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  چكيده

نيبت به فضاهاي شهري پيوسته مورد توجه شهرنشينان قرار  روستاها با توجه به ماهيت متفاوت كاركردي خود

  هاي طبيعي بيشتر مورد توجه گردشگران قرار داشته است در مراحل اوليه رشد گردشگري روستاها جاذبه

گرفت، اما در وفاداري آنان عواملي مانند تصوير مقصد، اعتماد، تعهد، انگيزه، وابستگي به مكان، كيفيت درك مي

نواحي روستايي دهستانگليجان در بخش مركزي . و رضايتمندي از عملكرد مقصد تاثيرگذار است شده مقصد

اي، جنگلي و هاي خاص روستايي اعم از روستاهاي ساحلي، دشتي، جلگهشهرستان تنكابن با برخورداري از تيپ

سته مورد توجه گردشگران كوهستاني و نيز برخورداري از تنوع مزارع و باغات، آب و هواي خوب، مناظر بكر پيو

روش . هدف اصلي پژوهش حاضر، هم تحليل عوامل مؤثر بر رضايتمندي و وفاداري گردشگران است. قرار دارد

اي و اطالعات موردنياز پژوهش بر اساس منابع كتابخانه. تحقيق توصيفي و تحليل و به لحاظ هدف كاربردي است

از  1394دهند كه در سال ري تحقيق را گردشگراني تشكيل ميجامعه آما. پرسشنامه گردشگران تهيه شده است

 spssافزار آماري آوري شده بر استفاده از نرماطالعات جمع. اندنواحي روستايي منطقه مورد مطالعه ديدن كرده

د دهد كه رضايتمندي بيشترين تاثير را در وفاداري گردشگران دارنتايج نشان مي. مورد پردازش قرار گرفته است

در رتبه دوم تاثيرگذاري در ميزان ) 0.578(دهد كه وابستگي به مقصد با بتاي ، همچنين نتايج نشان مي)0.613(

  .وفاداري گردشگران دارد
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  مقدمه

طور شيوه زندگي و فرهنگ خاص خود، به انداز روستايي و جوامع روستايي محلي، باچشم
انداز و جوامع آيا تفاوتي بين چشم. شوندروزافزوني به مقاصد و بازارهاي گردشگري تبديل مي

طور سنتي نواحي روستايي هميشه همراه با كشاورزي و نيز فعاليتهاي مربوط روستايي وجود دارد؟ به
. )Statistics Canada, 2002(م كاهش تدريجي فعاليت كشاورزي عليرغ. اندبه مواد اوليه مانند ماهيگيري بوده

همانند ). OECD, 1994(اي از اراضي كشاورزي جهان را در اختيار دارند نواحي روستايي بخش عمده
پردازان و محققاني است كه اصطالح اجتماع محلي، اصطالح روستايي هم چالش بزرگي براي نظريه

شوكسميت از نظريات . )Bryden, 1994 ; Halfacree, 1994; Mormont, 1987(در جستجوي مفهوم آن هستند
اي كنندهكند كه به دنبال تبيين مفهوم روستايي هستند و از رويكردهاي متنوع و اقناعمختلفي بحث مي

اجتماعي و  2، تسلط توليد در بخش اول، بازنمود1توصيفي، جبر فضايي، مكان محوري: جويندبهره مي
  عنوان قطب مقابل تعريف شهر به هر حال عموماً تعاريف روستا را به. )Shucksmith, 1994(دديگر موار

عنوان مثال جامعه روستايي در برابر جامعه شهري، و اين موضوع مشخص است  كه با بينيم، بهمي
  ). 1391جورج و همكاران، ( هاي جهاني تكنولوژي، هر دو تعريف در فرايند تغيير قرار دارندپيشرفت

امروزه گردشگري كه به عنوان ابزاري براي درآمد ملي و يكي از اشكال اقتصادي و اركان توسعة پايدار 
شود، اشكال مختلفي دارد يكي از اشكال آن به عنوان گردشگري روستايي با هدف توسعة تلقي مي

، Walpole(ته است پايدار جوامع محلي، به يكي از مشاغل مدرن در مناطق توسعة روستايي ارتقا ياف
ترين امروزه گردشگري روستايي، از جمله مهم). 33: 1392به نقل از ساماني و همكاران،  2000

آيد كه براي اولين بار در واكنش به افزايش شهرنشيني و صنعتي شدن در شمار ميالگوهاي گردشگري به
عنوان راهكاري براي نيل به به، و در سال اخير به شكل وسيعي  )Teyu, 2004: 11(رشد يافت  19قرن 

  ).204: 1394زاده لسبوئي، اكبريان رونيزي و رمضان(توسعه مورد توجه قرار گرفت 

ساز سازي اقتصاد جوامع روستايي داشته باشد و زمينهتواند نقش مهمي در متنوعگردشگري روستايي مي
دآور در بخشهاي غيركشاورزي، ايجاد فرصتهاي جديدي در نواحي روستايي از جمله ايجاد اشتغال سو

افزايش درآمد روستاييان، رضايت متقابل روستاييان، مشاركت مردمي و كاهش تفاوتهاي درآمدي بين 
روستاييان و شهرنشينان، كاهش مهاجرت روستاييان به شهرها و كم كردن مشكالت و مسائل شهرهاي 

تواند جوابگوي همة نيازهاي روستاييان ميالبته بايد اذعان داشت كه گردشگري به تنهايي ن. بزرگ بشود

                                                
1.Locality 
2.Representation 
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هاي گردشگري روستايي عوامل مختلفي تاثيرگذار در راستاي توسعه فعاليت).  1387رضواني، (باشد 
هاي در ارتباط با انگيزه) 2012( 1طوريكه يوسفي و مرزوكيترين آنها انگيزه است، بههستند يكي  از مهم

هاي جاذبه«و » پژوهينوگرايي و دانش«ي به مالزي آن است كه سفر و فاكتورهاي تأثيرگذار گردشگر
  المللي ي فاكتورهاي رانشي و كششي موردتوافق در بين گردشگران بين ازجمله» فرهنگي و تاريخي

هاي سفر از منظر مقاصدگردشگري از بنابراين مطالعه انگيزه. اندباشد كه به پنانگ مالزي سفر كردهمي
كند كه دريابند مقصد مطلوب ريزان و سياستمداران اين صنعت كمك ميكه به برنامهرو اهميت دارد آن

رنجبريان، غفاري و (هايي بايد برخوردار باشند گردشگران كجاست و اين مقاصد از چه ويژگي
مبحثي عمده در مطالعات گردشگري » سفر انگيزه «معتقد است كه ) 1390(پيرس ). 24: 1392امامي،

مؤلفه ). 24: 1392رنجبريان، غفاري و امامي،( شودبراي توسعه گردشگري محسوب مي است و مبنايي
دهد رضايت از سفر  تأثير قرار ميديگري كه رفتار وفادارانه را در مقاصد مختلف گردشگري تحت

بيان داشت كه رضايت گردشگر در گردشگري وابسته به تجربه است و اگر ) 1995( 2اورامز. باشد مي
رضايت ) 1996( 3شود و نيز  اتو و ريچي بخش باشد منجر به وفاداري مي اكوتوريسم رضايت تجربه در

. دانند شده گردشگران هنگام استفاده از خدمات و تجربه در مقصد مي عنوان احساسات ذهني تعريف را به

براي  هاي عاطفي در مورد مكان و درنتيجه درك درست آن و قدرداني اين احساسات ذهني شامل پاسخ
بنابراين ميزان وفاداري ). 1392اسماعيلي و همكاران،(زيست و وفاداري است  حفاظت از محيط

گردشگران به نواحي گردشگري روستايي هم تابعي است از ميزان تاثيرگذاري رضايتمندي از سفر،  
  .هاانگيزه، اعتماد به مقصد، رضايتمندي از امكانات و خدمات و دلبستگي

آباد و كشكو در دهستان گليجان شهرستان تنكابن تشكيل لعه را سه روستاي پلطان، تقيمنطقه مورد مطا
كند، اما دو گونه غالب گردشگري در اين هاي متفاوتي از گردشگري را تجربه ميدهد كه امروزه گونهمي

. هددهاي دوم و گردشگري روزانه تشكيل ميهاي موجود، گردشگري خانهروستاها با توجه به ظرفيت

؛ كريمي 1394زاده لسبوئي، رضواني و اكبرپور ؛ رمضان(دهد كه نتايج مطالعات ديگر در منطقه نشان مي
هاي دوم تغييرات زيادي را در ابعاد مختلف توسعه به خصوص رشد گردشگري خانه)1394 و همكاران،

هاي فزايش تعداد خانهطوري كه تغيير كاربري يا هدف امحيطي به همراه داشته است بهدر زمينه زيست
صورت اما نوع ديگري از گردشگري بر منطقه حاكم است كه به. دوم يكي از مهمترين اين پيامدها است

                                                
1. Yousefi&Marzuki 
2.Oramz 
3. Otto & Ritchie 
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توان انتظار داشت كه موجب رشد و توسعه گيرد و در صورت وفاداري گردشگران ميروزانه انجام مي
در راستاي بررسي ميزان . اضي باشدروستاهاي مورد مطالعه و نيز ابزاري براي جلوگيري از فروس ار

  شمار عنوان يكي عامل كليدي بهوفاداري گردشگران در نواحي روستايي ميزان رضايتمندي آنان به

هاي گردشگران، رود و نيز ارائه خدمات و امكانات زيرساختي مرتبط با گردشگري، امنيت، انگيزهمي
  شمار بندد از عوامل تاثيرگذار ديگر بهمي اعتماد و تصويري كه از مقصد در ذهن گردشگران نقس

گويي به سوال اصلي زير است كه مهمترين عوامل موثر در اين راستا مقاله حاضر به دنبال پاسخ. روندمي
بر ميزان وفاداري گردشگران كدامند و سهم هر يك از عوامل در ميزان وفادار گردشگران به چه ميزان 

  است؟

  

  مباني نظري

  وامل موثر بر آنوفاداري و ع

عنوان يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر موفقيت اقدامات بازاريابي و خصوصاً بازاريابي وفاداري به
نتايج مطالعات متعددي كه در زمينه وفاداري به برند انجاميد، . مقاصد گردشگري شناخته شده است

هاي مربوط به جذب له كاهش هزينهتواند نتايج ارزشمندي از جمدهد وفاداري به برند مينشان مي
هاي ارايه خدمات به مشتريان جديد، كاهش حساسيت مشتري به قيمت محصوالت و كاهش هزينه

عنوان ابزار اصلي بازاريابي وفاداري به). 38: 1394كاظمي و همكاران، (مشتريان را دربر داشته باشد 
. اي در كسب و كار دارد مبرهن است سررشتهچنان مقبوليت يافته است كه اهميت آن براي هر فردي كه 

همتي وزهراني، (اند  هاي وفاداري درنظرگرفته گردشگري، بازديدوتمايل به بازگشت را شاخصدر حوزه 
1393 :193 .(  

گردشگران كنوني با بيان خاطرات و تجربيات سفر برتمايالت و تصميمات ديگرن در انتخاب مقصد 
   درجه وفاداري به مقصد اغلب در .(Darnell. And Johnson, 2001)گردشگري تاثيرگذار هستند 

  شودشان به پيشنهاد آن مقصد بازتاب ميهاي گردشگران به بازديد از مقصد و تمايلنيت

(Chen and Tsai, 2007) .شودبندي مياز ديدگاه فرايند مصرف، رفتار گردشگر در سه مرحله دسته :

  . از ديدارطي ديدار و پس  پيش از ديدار، در

هاي پس از ديدار و چن وتساي بيان كردند كه رفتار گردشگرن شامل انتخاب مقصد براي ديدار، ارزيابي
هاي پس از ديدار تجربه سفري ارزش درك شده ورضايت كلي ارزيابي. شودهاي رفتاري آينده مينيت

درباره احتمال بازديد از هاي رفتاري آينده به قضاوت گردشگران گردشگران هستند در حاليكه، نيت
ترين از مهم). 13: 1394بلوچي و همكاران، (همان مقصد و تمايل به پيشنهاد آن به ديگران اشاره دارند 
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  . عوامل موثر بر ميزان وفاداري گردشگري كيفيت خدمات مفهومي است

انگيخته و تعاريف گيري آن مناقشات فراواني بربه دليل عدم اجماع برروي نحوه تعريف و طريقه اندازه
يكي از تعاريفي كه به طور گسترده مورد توجه است، كيفيت خدمات را . متعددي ازآن ارائه شده است

 .كندبه عنوان حدي از برآورده ساختن نيازها و انتظارات مشتريان از خدمات ارائه شده تعريف مي
فت شده واقعي و انتظارات مشتريان عنوان اختالف بين خدمات درياتواند بهبنابراين، كيفيت خدمات مي

تعريف بر اين پيش فرض استوار است كه ). 16: 1389آذر و همكاران، (از خدمات تعريف شود 
كنند همشتريان، كيفيت خدمت را براساس عملكرد خدمت تجربه شده و تجربيات گذشته درك مي

  .)103: 1393اسمعيلي و همكاران، (

دهد كه تصوير مفهوم ارزشمندي در درك ي گذشته نشان ميهشده در طول دو ده تحقيقات انجام
درصنعت گردشگري رقابت  ،رود و از سوي ديگرشمار ميفرآيند انتخاب مقصد و رفتار گردشگر به

امروزه درباره . وكار است و يك مكان بايستي تصوير ذهني خود را فراهم آورد مانند فضاي كسب
  گيري و گزينش، آگاهي كلي وجود دارد ميماهميت نقش تصوير ذهني در فرآيند تص

تعريف روان و ساده از تصوير مقصد بسيار پيچيده است،  ).Beerli ,2004 & Martinجهانيان به نقل از(
 استفاده موردي شناس جامعههاي مختلف روانشناسي، رفتاري، بازاريابي و ينهزم درزيرا اين عبارت 

كه در  يدرحاليت اشاره دارد، رؤ قابله پنداره ظاهري يا روانشناسي تصوير ب در. است قرارگرفته
ها و باورها يجادشده، آگاهي، احساسات، ارزشاتأثيرات  ازجملهتري مباحث رفتاري به جوانب كامل

تصويرذهني مقصد گردشگري از سوي . (Pearce,1988)  كند يمدرخصوص يك مسئله خاص داللت 
باشد كه در مطالعات موردبررسي قرار گرفته  گذار بر رفتار ميگردشگران يكي ديگر از متغيرهاي تأثير

كه ميهمانان و  شده تعريف و منافع  ها ويژگي، ها كيفيتاز  اي عنوان مجموعه بهتصوير مقصد . است
را كه  هايي برداشت؛ اين مورد جمعي از عقايد و كنند ميمقصد دريافت بعد از تجربه بازديدكنندگان 

منابع محلي و  يابي به دستتصوير مقصد بر اساس  كه در حالي . كند ميا ارائه فرد از مقصد دارد ر
  ). Beerli ,2004 &Martin( محيطي و پشتيباني پايگاه تسهيالت است

  ، به)Gallarza et al, 2002(هاست  ويژگيهمچنين اين مورد وابسته به درك فردي گردشگران از اين 
 .)kim and mangaloglu( شناختي و محركهاي است از معيار، ارزيابي تصوير مقصد عبارت طوركلي

 كه درحالي، شده تعريفمقصد  هاي ي ويژگي دربارهاعتقاد يا آگاهي و شناخت  عنوان بهارزيابي شناختي 
يا درك  منظر خوشبه سبب تجارب مربوط به نقاط  ها ويژگيارزيابي محرك احساسات را نسبت به اين 

، كنند ميگردشگران تجربه  در واقعكه  آنچه). chan and baum,2007( كند ميتعريف  وحش حيات
مقصد اگر  .كند تا از مقصد گردشگري برداشتي داشته باشندكمك مي ها آنبه  كنند ميو احساس  بينند مي
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 ،شناختيموجب درك كند را برآورده و انتظاراتشانبتواند گردشگران را مجذوب  گردشگري در واقع
و  مؤثربر تصوير  تواند ميمطالعات پيشين اشاره كردند كه تصوير مقصد  .گرددميآنان  مؤثرمحرك و 

مقصد، احساسات مثبت يا  هاي ويژگيشناخت و ادراك گردشگران از  ديگر بيان  به. محرك تأثير بگذارد
 گونه اينمطالعات علمي بسياري تصوير مقصد را . كند ميمقصد مسافرت تعيين  ي دربارهرا  ها آنمنفي 

همچنين . تواند تصوير مقصد را دريابدكرده مي تجربهكه گردشگرمقصد را  بعد از اين: تفسير كردند
باشد مورد مطالعه قرار گرفته است  ميدرك شده مرتبط  باارزشكه  اوليهمتغير  عنوان بهتصوير مقصد 

)kim et al.2013 .( د گردشگران استو مهم در انتخاب مقص مؤثربنابراين تصوير مقصد عاملي .

 چوني عوامل جمله از مولفه 8 در را گردشگراني وفادار بر موثر عوامل همكاران و كمپنسروهمچنين 

 تيفيك ران،يمد به تعهد زه،يانگ ران،يمد عملكرد به اعتماد مقصد، ريتصو ،يتمنديرضا مقصد، ارزش
 ريتصو شده انجامي ها يسبرري ط. دادند قراري بررس مورد مقصد به تعلق حس و مقصد شده ادراك

 ريتاث و هستند گردشگر تيرضاي ازهاينشيپ نيمهمتر شده ادراك ارزش وي مقصدگردشگري ذهن
 مثبتي ذهن ريتصو، گريدي سو از. دارندي گردشگر مقصد انتخاب نهيزم در گردشگر رفتار بري اديز

ي متعدد ارزشمندي ادهدا برون توانديمي گردشگر مقصد ارزش از گردشگر ادراك وي گردشگر مقصد
  . باشد داشته را

 هيتوص به ها آن ليتما وي گردشگر مقصد آن از مجدد ديبازد به گردشگران ليتما به توانيم مثالي برا
 )يگردشگر مقصد درباره دهان به دهان ارتباطات( انيآشنا و دوستان نزد موردنظري گردشگر مقصد
 گردشگر رضايت كردند بيان) 2011( 1نهمكاراو  ليو). 553: 1393 همكاران، وي غفار( كرد اشاره

 عبارت به دهد؛ قرار تأثيرتحت داري معني و مثبت صورت به را گردشگري مقصد به وفاداري تواند مي

 بيشتري وفاداري كنند، مي حاصل گردشگري مقصد يك به سفر از بيشتري رضايت كه گردشگراني ديگر

  ).40: 1394 مكاران،ه وي غفار( داشت خواهند مقصد آن به

  

  پيشينه مطالعات مربوط به ميزان وفاداري گردشگران: 1جدول

  نتايج  عنوان  نام پژوهشگر

  نژاد آرمان آخوند

2016  

وفاداري گردشگر در 
: رويدادهاي فرهنگي محلي

مطالعه موردي جشنواره 

نواره، كيفيت، ارزش جشنواره،اعتبار جش: مستقل ريمتغدر اين مطالعه 
  جشنوارهبه  يوفادار: وابسته ريمتغ مندياعتماد و رضايت

گردشگر داخلي كه در اين جشنواره حضور داشتند   301اي از  نمونه

                                                
1. Lee et al, 
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  نتايج  عنوان  نام پژوهشگر

ها نشان داد كه  با استفاده از مدل معادالت ساختاري يافته. بررسي شد  صنايع دستي تركمن
. گذارد اعتبار جشنواره بر كيفيت، ارزش و رضايتمندي آن تاثير مي

ارزش بر . ر مستقيمي بر ارزش، رضايت و اعتماد داردتاثيكيفيت 
رابظه مستقيمي ايتمندي ضر. گذارد رضايت، اعتماد و وفاداري تاثير مي

  .بر وفاداري و نيز اعتماد دارد

Chih-Wen Wu 
)2016(  

سازي وفاداري مدل
گردشگران در مقاصد 

  گردشگري

ه همراه ميزان دهد كه تصوير مقصد، تجربه سفر بنتايح مطالعه نشان مي
رضايتمندي باال تاثير زيادي در ميزان وفاداري گردشگران به مقاصد 

  .گردشگري دارد

Peter Nijkamp 
2014 

هاي انتخاب سفر،  مولفه
رضايت و وفاداري در نواحي 

مطالعه موردي : اكوتوريسمي
  ، ژاپنرتوكويشپارك ملي 

  ز مقصدهاي گردشگران و انگيزه،انتظارات ا ويژگي: مستقل ريمتغ

 ونيرگرسي و رضايتمندي، در اين پژوهش از وفادار: وابسته ريمتغ
هاي گردشگر  ا و انگيزهه  چندجزئي براي سنجش ويژگي كيلجست

استفاده شده است و بعد با استفاده از آناليز تحليل مسير رابطه ميان 
انتخاب سفر و اثرات اين انتخاب بر رضايت و وفاداري گردشگر 

  .بررسي شد

Compon Cerro et al  

2012  

 يعوامل اصل ييشناسا
  يدر گردشگر يوفادار

در اين پژوهش با ارائه يك مدل مفهومي روابط بين متغيرها مورد 
عواملي چون رضايت، كيفيت، تصوير، ارزش و .بررسي قرار گرفت

ها و ساير محصوالت  رضايت در زمينه وفاداري مقصد ، اقامتگاه
ارند و نيز عواملي چون تعهد، اعتماد و اي ند مسافرتي تفاوت دوسويه

ساير عواملي كه كمتر به آن پرداخته شده است نيز مورد بررسي قرار 
  .گرفت

رضا همتي ، داود 
  )1393(زهراني

بررسي عوامل موثر بر 
رضامندي و وفاداري 
گردشگران خارجي به 
اصفهان به مثابه برند 

  گردشگري

ر ذهن دارند و آن را صويري كه گردشگران خارحي از اصفهان دت
طور مستقيم بلكه از طريق ارزش ادراك شده و كنند نه بهتداعي مي

رضامندي . كيفيت ادراك شده بر رضامندي گردشگران تاثير دارد
گردشگران نيز رابطه نيرومندي با افزايش وفاداري گردشگران به مقصد 

ران صورت افزايش احتمال بازديد مجدد يا توصيه اصفهان به ديگبه
ارزش «توان از مدل دهد كه ميدر نهايت اين پژوهش نشان مي. دارد

هاي تاثيرگذار عنوان چارچوب منتظم براي درك مكانيزمبه» ويژه برند
  .بر رضامندي و وفاداري گردشگران استفاده كرد

محمد هادي اسالمي 
  )1393(و همكاران

ارتباط بين ابعاد كيفيت 
خدمات با وفاداري 

رزشي پاركهاي گردشگران و
  آبي ورزشي مشهد

هاي پژوهش و طبق نتايج آزمون فريدمن تفاوت معناداري اساس يافته
ملموسات، قابليت اعتبار، پاسخگويي، (بين ابعاد كيفيت خدمات 

همچنين بين كيفيت خدمات با . به دست آمد) اطمينان و همدلي
بود كيفيت به اين معنا كه با به. وفاداري ارتباط معناداري وجود دارد
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  نتايج  عنوان  نام پژوهشگر

تمام متغيرهاي . يابدخدمات، وفاداري گردشگران ورزشي افزايش مي
ابعاد كيفيت خدمات به استثناي بعد ملموسات نيز با وفاداري ارتباط 

  .معناداري دارند

حسين بلوچي، 
مرتضي ملكي مينباش 

رزگاه و حسين 
  زاده فارسي

1394  

بررسي تاثيرتصوير مقصد 
 هاي ورضايت از مقصدبر نيت

  بازديدگردشگران

  رضايت از مقصد، تصوير مقصد :مستقل ريمتغ

  )كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت(نيات بازديد: وابسته ريمتغ

هاي بازديد  اي بين نيت ها حاكي از آن است كه تفاوتقابل مالحظه يافته
در فواصل زماني مختلف با توجه به رضايت و تصوير مقصد 

مدت بر نيت بازگشت تاثير در كوتاهمتغير رضايت . افرادوجود دارد
- تصوير مقصد افراد در كوتاه. گردد ترمي رنگ مدت كمدارد اما در ميان

كند، ولي در  مدت تمايلي به بازديد از مقصد در آنان ايجاد مي
  .بازهزماني بلندمدت تاثير اين عامل بر نيت بازديد كاهش مي يابد

  برگرفته از منابع مختلف: منبع   

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Campon Cerro., Mogollon, Alves, 2012, 173)مدل مفهومي پژوهش برگرفته از: 1شكل

 
  روش تحقيق

آوري اطالعات مورد تحليلي مبتني بر پيمايش است،كه با جمع –در اين پژوهش روش مطالعه توصيفي
  . اي و مطالعات ميداني انجام شده استنياز از دو شيوه كتابخانه

ات كتابخانهاي، مباني نظري و سوابق مطالعاتي موضوع بررسي و بر اين مبنا تعدادي از در بخش مطالع
جامعه . هاي اصلي بر وفاداري گردشگران روستايي انتخاب شده استكنندههاي مرتبط با تعيينشاخص

خصوص نواحي هاي طبيعي بهآماري اين پژوهش شامل گردشگراني است كه با هدف استفاده از جاذبه

وفاداري به 

 مقصد

 رضايت از مقصد

 

  كيفيت خدمات

 

 تصوير مقصد

 اعتماد

 وابستگي به مكان

 

 هاانگيزه

 ارزش مقصد
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براي تعيين حجم نمونه با توجه به اين  .اندستايي جنگلي وارد نواحي روستايي شهرستان تنكابن شدهرو
كه آمار دقيقي از ورود گردشگران در دست نيست از فرمولي استفاده شده است كه نياز به تعداد كل 

  .جامعه آماري ندارد

  
گيري تصادفي در طريق روش نمونه نفر بدست آمده است كه از  240بر اساس فرمول فوق حجم نمونه
  اطالعات موردنياز ميداني با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت . دسترس پرسشنامه تكميل گرديد

براي تهيه پرسشنامه ابتدا مباني نظري و مطالعات مرتبط با موضوع از منابع معتبر . آوري شده استجمع
از ديدگاه متخصصين مربوطه مورد تاييد قرار گرفته مورد واكاوي قرارگرفته و در نهايت، با استفاده 

  پردازش شده است و  SPSSافزار در فرايند پژوهش با استفاده از نرم شدهآوري اطالعات جمع. است

هاي توصيفي و تحليلي ها و هدف پژوهش در دو بخش يافتههاي آماري بر اساس ماهيت دادهآزمون
هاي تحليلي در يافته. اطالعات فردي پاسخگويان بررسي شده است هاي توصيفيدر يافته. اندتنظيم شده

هاي مختلف به لحاظ ميزان تاثير عملكردي آنها مورد ابتدا با استفاده از آزمون فريدمن وضعيت گويه
هاي آماري سنجش قرار گرفت در ادامه به منظور سنجش هريك از متغيرها و ميزان رضايت از آزمونه

  ون هم بستگي پيرسون و ناپارامتري مانند آزمون هم بستگي اسپيرمن براي تحليل پارامتري نظير آزم

هاي مستقل بر وفاداراي گردشگران همچنين براي تاثير گذار هر يك از مولفه. ها استفاده شده استداده
  .از رگرسيون و تحليل مسير استفاده شده است

  

  رونباخپرسشنامه بر اساس ضريب آلفايك پاياييضريب : 2جدول

  كل  ضريب آلفا  تعداد گويه    ابعاد

  كيفيت درك شده مقصد

  مستقل

4  764/0  

752/0  

  774/0  4  ارزش مقصد

  781/0  7  تصوير مقصد

  832/0  3  اعتماد

  719/0  4  وابستگي به مكان

  853/0  6  انگيزه ها

  701/0  795/0  5  ميانجي  رضايت مندي از

  921/0  827/0  4  وابسته  وفاداري به مقصد

  1395هاي پژوهش ،يافته :منبع
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  نقشه منطقه مورد مطالعه در استان مازندران: 2شكل

  هاي تحقيقيافته

 7/26درصد از پاسخگويان را مردان و در مقابل  3/73دهد كه نتايج مستخرج از پرسشنامه نشان مي
كيفيت باالي درآمدي گردشگران  دهند و نيز بررسي وضعيت درآمد بيانگردرصد را زنان تشكيل مي

درصد از گردشگران  60كه طوريبه. دهدوارد شده به نواحي روستايي دهستان گليجان را نشان مي
به لحاظ سطح سواد هم گردشگران منطقه مورد مطالعه . ميليون تومان در سال دارند 3درآمدي بيش از 

    ).2جدول (در وضعيت باالي سطح سواد هستند 

  هاي فردي جامعه نمونهژگيوي: 2جدول

  درصد  شرح  

  جنسيت
  3/73  مرد

  7/26  زن

  درآمد

  8/10  بين يك تا دو ميليون

  2/30  بين دو تا سه ميليون

  7/33  ميليون 4بين سه تا 

  3/23  ميليون 5تا  4بين 

  2  ميليون 5بيش از 

  تحصيالت

  3  كمتر از ديپلم

  8/22  ديپلم

  7/30  كارشناسي

  7/25  ارشدكارشناسي 

  4  دكتري

  5/45  سن
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هاي تاثيرگذار بر ميزان وفاداري دهد كه برخي از مولفهاي نشان مينمونهنتايج مستخرج از آزمون تي تك
ميزان وفاداري گردشگران با ميانگين . در وضعيت مطلوب و برخي ديگر در وصعيت نامطلوب قرار دارد

محاسبه شده است كه با سطح معناداري محاسبه ) 3(نظري باالتر از  مقدار مفروض و) 1/3(محاسبه شده
هاي رضايتمندي كلي با مولفه. معنادار است 05/0توان اذعان داشت كه در سطح مي) 042/0(شده 

،  باالتر از ميانه نظري برآورد شده است كه حاكي )1/3(، انگيزه )3/3(، تصوير مقصد )4/3(هاي ميانگين
دهد كه كيفيت در مقابل نتايج نشان مي. العه براي گردشگري روستايي استاز مطلوبيت منطقه مورد مط

خدمات ارائه شده مرتبط با گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد، به طوري كه ميانگين بدست 
و نيز بررسي ) -8851/0(دهد اختالف معناداري را نشان مي) 3(در مقايسه با ميانه نظري ) 1/2(آمده 

  ).3جدول(ترين وضعيت قرار دارددر نامطلوب) 7/1(مقصد از ديدگاه گردشگران با ميانگين وابستگي به 

  

  تحليل وضعيت مولفه هاي مورد مطالعه در  نواحي روستايي: 3جدول

Test Value = 3 

 ميانگين مؤلفه
انحراف 

 معيار

خطاي 

 استاندارد

مقدار 

 تي

سطح 

 معناداري

تفاوت 

 ميانگين ها

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 - 1311/0 - 3318/0 -23144/0 000/0 - 577/4 0505/0 5081/0. 7/2  اعتماد

وابستگي به 

 مقصد
7/1 69.2/0 0686/0 51/17 - 000/0 20323/1- 339/1 - 0670/1 - 

 - 7275/0 - 8971/0 -81232/0 000/0 -19 0427/0 4296/0 1/2 ارزش مقصد

 5953/0 2660/0 43067/0 000/0 189/5 0830/0 8341/0. 4/3 رضايتمندي كلي

 4272/0 2114/0 31932/0 000/0 871/5 0543/0 546/0 3/3 تصوير مقصد

 2854/0 - 0333/0 12601/0 120/0 59/1 /0803 8071/0 1/3 انگيزه

 - 7880/0 - 9823/0 -88516/0 000/0 - 07/18 0489/0 4920/0 1/2 كيفيت خدمات

 3497/0 0069/0 17826/0 042/0 063/0 0864/0. 882/0 1/3 ميزان وفاداري

 1394نتايج مستخرج از پرسشنامه، : منبع     

  

با توجه به هدف اصلي پژوهش كه  سنجش تعيين كننده هاي تاثيرگذار بر ميزان وفاداري گردشگران به 
ه در مرحله اول تحليل مسير، مولف. نواحي مقصد روستايي است از تحليل مسير استفاده شده است

دهد كه عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد است كه نتايج مستخرج از مدل نشان ميوفاداري به
بيشتر تاثير را در حالت مستقيم دارد و نيز ميزان ضريب مسير ) 613/0(رضايتمندي با ضريب مسير 

مستقيم بر متغير در رتبه دوم تاثيرگذاري ) 587/0(مولفه وابستگي به مقصد با ميزان بتاي محاسبه شده 
  . وابسته نهايي قرار دارد
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  تحليل عوامل موثر بر ميزان وفاداري

ميزان رضايتمندي از  گردشگران  با توجه به اين كه در مرحله اول تحليل مسير بيشتر ضريب مسير را به 
است در مرحله دوم به عنوان متغير وابسته مياني در نظر گرفته شده ). 613/0(خود اختصاص داده بود 

بيشترين تاثير را ) 352/0(توان اذعان داشت كه تصوير مقصد گردشگري با ضريب كه بر اساس نتايج مي
بر ميزان رضايتمندي  گردشگران از مقصد گردشگري دارد با توجه به اين كه ميزان تاثيرگذاري مولفه 

طح خطاي آن معنادار نشده است و يا به عبارتي س 05/0كيفيت خدمات در مرحله اول در سطح 
هاي تاثيرگذار بر وابسته از مولفه. است در مرحله دوم از مدل حذف شده است 05/0باالتر از ) 533/0(

، انگيزه )264/0(به ترتيب بر اساس ضرايب مسبر محاسبه شده عبارتند از اعتماد ) رضايتمندي(مياني 
  .معنادار نيست) 0.096(در سطح ) 149/0(و وابستگي به مقصد ) 178/0(، ارزش مقصد )193/0(

. عنوان متغير وابسته مياني ديگر انتخاب شده استبه) 352/0(در مرحله سوم تصوير مقصد با ضريب 

 05/0دهد كه اثرگذاري سه متغير انگيزه، اعتماد و ارزش بر تصوير مقصد در سطح نتايج نشان مي
در سطح ) 301/0(زه، با ميزان بتاي معنادار شده است، اما با توجه به ضرايب محاسبه شده مولفه انگي

  .بيشترين تاثير را بر تصوير مقصد دارد) 05/0(معناداري
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) 3(اي مستقيم و غيرمستقيم مشخص شده بروي نموداربيني و درك كل اثرگذاري يعني مسيرهبراي پيش

توان اذعان داشت كه رضايتمندي بيشترين تاثير را در وفاداري گردشگران ، مي)4(و نيز اطالعات جدول 
در رتبه دوم ) 0.578(دهد كه وابستگي به مقصد با بتاي ، همچنين نتايج نشان مي)0.613(دارد 

كمترين مقدار بتاي محاسبه شده براي مولفه كيفيت . شگران داردتاثيرگذاري در ميزان وفاداري گرد
  .است) 035/0(خدمات است كه برابر با 

 

  نتايج تحليل مسير براي درك اثر گذاري  متغيرهاي مستقل در وابسته: 4جدول

  اثر كل  اثر غيرمستقيم  اثر مستقيم  مؤلفه  رديف

  099/0  - 175/0  274/0  اعتماد  1

  578/0  -   578/0 وابستگي به مقصد  2

  384/0  152/0  230/0 ارزش مقصد  3

  613/0  -   613/0 رضايتمندي  4

  309/0  215/0  094/0 تصوير مقصد  5

  265/0  - 147/0  412/0 انگيزه  6

  035/0  -   035/0 كيفيت خدمات  7

  

  بنديجمع

عنوان يكي از الگوهاي گردشگري موجب تنوع بخشي اقتصادي در نواحي گردشگري روستايي به
براي رشد و توسعه گردشگري در مقاصد جغرافيايي گردشگري الزاماتي بايد مورد . يي شده استروستا

. ريزي گردشگري استترين عوامل، نقش گردشگران در فرآيند برنامهتوچه قرار گيرد كه يكي از مهم

صد عنوان يكي از دينفعان با وفاداري خود به مقگردشگران در كنار جامعه ميزبان و مسئوالن به
نواحي روستايي دهستان . شودبخشي و انگيزه بيشتر فعاالن در اين حيطه ميگردشگري موجب تنوع

هاي طبيعي، فرهنگي و اقتصادي مورد توجه گليجان در غرب استان مازندران با برخورداي از جذابيت
هد نتايج دهاي گردشگران نشان ميترين ويژگيگردشگران قرار گرفته است كه بر اساس نتايج مهم

درصد را  7/26گويان را مردان و در مقابل درصد از پاسخ 3/73دهد كه مستخرج از پرسشنامه نشان مي
دهند و نيز بررسي وضعيت درآمد بيانگر كيفيت باالي درآمدي گردشگران وارد شده به زنان تشكيل مي

  .دهدنواحي روستايي دهستان گليجان را نشان مي

  دهد كه برخي از اي نشان مينمونهكه نتايج مستخرج از آزمون تي تك دهدنتايج ديگر نشان مي

هاي تاثيرگذار بر ميزان وفاداري در وضعيت مطلوب و برخي ديگر در وضعيت نامطلوب قرار مولفه
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) 3(باالتر از  مقدار مفروض و نظري) 1/3(ميزان وفاداري گردشگران با ميانگين محاسبه شده. دارد

 05/0توان اذعان داشت كه در سطح مي) 042/0(ه با سطح معناداري محاسبه شده محاسبه شده است ك
معنادار است كه اين نتايج با مطالعات اخوندنژاد با عنوان وفاداري گردشگر در رويدادهاي فرهنگي 

مطالعه موردي جشنواره صنايع دستي تركمن منطبق است و در نهايت، در راستاي تحليل عوامل : محلي
در اين ). 0.613(توان اذعان داشت كه رضايتمندي بيشترين تاثير را در وفاداري گردشگران دارد موثر مي

سازي وفاداري گردشگران در مقاصد گردشگري با عنوان مدل) 2016(ون وزمينه با نتايج مطالعات چي
وفاداري  دهد كه ميزان رصايتمندي باال تاثير زيادي در ميزانمنطبق است و چون مطالعه نشان مي

مبني بر ) 1394(گردشگران به مقاصد گردشگري دارد، و همينطور با  نتايج مطالعات بلوچي و همكاران 
،منطبق گردد ترمي رنگ مدت كممدت بر نيت بازگشت تاثير دارد اما در ميانمتغير رضايت در كوتاهاينكه 
حوه برخورد و تعامل جوامع همچنين مطالعات ميداني نگارنده هم رضايتمندي گردشگران از ن. است

كند در واقع  اين عوامل ها و امنيت را تاييد ميمحلي، نزديكي به شهر، در دسترس بودن زيرساخت
  . تاثيرگذاري زيادي در ميزان رضايتمندي گردشگران در نواحي روستايي مورد مطالعه دارد

ر رتبه دوم تاثيرگذاري در ميزان د) 0.578(دهد كه وابستگي به مقصد با بتاي همچنين نتايج نشان مي
. توان جستجو كردوفاداري گردشگران دارد كه دليل اصلي آن را در ماهيت گردشگري اين روستاها مي

هاي دوم است كه خود تعلق مكاني را زير نوع غالب گردشگري در اين روستاها گردشگري خانه
محلي از طرف جوامع محلي پذيرفته عنوان عضوي از جوامع كم گردشگران بهدهد و كمافزايش مي

اند كه در نهايت، با توجه به مالكيت خانه و در برخي از موارد زمين گردشگري تعلق مكاني آنها را شده
  .دهدافزايش مي
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