی
فرهنگپذیری ،و قومیت برروی گردشگرانخارجی تأثیر مثبت و معنیداری دارند.
کلمات کلیدی
گردشگرانخارجی ،بازاریابیقومی ،غذاهایقومی ،فرهنگپذیری.
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مقدمه
گردشگریقومی یکیاز گونههای گردشگری است که بهمنظور مشاهده سبکزندگی افراد بومی محلی
انجام میشـود ،هدف ازاین نوع گردشگری شناختفرهنگ ،آدابورسوم ،دینومذهب ،نوع پوشش ،زبان
یا گویش ،روحیـات ،غـذاها وکیفیت اسکان و بسیاری موارد دیگر در مورد اقوام و عشایر مختلف
میباشد (باقری و همکـاران .)121 ،5131،دارابـودن اقوام متعدد بهشرط مدیریتِمناسب و ایجادامنیت
و فرهنگسازی ،و رقابتیبودن و بازاریابیاصولی و حرفهای میتوانـد یک فرصت و ویژگی مثبت برای
مقصدگردشگری تلقیشود .چراکه گردشگری در اقتصادجهانی اهمیـت زیـادی دارد و از منابع مهم
درآمدهایارزی کشورها است(بهمنی و نمامیان .)5131،2،رشد تجارتجهانی ،تقاضـا بـرای بازاریـابی،
مهـاجرت وگردشگری ،رشد نظریههای رفتارمشتری که شامل قومیت و هویتقومی است را فراهمکرده
است .پتانسیلایران با داشتن قومیتهایگوناگون و متنوع برای توجه بـهاین مفهوم بسیار جالب توجه
بوده است و این موضوع فرصت بسیار مناسب و درخوری بـرای توسـعه گردشـگری بـه ویژه برای جذب
گردشگرانخارجی میباشد .با این نگاه به آینده میتوان به بازاریابیهای فرهنگـی و قـومی و جایگـاه آن
درتوسعه گردشگری امیدوار بود .امـا بـهدلیـل افـزایش رقابـتجهـانی در صـنعت گردشـگری ،مقصـدها
بایـد بـهدنبـال استراتژیهای کارآمدتر بازاریابی باشند(اکبریانرونیزی و رستگار .)5131،22،این درحالی
است که در سـالهای اخیـر صرف داشتن امکانات و تکنولوژیهای پیشرفته ،مهارتها و تجربههای شغلی
و تعامالت اجتماعی ،موفقیت سـازمانها راتضمین نمیکند(اشفاق و همکاران )5131،51،و بایستی از
جوانب مختلف بهویژه اصول صحیح بازاریـابی اقـدام نمـود .برای دستیابی به بازاریابیموفق برنامـهریـزان
گردشـگری بایـد رابطـه میـان اسـتفاده از ابزارهـای بازاریـابی و فراینـد شکلگیری تصویر مقصد را
بررسیکرده تا بتوانند از این ابزارها ،برای انتقال تصویری مثبت بـه بـازارهـدف ،بهصـورت مؤثرتر استفاده
و گردشگران را برای سفر به مقصدیخاص متقاعدکنند(منصوریمؤید و سلیمانی.)5135،31،
درعصرحاضر رقابتفشردهای در بین اکثر کشـورهای جهـان بـرای جـذب گردشـگرانخـارجی بـهچشـم
میخـورد .بنـابراین گردشگری جزء خدماتی محسوب میشود که بازاریابی درآن نقش مهم و کلیدی
بازی میکند .در اولویت قراردادن و اهمیت زیادی که به قومیتگرایی و گروههای قومی دادهشده است
منعکسکننده فرصـتهای بالقوه بازاریابی ارائهشده توسط بازاریابیقومی برای کسبوکار در اقتصادهای
پیشرفته و توسعه گردشگری میباشـد و بـاتوجه به روند فزاینده گردشگری و تمایل بیشتر گردشگران
به آشنایی با قومیتهای سایر کشورها انتظار بهرهبردن بیشتراز این فرصتهای بالقوه میرود(جمال و
همکاران .)2151،512،5و انتظار مـیرود کـه بـا افـزایش رونـدهای مشخص جهانیشدن و افزایش تنوع
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قومیتی کشورها در سراسر جهان ،گسترشیابد(کلهورلند و همکاران .)12151،2،2امـا بازاریابیگردشگری
بهدلیل خدماتی بودن حساسیت ویژهای دارد .ناملموسبودن ،ناپایداری ،ناهمگونی ،تفکیکناپـذیری و
غیر تملکی بودن از ویژگیهای این صنعت خدماتی هستند که در فرایند برنامهریزی برای بازاریابی ،لزوم
استفاده از یک مدلترکیبی بازاریابی را آشکار میکند(برقی و همکاران .)5135، 11 ،نظامفرهنگی و
ساختاراجتمـاعی کشـورایـران درعین وحدت و یگانگی ،توانسته است تکثر و تنوع قومی خود را حفظ
نموده ،در طول قرن ها با پویایی و بالنـدگی اسـتمراریابد(ناصری و کیانپور .)5130،2،اما یکیاز علل
عمـده ضـعف کشـورایران از روند رو بهرشد گردشگریقومی ،ناشی از ضعفشدید در بازاریابیگردشـگری
اسـت؛ کـه البتـه همـین عامـل بازاریابی ،تحتتأثیر عوامل کالنتری است که ابتدا باید آنها اصالح
شوند(نعمتی و همکاران .)5133،0،در واقع توجه به نیازهای فردی مشتریان ،و رفع و برآوردهکردن آنها
توجه و تمرکز بیشتری میطلبد؛ و همچنین باید با توجه به پتانسیل و ظرفیتهای خاص کشور بهاین
موضوع پرداخته شود .در حالحاضر تغییر چارچوبهای فکری و فرهنگی ،که در واقع پارادایمهای
بازاریابی هستند ،این امکان را فراهم کردهاند که نیازهای فردی مشتریان بیشتر مورد توجه باشد و برای
رفع آنها تدابیری اندیشیده شود .با بررسی و کاوش در مورد اقلیم ایران و موقعیتجغرافیایی و مرزهای
مشترک زیاد داشتن با کشورهای همسایه که فرهنگی نزدیک و مشابه بهما دارند ،و همچنین اطالعات
جمعیتشناختی ایران ،و باتوجه به پراکندگی زیاد قومیت ها در ایران ،و برخورداری از تنوع عالی در
کلکشور ،مسألهای که وجود دارد این است که باید در هتلها و رستورانهایبینالمللی که محل رفتوآمد
و تفریح گردشگران است ،باید نوعی از بازاریابی استفاده شود که این موضوعات را حلکند که بهترین
گزینه همین بازاریابیقومی است؛ که بهزعم محقق بهآن توجهی نشده است .و مسأله دیگر اهمیتدادن
به غذاهایقومی است که در هتلها و رستورانهای بینالمللی اندکی کمرنگ جلوه میکند ،زیرا اکثر
غذاهایی که سرو میشود ،براساس فرهنگسنتی ایران است و کمتر در هتلها و رستورانهایبینالمللی
ما که محلحضور گردشگرانخارجی است با توجه به فرهنگ آنها غذا سرو میشود .مسألهدیگر ایناست
که بعضی از کشورهای همسایه قومیتهایی مشابه ما دارند اما تفاوتهایی هم هست که باید در غذاهای
ما لحاظ شود نه اینکه بگویند چون قومیت آنها شبیه ماست پس ذائقه و سلیقه شبیه ما هم دارند؛ زیرا
کاالهای غذایی منبع سودآوری محسوب میشود .ما دراین پژوهش مفهوم بازاریابیقومی را برای
قومیت های گردشگران خارجی که فرهنگ نزدیک به ایران دارند بکاربردهایم که این گردشگران دارای
تاریخفرهنگی جدا و مخصوص بهخود هستند اما در کشورهای همسایه ایران با فرهنگ تقریباً نزدیک به
ایران هستند؛ و فرهنگ در انتخاب غذا نقش مهم دارد .رستورانها و هتلهایبینالمللی در ایران پذیرای
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مهمانان از کشورهای همسایه با فرهنگ های تقریباً نزدیک به فرهنگ ایران هستند .با توجه به نبود
مطالعاتکافی در خصوص بازاریابیقومی ،برای گردشگرانخارجی در رستورانها و هتلهای بینالمللی،
لذا باتوجه به مطالب ذکرشده و هدفپژوهش ،محقق در راستای پاسخگویی به این سؤال است که :مدل
بازاریابیقومی برای گردشگرانخارجی چگونه است؟ با توجه به بررسیهای بهعمل آمده تاکنون بهصورت
جدی در کشور روی این موضوع کار نشدهاست .با توجه به اهمیت گردشگری در کشورمان امیداست
شناسایی این عوامل به ارتقا و رشد و جذب گردشگران و سودآوری برای کشورمان کمککننده باشد و
گامی مؤثر در جهت ارتقا و توسعه گردشگری برداشته شود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گردشگری
مفهوم گردشگریقومی اولینبار در دهه 5311بکار برده شد؛ توصیف گردشـگری بـهعنوان صـنعت
میـراث ،بازتـابی ازنقش مهم فرهنگ قومی در توسعه گردشگری است(باقری و همکاران.)2 ،5131،
منظـور از گردشـگریقـومی هرگونـه مصرفگردشگرانه اعم از جابجاییهای فیزیکی ،مجازی ،خرید و
استفاده از یادگاریها ،صنایعدستی و غذا و غیـره اسـت که انگیزه اصلی آن ،عالقه به قومیتی خاص
باشد(فکوهی و نصرتی .)50 ،5131،براساس تعریف سازمان جهانی توریسم ،گردشگری یا معادل آن
توریـسم ،بـه کلیـه فعالیتهای افرادی اطالق میشود که به مکانهایی خارج از محیط عادی خود به
منظورگذراندن ایام فراغت ،انجـام کار و سایر هدفها ،برای مدت کمتر از یک سال میروند بهاینترتیب،
محدودهگردشگری ازمسافرتهایی که صـرفاً بهمنظور گذراندن تعطیالت و سپری کردن چندروز برای دیدار
دوسـتان و آشـنایان و بازدیـد ازمنـاطق جـذاب انجـام میگیرد ،بسی فراتر میرود .توسعه صنعت
گردشگری از طریق مطالعه علمی و سپس برنامهریزی دقیق برای بهبود و مستحکم نمودن ارکان این
صنعت ممکن میباشد .کارشناسان اقتصادمنطقهای ،گردشگری را بهعنوان تنها عامل استقرار منابع و
توسعه مناطق کمتـر توسـعهیافتهمعرفـی مینماینـد(فرجـیراد و آقاجـانی .)5111،2 ،این مهم از طریق
تجربهکردن فرهنـگ حقیقـی و مظـاهر آن همچـون هنـر ،موسیقی ،رقص و صنایعدستی رخمیدهد .در
دنیایی هستیم که انسان حتی هوایپاک برای تنفس را نیز تبدیل به کاالیی جهت جذب گردشگر نموده
است(رحیمنیا و همکاران .)1 ،5131،هرفردی که به کشوردیگر سفر میکند ،درککمی از زبانمحلی
کشور مقصد دارد و می تواند دریابد که چگونه در برقراری ارتباط و درک فرهنگهای مختلف عاجز
میماند(معروفی ،حسینی .)11 ،5011،درجوامعاطالعاتی عصر جهانیشدن ،فرهنگ یکی از ابعـادمهم و
نگرانکننده برای تمامی دولتهاست .آنها همواره بهدنبال اشاعه فرهنگ خود در جوامعدیگر بوده و از
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هیچیکاز اهرمهای ممکن برای اینمنظور دریغ ندارنـد ،چراکـه قـدرتهای جهـانی در اسـتراتژیهای
خـود بـهدنبـال حـذف ویژگیهای فرهنگی سایر جوامع و ایجاد فرهنگهایساختگی مطابق با
خواستههای خود هستند؛ لذا غنیسازی جامعه ازبُعد فرهنگی ،و در صـورت اتخـاذ دیـدگاهی آینـدهنگر،
اشـاعه فرهنـگملـی در سـایر جوامـع ،آنرا در مقابـل هجـوم فرهنگهای بیگانه و بعضاً تخریبی مقاوم
میسـازد؛ نیاز ملتها برای دستیابی به درکی عمیق از مفاهیم جهانیشدن و ساختارهای مـدیریت جدیـد
جهـان را امریحیاتی دانسته و واگذاری آن به فردا را کوتاهی محض میپندارد(رحیمنیا و همکاران،5131،
 .) 1بازاریابیقومی را بهعنوان فعالیت ،مجموعهای از نهادها و فرآیندها بـرای ایجـاد ،ارتبـاط ،ارائـه و
تبـادل پیشـنهادها تعریف میکنیم که ارزش در تخصیص و اتحاد مصرفکنندگان بهعنوان یک گروه
قومیتی را تولیـد میکنـد ،درنتیجـه ازهویــت اعضــاء و توســعه جامعــه ،بــهنفــع مصــرفکنندگان،
مشــتریان ،شــرکا ،جوامــع و جامعــه ،حمایــت میکنــد(پنالوزا)1 ،2151،3؛ تأکید اینتعریف درواقع
روی اهمیت هویتقومی ،ساختارجامعه و همچنین روند رشتهبازاریـابی در توجه به ارزش و اهمیت
فعالیتهای بازاریابی در جامعه کالن است .بازاریابان گردشگری با محیطی پیچیدهناشی از رشد بیسابقه
صنعتگردشگری درطول  11سال اخیر روبرو هستند .انتخابمقصد دردسترس برای گردشگری افزایش
یافته است؛ امروزه بازاریابان گردشگری بایستی بر تصمیم گیری مشتریان در بازارهای پیچیده جهانی
اثرگذار باشند .گردشگری یک مجموعـه از گروههـای متنـوع ذینفعـانفعال است که دارای منافع مختلف
در بازارگردشگری میباشند ،چهارگروه عمده بهعنوان ذینفعـان وجـوددارد ،دولـت ،کارآفرینـان،
گردشـگران ،و مـردم بـومی اقلیتهـا (باقری و همکاران .)1 ،5131 ،قومیت بهمعنای تعلقاتکهن نسبت
به مؤلفههایی چون سـرزمیناجدادی ،افسانه ،زبان ،نژاد و فرهنگ است(ناصری و کیانپور.) 2 ،5130 ،
نژاد مالک معتبر برای گـروهقـومی بـوده و ازنظر برخی ،مذهب یا زبان معیار قابل اعتبار است ،بهنظر
میرسد تعریف گروهقومی بیشتر به سـلیقه و نگـرش محقـق بستگیدارد تا وجود مالکهای قابلقبول
برای همه(بـاقری و همکـاران .) 2 ،5131 ،مفهومی که بـرای قومیـت تعریـف میکنند این است که
فردی میتواند هویتهای قومی چندگانه داشته باشد که ازنظر موقعیتی تا حدودی مصـمم هسـتند .وقتی
که یک هویتاجتماعی خاص برجستهتر است(مانند قومیتارثی )،افـراد خودشـان را شخصـیتهای
خـاص در آن طبقهبندی اجتماعی تعریف میکنند .بنابراین در هر زمان فرد میتواند خود را بیشتر متعلق
به میراثقومی بداند اگرچه درزمان های متفاوت ممکن است احساس نزدیکی بیشتر به فرهنگ کشور
میزبان کنـد و یـا بـرعکس(لیسکاندرو،چیچو .)2151،1،0بازاریابیقومی ،گردشگرانخارجی را از یکدیگر
متمایزکرده و انواع سنتهای مصرف جدید متناسب با نیازهای گوناگون آنها را ایجادکرده است .دلیل
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گسترش و توسعه و حتی در ابتدا ایجاد رستورانهایبینالمللی بیشتر ارضای حسنوستالژیک گردشگران
خارجی بوده است .حسنوستالژیک میتواند مبنایی نیز برای تشکیل سرمایهفرهنگی باشد .بنابراین
میتوان گفت که کاالهایقومی بهویژه غذا ،عالوه بر کارکردهای فرهنگی ،بهعنوان مبنایی برای تشکیل
سرمایهفرهنگی و توسعهاقتصادی و سودآوری ،میتوانند تقاضایمصرفی زیادی را ایجادکرده و از این
طریق به رشداقتصادی جامعه کمک کردهباشد و موجب سودآوری و ارزآوری بهداخل کشور شود و
همچنین باعث رونق و ارتقای صنعت هتلداری ما شود .اهمیت هممرزی ایران با سایر کشورها و امکان
استفاده از این فرصت برای اقتصاد ،فرهنگ و نیز فعالیتهایی که کشورهایهمسایه در بخش بازارهای
قومی ،انجام میدهند ،و مناطقمرزی کشور را به یکی از مصرفکنندگان کاالهایقومی خویش تبدیل
کردهاند ،و تقویت کاالهایقومی و ورود به بازارهای منطقهایوجهانی ،ضرورتهای تازهای را بوجود آورده
است .وجود تقاضا برای کاالهای قومی سبب میشود که یک بازار از چنین کاالهایی شکلبگیرد که درآن
با سازوکارهای عادی و رایج روابط عرضه و تقاضا سروکار داریم .این بازار میتواند بسیار سودآور بوده و
در مجموعهی اقتصادی یک کشور قابلمالحظه باشد و سودآوری زیادی برای ما داشته باشد .اما آنچه در
پژوهشهای بازاریابی کمتر مورد توجه قرارگرفته است ،تفاوتهای بخش قومیتها و غذاهای آنان در
اینحوزه است .با توجه به مطالب فوقالذکر میتوان گفت یکی از مفاهیم بسیار با اهمیتی که باید توسط
بازاریابها مورد توجه قرار گیرد توجه به غذاهایقومی برای گردشگرانخارجی است که به کشور ما
میآیند اگر راضی باشند و به کشور خود برگردند با بازاریابی دهانبهدهان باعث فرستادن مسافران دیگر
به کشور ما میشوند؛ در واقع تقویت و ارتقای کاالهایقومی و غذاهای قومی باعث ورود به بازارهای
منطقهای را فراهم میآورد .با توجه به اینکه پژوهشهایاندکی در این زمینه صورت گرفته است ،بویژه
پژوهشهای اینچنینی در هتلها و رستورانهای شهر تهران صورت نگرفته است بهنظر میرسد انجام
چنین پژوهشی ضروری است و الزم است اهمیت غذاهایقومی در هتلها و رستورانها در بازارهایقومی
مورد تبیین قرارگیرد و در هتلها و رستورانهای بینالمللی شهر تبیین و بررسی شود.
پیشینهی پژوهش
برای پیشینه پژوهش باید گفت بررسی تأثیرغذاهایقومی ،بازاریابیقومی ،و فرهنگپذیری برروی
گردشگرانخارجی پدیده جدید و نوظهور است لذا ،ازمیان مطالعات انجامشده در این زمینه به مهمترین
آنها که با پژوهش حاضر نیز سنخیت دارند اشارهشده است.
نسیمیوهمکاران (  )5131در پژوهشی ،طراحی مدل آمیختهبازاریابی گردشگری با تأکید بر وفاداری
ذینفعان را ارائـه دادهاند .نتایج تحقیـق نشـانداده اسـت کـه بـین ابعـاد آمیختـهبازاریابیگردشگری و
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وفاداری نگرشی و همچنین بین ابعاد آمیختهبازاریابی گردشگری و وفاداری رفتاری رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .اکبریانرونیزی و رستگار ( ) 5131در پژوهشی ،به مطالعه تحلیل و اولویتبندی
مؤلفـههای آمیختـهبازاریـابی در توسـعه گردشگریشهری پرداختهاند .نتایج تحقیق نشاندادهاسـت کـه
بـین دیـدگاه سـه جامعـهآماری ،در خصوص مؤلفههای مؤثر آمیختهبازاریابیگردشگری در شهر شیراز
تفاوت معناداری وجود دارد .باقری ( ) 5113در مقاله با عنوان طراحی مدل مدیریت گردشگریقومی در
ایران به ایـن نتیجه رسید که مدل بهدستآمده شامل مقولههایاصلی شرایطعلّی ،شرایطزمینهای،
شرایطمداخلهگر ،پدیده گردشگریقومی ،استراتژیها و راهبردها ،و پیامدها میباشد و گردشگریقومی
بهعنوان پدیده اصلی موردتحقیق در قالب دو مفهوم ویژگیهای قومیتی ،گردشگری بر مبنای اقوام و
جامعـه محلـی دسـتهبندی گردیـد .صـفرآبادی و همکـاران (  )5131در پژوهش خود تحت عنوان
مقاصد نوظهور گردشگریشهری با تأکید بر جاذبه های اجتمـاعی فرهنگـی قومیـت به این نتیجه
رسیدهاند که مؤلفه جاذبههایقومی با بتای ( ) 1/130در حالـت مسـتقیم بیشـترین تأثیر و مؤلفه
مشارکت جامعه با بتای ( ) 1/113کمترین تأثیر را بر توسعه گردشگریقومی داشتهاند .شهر کرمانشاه
باوجود برخـوردار بودن از نمایههای فرهنگی بسیار قوی و ریشهدار در فرهنگ قومی ،نیازمند برنامهریزی
و مـدیریت کارآمـد بـرای تـأمین زیرساختهای موردنیاز برای جذب گردشگرانداخلی و بینالمللی است.
عباسپور و حسـینزاده ( ) 5131در پژوهشـی بـه بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعتگردشگری
ایران پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشانداد که بازاریابیگردشـگری بهعنوان یک علم از اصول مشخص
و مدونی تبعیت میکند که برای موفقیتتجاری و افزایش سهم در بازارگردشگری ،پیروی از این اصول
ضروری است .حسینی و همکاران ( ) 5113در پژوهشی بـه بررسـی تأثیرگـذاری توسـعه گردشـگری
قومی بر موضوعات اجتماعات و فرهنگی جامعهپرداختهانـد .نتایج نشانداد که ازنظر گروههایذینفع،
توسعه گردشگریقومی بر ابعاد اجتماعی -فرهنگی جامعه تأثیرگذار میباشد .و موضوعات مرتبط با ابعاد
چهارگانه اجتمـاعی -فرهنگـی ،دارای یـک درجـه اهمیـت نیستند از دیدگاه گروههایذینفع توسعه
گردشگری قومی ،بعد هنجارهای فرهنگـی دربرتـرین اولویـت قـرار دارد و بـه ترتیب موضوعات بعد
اجتماعی ،بعد محافظت فرهنگی و بعد اصالتقومی در اولویتهای بعدی میباشند .لیـزا پنـالوزا ()2151در
مقالهای به بررسی پژوهشها و شیوههای بازاریابیقومی در تقاطع بازاریابی و توسعهاجتمـاعی ،یـک بررسـی
کالن از گذشته ،حال و با نگاهی به آینده پرداختهاند .این مقاله بازاریابی اقلیتقـومی ایاالتمتحـده در
پاسـخ بـه تغییـرروابط اجتماعی که طی زمان توسعهیافته است ،را دنبال میکند .نتایج نشانداده است
کـه درحالیکـه اکثریـتقـومی را بیثبات میکنند و کاهش میدهد و در تقسیمبندی اجتماعی و چنـد
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فرهنگـی شـدن ،سـهیم میگـردد و مشـارکتهای نظری ،تعاریف بازاریابیقومی و پژوهشهای بازاریابی
قومی را برای سازگاری با چارچوب ،بهروزرسـانی میکنـد .بینتـر و همکاران )2152 ( 1با بهرهگیری از
مدل آمیخته بازاریابی به ارائه تصویری از مقصد گردشگری شهر بلد اسلوونی پرداخته .یافتههای پژوهش
بیانگر آناست که بیشترین میزان رضایت از وضعیت ایمنی و کمترین میزان رضایتمندی به مؤلفههای
مربوط به ترافیک و تحمل نسبت به سایر ادیان اسـت .کـانتیس و الگـوس )2150( 2در پژوهشـی بـه
ارزیـابی عوامل آمیختهبازاریابی در هتلهای 1ستاره شهری پرداختهاند و بهاین نتیجه رسیدهاند که
فاکتورهای مالی نظیر میزان فروش ،نفوذ در بازارهای هدف و وضعیت مالی بیشترین میزان اثرگذاری را
در بازاریـابی دارد .امـا آنچـه در پژوهشهـای بازاریابی کمتر موردتوجه قرارگرفته است ،نقش تنوعهای
قومیتی در توسعه و جذب گردشگرانخارجی است .با توجـه بـه مطالب فوقالذکر میتوان گفت یکی از
مفاهیم بسیار بااهمیتی که باید توسط بازاریابها موردتوجه قـرار گیـرد توجـه بـه بررسی تأثیر غذای
قومی ،بازاریابیقومی ،و فرهنگپذیری برروی گردشگرانخارجی است و در این راسـتا ،هـدف ایـن
پـژوهش بررسی تأثیر این عوامل برروی گردشگرانخارجی است؛ با توجه به اینکه پژوهشهای اندکی در
این زمینه صورت گرفته است ضرورت پژوهش حاضر محرز است.
مدلنظری پژوهش
اصالت

شدت

اصالت

هویت

غذایقومی

عادت

هویت

گردشگران

قومیت

خارجی

بازاریابیقومی

عالیق

گستردگی

تعادل
فرهنگپذیری
تجربه

نمودار -1مدل مفهومی محققساخته(منبع:نگارندگان)
روابط
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درمورد چگونگی شکلگیری مدلنظری پژوهش ،دادههای مورد نیاز از طریق مصاحبههای عمیق و
نیمهساختاریافته بهصورت انفرادی با خبرگان حوزه گردشگری که بهصورت غیراحتمالی هدفمند ،انتخاب
شدهبودند ،دادههایکیفی جمعآوری و بااستفاده از روش دلفی مفاهیم و عوامل مورد شناسایی قرار
گرفتند .باتوجه به مدلمفهومی فوق ،غذایقومی ،بازاریابیقومی و فرهنگپذیری بهعنوان متغیرمستقل
بر قومیت و گردشگرانخارجی بهعنوان متغیر وابسته تأثیر دارد لذا فرضیههای پژوهش بهشرح ذیل
میباشد:
-5غذایقومی بر قومیت تأثیرگذار است.
-2بازاریابیقومی بر قومیت تأثیرگذار است.
-1فرهنگپذیری بر قومیت تأثیرگذاراست.
-0قومیت برگردشگرانخارجی تأثیرگذاراست.
روش پژوهش
این پژوهش باتوجه به روشپژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و روش نمونهگیری
غیرتصادفی دردسترس استفاده شده است .جامعهآماری گردشگرانخارجی به شهر تهران باتوجه به جدول
مورگان حجم نمونه آماری  551نفر درنظر گرفتهشد وبا ارائه پرسشنامه محققساخته ودریافت پاسخ
مورداستفاده قرار گرفت .پس از جمعآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل آنها در دو سطح آمار توصیفی و آمار
استنباطی با استفاده از نرمافزار اس.پی اس.اس .و نرمافزار اسمارت پی.ال.اس .انجام شد.
برای سنجش برازش مدل اندازهگیریانعکاسی از آزمونهای پایایی و روایی استفاده شده است.
جدول -1ضرایب پایاییترکیبی متغیرهای مورد مطالعه
مؤلفه
غذاهای قومی
قومیت
فرهنگپذیری
بازاریابیقومی
گردشگرانخارجی
(منبع :یافتههای پژوهش)
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2
1
2
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جدول  -2ضرایب روایی همگرا متغیرهای مورد مطالعه
سازه (عوامل)

ضریبروایی میانگین واریانس استخراجشدهAVE<1/1 ،

غذاهای قومی ()x1

1/11

بازاریابیقومی ()x2

1/15

فرهنگپذیری ()x3

1/11

قومیت ()y1

1/31

گردشگرانخارجی()y2

1/10

(منبع :یافتههای پژوهش)

مطابق جدول 2تمامی ضرایب رواییهمگرایی متغیرهایاصلی پژوهش باالتر از  1/1میباشد و این
نشاناز رواییهمگرای مناسب و برازش قابلقبول مدل اندازهگیری دارد .پیشبینی مدل در مورد سازههای
درونزا سه مقدار  1/51 ، 1/12و  1/11را تعیین نمودهاند که بهترتیب نشاندهندهی ضعیف ،متوسط و
قوی بودن قدرت پیشبینی مدل را دارد.
تجزیه و تحلیل یافتهها
برای تحلیلتوصیفی دادهها از نرمافزار اس.پی اس.اس .و برای تحلیلمدلساختاری از نرمافزار اسمارت
پی .ال .اس .استفاده شد .با استفاده از آمارتوصیفی به بررسی ویژگیهای جامعهآماری و سپس به آزمون
فرضیات و ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر پرداخته شده است .برای آزمون روابط علّی و معلولی بین متغیرها
با استفاده از نرمافزار پی .ال .اس .معادالتساختاری استفاده شده است.
آمارتوصیفی :در اینپژوهش سعیشده است که طیف گستردهای از افراد که ازلحاظ جمعیتشناختی،
سن ،تحصیالت ،میزانمسافرت درسال و ...در طیف های متفاوتی بودند مورد بررسی قرار گیرند%10/5 .
از پاسخگویان موردمطالعه این پژوهش میزان مسافرت خود را در سال ،یکبار عنوان نمودهاند%51/3 .
مابقی نیز میزان مسافرت درسال را بیشتر از یکبار بیان داشتهاند %10 .از پاسخدهندگان موردمطالعه
این پژوهش با بیشترین فراوانی از تحصیالت لیسانس برخوردار بودهاند %52/1 .دارای تحصیالت
فوقلیسانس بودهاند .دیپلم و فوقدیپلم در مجموع  ، %51/2دکتری  %1/5و زیردیپلم نیز  %0/0بودهاست.
اغلب پاسخگویان ( )%11/1دارای ملیتعربی بودهاند %52/0 .ترکی %1/1 ،انگلیسی و  %1نیز از ملیت
فارسی برخوردار بودهاند %22/0 .از پاسخگویان مورد مطالعه این پژوهش شغل خود را آزاد بیاننمودهاند.
 %51/1خانهدار %3/1 ،کارمند و  %2/2نیز دانشجو بودهاند .در جستجویشغل و بازنشسته در میان
پاسخگویان در این پژوهش وجود نداشته است .بیشترین فراوانی اختصاص به رده سنی بین  15تا 01
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سال با  %02/3داشته و کمترین آن نیز مربوط به گروه سنی بیش از  11سال با  %5/1بوده است.
آزمون فرضیات
بررسی آزمون  KMOو بارتلت جهت کفایت حجم نمونه برای تحلیلعاملی :آماره  KMOآمارهای
است که پژوهشگر از طریق آن قادر به تعیین و تشخیص مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی است.
مقادیر کوچک  KMOبیانگر آناست که همبستگی بین زوج متغیرها نمیتواند توسط متغیرهای دیگر
تبیین شود .در صورتیکه مقدار  KMOکمتر از  1/1باشد ،دادهها برای تحلیلعاملی مناسب نخواهند
بود .و اگر مقدار آن بین  1/1تا  1/23باشد میتوان با احتیاط بیشتر به تحلیلعاملی پرداخت .اما در
صورتیکه مقدار آن بزرگتر از  1/11باشد همبستگیهای موجود در بین دادهها جهت تحلیل عاملی
مناسب است .با توجه بهاینکه مقدار  KMOدر دادههای این پژوهش بزرگتر از  1/11میباشد لذا تناسب
داده ها و حجم نمونه آنها برای تحلیل عاملی وجود دارد .برای اطمینان از مناسببودن دادهها برای
تحلیلعاملی مبنی بر اینکه ماتریس همبستگیهایی که پایه تحلیلعاملی قرار میگیرد در جامعه برابر
با صفر نیست ،باید از آزمون کرویت بارتلت استفاده کرد .آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس
همبستگیهای مشاهده شده ،متعلق به جامعهای با متغیرهای ناهمبسته است ،میآزماید .برای آنکه
مدل عاملی ،مفید و دارای معنا باشد ،الزم است متغیرها همبسته باشند ،در غیر اینصورت دلیلی برای
تبیین مدل عاملی وجود ندارد .اگر این فرضیه که متغیرها با هم رابطه ندارند رد نشود ،کاربرد تحلیلعاملی
زیر سؤال خواهد رفت و باید در آن تجدید نظر کرد .خروجی این آزمون ،آماره خیدو ،درجهآزادی و
سطح معنیداری را نشان میدهد که در صورت معناداری بهمنزله ایناست که بین متغیرهای مربوط به
یک عامل همبستگی مشاهده میگردد .در مجموع اگر بخواهیم به فرآیند تحلیلعاملی ادامه دهیم نتایج
آزمون  KMOو بارتلت بایستی مطلوب باشند .یعنی از یکسو متغیرها با هم همبستگی داشته و از
سویدیگر از میان این همبستگی ،بتوان عاملهای پنهان را کشف نمود .در جدول 1همانطور که مشخص
است سطح معنی داری آزمون بارتلت در پرسشنامه مورد مطالعه این تحقیق نیز کمتر از  1/11است که
بیانگر ارتباط معنیدار بین متغیرهای پژوهش است .بنابراین کاربرد تحلیلعاملی برای شناسائی مدل
ساختاری مناسب است.
جدول  - 3نتایج آزمون  KMOو بارتلت برای بررسی کفایت نمونه
مقدار KMO

مقدار آزمون بارتلت

درجهآزادی

سطح معنیداری

1/32

1311/55

211

1/111
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آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیهاول  :غذاهای قومی بر قومیت تأثیرگذار است.
همانطور که مشخص است مقدار بار عاملی  1/015و مقدار معنیداری  2/033بیشتر از  2و مثبت
بوده در نتیجه میتوان بیانداشت که غذاهایقومی برروی قومیت تأثیر مثبتومعنیداری دارد .یعنی
فرضیهاول بصورت مثبت تأیید میگردد .با توجه به تأیید فرضیه  5که در راستای تحقیقات پیشین
مقاله(فکوهی ،نصرتی ،)5131،میتوانگفت میباید متخصصین بازاریابی روی غذاهایقومی تمرکز
بیشتری کنند و درواقع ازآن بهعنوان اهرم قدرت استفاده کنند که میتواند سودآوری را روانه بازار کند.
همسو بودن نتیجه فرضیهاول بااین مقاله فکوهی و نصرتی ،غذا یکی از مهمترین اشکال بروز تقویت
هویتهای جماعتیقومی است و در موارد بسیار زیادی شاهد کاالییشدن غذاها و گسترش آنها در سطوح
محلی ،منطقهای ،ملی و جهانی بودهایم.
فرضیه دوم :بازاریابیقومی برقومیت تأثیرگذار است.
فرضیهدوم با مقدار بارعاملی  -1/111و معنیداری 2/155 ،اگر چه بیشتر از  2بوده اما مقدار بارعاملی
منفی است که بیانگر عدم تأیید فرضیه مذکور میباشد .بنابراین میتوان بیانداشت که بازاریابیقومی بر
روی قومیت تأثیر معنیدار و منفی دارد .یعنی فرضیهدوم بصورت مثبت مورد تأیید واقع نمیگردد .باتوجه
به رد فرضیهدوم با توجه به تحلیلهای صورتگرفته ،در جهانکنونی ،وجود محوریت اقتصاد سببشده
است که جمله هویتهایقومی نیز بیشاز هرچیز بهمثابهی ابزاری برای تقویتبازار وگسترش مصرف در
نظر گرفتهشوند .بحث اساسی درآن بودهاست که چگونهمیتوان ازقومیت برایتشویقمصرف استفاده کرد؟
در راستای نتایج تحقیقات قبلی :لیزا پنالوزا .2151 .در مقالهای با عنوان :پژوهشها و شیوههای بازاریابی
قومی در تقاطع بازاریابی و توسعهاجتماعی :بحث در خصوص مجموعهای از فرضیههای مربوط به اثرات
متمایز در بازاریابیقومیتی در توانمندسازی و اعتباردهی تولید هویت اقلیتقومی مصرفکنندگان و جامعه
توسعه مییابد در حالیکه اکثریتقومی را بیثبات میکند و کاهش میدهد و در تقسیمبندی اجتماعی
و چندفرهنگیشدن ،سهیم میگردد و مشارکتهای نظری ،تعاریف بازاریابیقومی و پژوهشهای بازاریابی
قومی را برای سازگاری با چارچوب ،بهروز رسانی میکند؛ ناهمسو بودن با این مقاله را نشان میدهد.
فرضیه سوم :فرهنگپذیری بر قومیت تأثیرگذار است.
بار عاملی در فرضیهسوم - 1/121و مقدار معنیداری  0/020بوده که نشاندهنده عدمتأیید تأثیر
فرهنگپذیری بر قومیت است .در نتیجه فرضیه سوم تأیید نمیگردد .با در نظرگرفتن نتایج حاصل از

318

بررسیتأثیرغذایقومی ،بازاریابیقومی و فرهنگپذیری /...رشیدی ،ثانوی فرد ،حمیدی زاده
تحلیل فرضیهسوم مشخص میگردد عالقه فزاینده گردشگر را به یادگیری مهارتجهانی مانند یادگیری
زبانخارجی ،تجربیات ،تعامالتاجتماعی ،رسانههایجهانی نشانمیدهد که دارای زمینه رقابت و خود
هویتی با فرهنگ مصرفکنندهجهانی است .مقایسه با نتایج تحقیقات قبلی( :رستگار خالد ،سلمانی
بیدگلی.5130.ص .)2فرهنگپذیری فرایند تغییرروانی و فرهنگی است که در تعامالت بینفرهنگی پدید
میآید .تغییرات فرهنگی شامل دگرگونی در رسوم و زندگی سیاسی و اقتصادی یک گروه است .تغییرات
روانی شامل دگرگونی در نگرشهای یک فرد به فرایند فرهنگپذیری؛ هویتهای فرهنگی و رفتار
اجتماعی او در رابطه با تعامالت با گروه است .سازگاری نهایی نیز شامل هسته روانی و مهارتهای
اجتماعی است که در کارکرد روزانه در موقعیتهای پیچیده ضروری میباشد؛ ناهمسوبودن با این پژوهش
را نشان میدهد.
فرضیه چهارم :قومیت بر گردشگرانخارجی تأثیرگذار است.
فرضیهچهارم با بار عاملی  1/111و مقدار معنیداری  21/212که بیشتر از  2میباشد  ،تأیید میگردد.
یعنی این فرضیه مورد تأیید واقع میگردد .بر اساس نتایج بهدست آمده در مورد فرضیهچهار ،کشورایران
دارای اقوام مختلف و متکثر با قومیتهای مختلف میباشد .ضرورتآشنایی با این اقوام از یکسو و وحدت
بین آنها از سویدیگر بسیار مهم میباشد ،که قطعاً آشنایی با فرهنگهای مختلف این قومیتها در راستای
انسجام و وحدتملی میباشد ،چرا که تنوع قومی پهنهفرهنگی کشورمان میتواند بهعنوان یک امتیاز در
جهت تقویت فرهنگ ملی محسوب گردد .مقایسه با نتایج تحقیقات قبلی :زینال تاج ،دهقانی ،پاکمهر،
 ،5131مقاله با عنوان :بررسی مقوله فرهنگ و قومیت در محتوای برنامههای درسی مطالعاتاجتماعی
دورهابتدایی ،نتیجه :یافتههای این پژوهش نشانداد که نقش قومیت و فرهنگ در کتاب مطالعات اجتماعی
در حد متوسط میباشد؛ که همسوبودن بااین مقاله را نشان میدهد.
نتایج آزمون فرضیهها حاصل از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس در جدول  0ارائه شده است:
جدول  -1نتایج فرضیههای مورد مطالعه پژوهش
فرضیه

مسیر

بارعاملی

مقدار معنیداری

نتیجه

5

غذاهایقومی ( ← )x1قومیت ()y1

1/015

2/033

تأیید

2

بازاریابیقومی ( ← )x2قومیت ()y1

-1/111

2/155

رد

1

فرهنگپذیری ( ← )x3قومیت(← )m

-1/121

0/020

رد

0

قومیت ( ← )x3گردشگران خارجی ()y1

1/111

21/212

تأیید
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بدین ترتیب مدلنهایی مستخرج از بخشکمّی پژوهش پس از تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار اسمارت  PLSو حذف روابط غیرمعنادار به شرح شکل ( )2میباشد

شکل -2مدل ساختاری تأیید شده پژوهش همراه با مقادیر معنیداری (منبع :یافتههای پژوهش)

بحث و نتیجهگیری
آنچه مشخصاست ایناست کـه بازاریابـان بایـد توجـه بیشـتری بـه ایـن موضوع گردشگری داشته
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باشند زیرا میتواند باعث رونقاقتصادی شود؛ بنابراین باید دراین راستا بهدنبال راهکارهایی برای
افزایش جذب مسافران و گردشگران باشند و نیازها و خواستههای گردشگران نیز بررسی شود .با فـراهم
آوردن امکانـات ،زمینـه جذب گردشگرانخارجی را افزایشداد .ازجمله وجود بسترهای الزم که موجب
تسهیل و کمـک بـه توسـعه و رونـق آن میگردد؛ برای مثال سرمایهگذاری و ترغیب بخش خصوصی در
این حوزه از طریق مشوقهایدولتی ،یا تمایل ،رضـایت و استقبال جامعه محلی از حضور گردشگر ،انتفاع
جامعهمیزبان از گردشگری را میتوان نام برد؛ در کنار بسترها بایـد بـه بازدارندهها و موانع نیز اشاره کرد
و آنها را مدنظر قرارداد زیرا عدمتوجه به این عوامل موجب کندی درروند فرایند توسعه گردشگری و
دلسردی ذینفعان از حضور درآن بازار و درنهایت بیرونقی در آن بازار میگردد .باید راهبردها و اقدامات
مرتبط در جهت اجرای روند حـوزه گردشـگریقومی را به کاربست که شامل :ارائه محصولی منحصربهفرد،
متناسب با سبک زندگی و آدابورسوم اقوام و انجام بازاریابی شامل شناسایی وضع موجود و اجرای
استراتژیهای بازاریابی میباشد و درنهایت پیامدهایی که از این فعالیتها بهدسـت میآید را باید مورد رصد
و بررسی قرار داد زیرا با بررسی پیامدها میتوان به نقاط ضعف و قوت پیبرد .در این مقالـه بـر روی
بررسی تأثیر غذایقومی ،بازاریابیقومی و فرهنگپذیری برروی گردشگرانخارجی بهمنظور توسعه
گردشگری تمرکز شـده اسـت و در ایـن میـان شـهرتهران را بهعنوان نمونه موردمطالعه قرار داده است
یافتههای پژوهش نشان میدهد که در شرایط رقابتی امروز ،هرروز شاهد توسعه بازارهایی هستیم که به
عرضه کاالهایهویتی مختلفی میپردازند همچنین افراد از هویت و احساس تعلق قومیتجماعتی ،برای
فروش و تبلیغ کاالهای خود بهره میبرند .کشور ایران خوشبختانه بسیار از لحاظ قومیت و فرهنگ غنی
است و پیوند بسیار عمیقی میان هویتهای ملی و محلیاش وجود دارد و پتانسیلهای زیادی در این
بخش دارد .نباید تصور کنیم که با رشد فراینده جهانیشدن شکلهای کامالً یکسانی در مصرف غذاها و
کاالها الزم است بلکه برعکس قومیتهای مختلف فرهنگهای غذایی خود را پُررنگتر میکنند بهطوری
که تفاوت از قومیتی به قومیت دیگر بارز است .کاالهای هویتی عموماً کاالهایی هستند که نقش تقویت
کننده هویت و تداومدهنده به آن را دارند .برای مثال میتوان از انواع غذاهایقومی نام برد .غذاهایقومی
بهطور خاص یک نوع از هویت مشخص ،یعنی هویتقومی را ،نمایندگی میکنند .این کاالها میتوانند
کاالها و اشکال مادی سنتی مورد استفاده در یک قوم خاص باشند ،و یا اشکال بازسازی شدهای از کاالهای
پیشین و یا حتی اشکال کامالً جدید کاالیی که هویت قومی را به صورتی تازه مطرح و تبلور بخشند.
کاالهایقومی ممکناست به صورت بارزی اشکال ظاهری قومیت مربوط را در خود داشته باشند .برای
مثال ،لباسهایقومی ،غذاهایقومی ،یا هنرهایدستی و ...اما مفهوم کاالیقومی صرفاً به این مسئله
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محدود نشده و ممکن است به گونهای نمادین تبلور هویتی را برساند .بعـد از تائید نهایی ابعاد و
شاخصهای پژوهش با استفاده از نرمافزار پی ال اس مدل نهایی شد تا در این راستا مشخصشود که
کدام شاخص ها بـر همـدیگر اثرگـذاری دارنـد و نـوع اثرگـذاری آنهـا بـرگردشگریخارجی چگونه است.
نتایج حاصل از این نرمافزار نشانداد که بازاریابیقومی ،جایگاه مهمی در اقتصاد دارد و کاالهایغذایی
یکی از مهمترین حوزههای سودآوری است .بنابراین با توجه به جنبه اکتشافی پژوهش و جدید بودن
موضوع آن در صنعت بازاریـابیقومی و گردشگریخارجی نمیتوان آنرا بهطور کامل همسو و در راستای
پژوهشهای پیشین دانست ،اما از جنبههایی با برخی پژوهشهای داخلی و خارجی همسوبوده است.
یافتههایپژوهش با یافتههای پژوهش حسینی و همکـاران( ) 5135همسـو میباشـد؛که به مسائلی مانند
اصالت محصوالتگردشگری ،تجربه گردشگریقومی ،ظرفیتها و جـذابیتهای قـومی-فرهنگـی ،توجه
به مسائلفرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،پرداخته؛ و همچنین یافتههای پژوهش باقری و همکـاران (5131
)کـه بـه طراحی مدل پرداخته و مدل بهدستآمده شامل مقولههای اصلی شرایطعلّی ،شرایطزمینهای،
شرایطمداخلـهگر ،پدیـده گردشگریقومی ،استراتژیها و راهبردها ،و پیامدها میباشد و گردشگریقومی
بـهعنوان پدیـده اصـلی موردتحقیـق درقالب دو مفهوم ویژگیهای قومیتی ،گردشگری بر مبنای اقوام و
جامعه محلی دستهبندی گردید .درهرحال در دنیـایکنـونی نمیتـوان اهمیـت گردشـگری را نادیـده
گرفـت .گردشـگری قـادر اسـت کــه بــه بهبــود شاخصهای عدالتاجتماعی ،ارتقای سطحزندگی،
رفاهعمومی ،تعادل و توازن منطقهای منجر گردد .بطورکلی میتوان گفت بازاریابیقومی میتواند تغییر
ژرفی در صنعتگردشگری بوجودآورد؛ بنابراین بازاریابان و هتلداران با ارتقای بازاریابیقومی و مانوردادن
روی کاالییکردن غذاها میتوانند به این امر کمک کنند .و درنهایت توسعه بازایابیقومی میتواند تضمینی
برای آینده توسعه گردشگری باشد.
پیشنهادها
نتایج اینتحقیق پیشنهاداتصریحی برای مجریانبازاریابی بهخصوص در حوزه بازاریابیقومی دارد.
پیشنهاد میشود بازاریابانقومی ،به بررسی عواملی که منجر به کاهش دلبستگی به غذاهایقومی میگردد،
بپردازند .پیشنهاد میشود به مدلسازی جامعی از بازاریابیقومی پرداخته شود ،تا ابعاد مؤثر در شکلگیری
این بازاریابی ،به خوبی مشخص شود .پیشنهاد میشود که با توجه به توسعه سطح فناوری و خدمات
اینترنتی ،به ارائهی مدلی از بازاریابیقومی ،بر اساس پذیرش فناوریهای جدید پرداخته شود .پیشنهاد
میشودکه به بررسی عواملمؤثر بر عملکرد بهتر بازاریابیقومی برای گردشگرانخارجی ،پرداخته شود.
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