
 

 مقاله پژوهشی

 

 وفاداری به مقصد گردشگری روستایی نقش ادراکات گردشگران در رضایتمندی و 

 )مورد مطالعه: روستای جواهرده(

 
 3و مریم نقوی 2رودسری، سیّد محمّد میرتقیان*1مصطفی محمّدی

 3011فروردین  72تاریخ پذیرش:   3111آذر  72 تاریخ دریافت:
 

 چکيده

بی مديران از وفاداری گردشگران را دو چندان كهرده رشد روزافزون مقاصد گردشگری روستايی و نياز به رقابت و موفقيت، ضرورت ارزيا

 ههاگيری رضايت و وفاداری گردشگران روستايی مبتنهی بهر ادراكهات آنحاضر، با در نظر گرفتن اين موارد، به بررسی شک  پژوهشاست. 

ان داخلی روستای جواهرده رامسر در روستای جواهرده رامسر پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، گردشگر )كيفيت، تصوير، ارزش و تجربه(

خهرداد  01ها از طريهق پرسشهنامه طهی مهدت )داده غيرتصادفی دردسترس بود. ،گيرینفر برآورد شد و روش نمونه 401بودند. حجم نمونه 

ريهانس بها ها در دو سطح توصيفی و مدلسازی معادلهات سهاختاری مبتنهی بهر كوادادهآوری شدند. تحلي  ( جمع0933شهريور  01تا  0933

 كيفيهت ادراكهی، تجربهه كلهی، ها نشان داد كه متغيرهای رضايتيافتهانجام پذيرفت.  LISREL 8.54و  SPSS26افزارهای استفاده از نرم

ر را بر وفاداری گردشگران به مقصد روستايی جواهرده رامس تأثيرتا كمترين  ثيرتأ بيشترين ترتيب، ادراكی، به تصوير و ادراكی ارزش ادراكی،

پراكنی، تخريب و تنزل اصالت كالبهد و معمهاری فرد تجربه مثبت و نيز زبالههای منحصربهانداز، از ويژگیوهوا و چشماند. همچنين آ داشته

رين تها، مهمی خدمات يکپارچه از تجار  ادراكی منفی گردشگران از روستای جواهرده بود. مبتنی بر اين يافتهبناها و نبود يک سيستم ارائه

فروشهی( و خهدمات هها، سهوغاتها، گشتونق ، اقامت، تغذيه، جاذبهخدمات گردشگری )حم  ای ازيکپارچه یپيشنهاد اين است كه شبکه

 بازاريهابی ارتباطهات گردشهگران، رزرو و رسانیدر اطلاع تسهي  منظور جواهرده در قالب اپليکيشن يا وبسايت تعاملی چندزبانه به عمومی در

 د.طراحی شو

 

 گردشگری روستايی، كيفيت ادراكی، تصوير ادراكی، ارزش ادراكی، تجربه ادراكی، رضايت، وفاداری. کلمات کليدی:

                                                                                                                                                                                                 
 دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، نوشهر، ايراناستاديار گردشگری، دانشکده ميرا  فرهنگی، صنايع - 0

 دانشجوی دكتری گردشگری، گروه مديريت جهانگردی، دانشکده مديريت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ايران - 0
 گری، گروه مديريت جهانگردی، دانشکده مديريت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ايراندانشجوی دكتری گردش - 9

 (m.mohammadi@umz.ac.irنويسنده مسئول: -)*
DOI: 10.22048/RDSJ.2021.262192.1896 

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

 43-34 ص. 1011 بهار، 1، شماره 8جلد 

 

Rural Development Strategies 

Vol. 8, No. 1, Spring 2021, P. 35-53 

 

mailto:m.mohammadi@umz.ac.ir


 1011، بهار 1، شماره 8جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      36

 مقدمه

بهرای و احيها توسهعه ن راهبهرد گردشگری روستايی به عنوا

در بسهياری از  (0101، 0ههو و لهی ؛0101، 0د كها) مناطق روستايی

يافته و در حال توسعه در جههت رشهد اقتصهاد كشورهای توسعه

كشاورزی و در عين حال حفهر سهاختار سهنتی موجهود در نظهر 

(؛ تا حهدی كهه بهرای 0101و همکاران،  9آيهانشده است )گرفته 

، مضهههمون 0101شهههعار روز جههههانی گردشهههگری در سهههال 

سهازمان در نظر گرفتهه شهد ) "ی روستايیسعهگردشگری و تو"

گردشههگری روسههتايی بههه نههوعی  .(0101، 4جهههانی گردشههگری

 روستايی ميرا  و فرهنگ هنر، زندگی، كه گردشگری اشاره دارد

گهذارد و منهافع اجتمهاعی و می نمايش به روستايی مناطق در را

آورد و همچنين منجهر ه میاقتصادی برای جامعه محلی به همرا

محلی و ايجهاد تجربهه غنهی و  افراد و گردشگران بين به تعام 

 (. اين نهوع گردشهگری0101و همکهاران،  1موهانشود )اصي  می

( و 0101، 1لووگها و مهاچرواسهت ) پيچيهده و چنهدوجهی مفهومی

روی، اكوتوريسههم، پيههاده مزرعههه، بههر تنههیمب تعطيلههات شههام 

 شههکار، ماجراجويانههه، سههواری، تعطيلههاتدوچرخه كوهنههوردی،

، 1كاسهتراسهت ) قومی و سلامت گردشگری و ورزشی هایفعاليت

-ههای بهیتواند مزايا و ظرفيهتتنوع و تجربيات می(. اين 0103

وستايی بهه همهراه داشهته اين مناطق ر موفقيت شماری را برای

 (. 0101و همکاران،  1كاستنهولزباشد )

 شههری جمعيهت روزافزون نياز دلي  به روستايی گردشگری

 ههایشيوه تجربه و طبيعت با پيوند و روزمره زندگی از فرار برای

                                                                                           
0- Deka 
0- Ho and Lee 

9- Ayhan   

4- UNWTO 

1- Mohan 

1- Lwoga and Maturo 

1- Koster 

1- Kastenholz 

و  3سهينجارويک) اسهت توسهعه حهال در سرعت به سنتی، زندگی

و همين امر منجر به رشد چند برابهری مقاصهد  (؛0103همکاران، 

و  01لوها شده است )گردشگری روستايی و رقابت فزاينده بين آن

مقاصد گردشگری روستايی به منظور حيهات در  (.0103همکاران، 

رقابتی و موفقيت در بايست عواملی برای مزيت ها میاين رقابت

و  00ريگلهووا ؛0103و همکهاران، 00آلهوزبازار در اختيار داشته باشند )

و  04پوجياسچوتيا ؛0101و همکاران،  09سرو-كامپون ؛0101همکاران، 

ترين عوام ، وفهاداری گردشهگران يکی از مهم. (0101ان، همکار

 شهودبازاريابی محسهو  مهی راهبردهای در اصلی است كه منبع

 موفقيت برایو  (0101، 01و همکاران سيلوا-كاسيو ؛0101، 01آمارال)

ماتهاوالی و اسهت ) ربرخهوردا حيهاتی اهميهت از مقاصد روسهتايی

 (.0103، 01گي 

-يکی از مقصدهای روستايی شناخته شده در ايران، مجموعه

ی روستايی جواهرده اسهت كهه در شهرسهتان رامسهر و اسهتان 

ی روستايی با داشتن طبيعهت و مازندران قرار دارد. اين مجموعه

و جغرافيايی، و نيز، به  فرهنگ غنی به همراه ساير شرايط اقليمی

لحا  نزديکی و دسترسی آسان اين منطقه از شهرستان رامسهر، 

محمّهدی و ميرتقيهانمورد توجه گردشگران قهرار گرفتهه اسهت )

مديريت روستايی در جواهرده به منظور توسهعه (. 0931رودسری، 

ار به جهواهرده باشهند منطقه، نيازمند گردشگرانی هستند كه وفاد

-چرا كه اين نوع گردشگران به مثابه منبع پايدار درآمد تلقی می

كهرد كمتهری نسهبت بهه شوند و حفر و نگهداری آنهان هزينهه

های مورد نياز برای جذ  گردشگران جديد دارد. بنهابراين هزينه
                                                                                           
3- Činjarević  

01- Lo 

00- Alves 

00- Ryglová 

09- Campón-Cerro 

04- Pujiastutia 

01- Amaral 
01- Cossío-Silva 
01- Mataveli and Gil 
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ی روسههتايی مجموعهههريههزان ضههروری اسههت مههديران و برنامههه

گذار به ويژه ادراک گردشگران در تأثيرام  به مطالعه عوجواهرده 

ايجاد وفاداری بپردازند تا راهبردهای بازاريابی مناسبی برای حفر 

ی از ايهن رو، مسهئلهو ايجاد گردشگران وفهادار ترسهيم نماينهد. 

اصلی پژوهش حاضر اين اسهت كهه ادراک گردشهگران بهه چهه 

رامسهر  ميزان بر وفاداری گردشگران بر مقصد روستايی جواهرده

 موثر هستند؟

، 0اُپرمن) ، با مطالعاتیگردشگر ی وفاداریپژوهش در زمينه

آغاز شد.  (0311، 9جارويس و مايو ؛0311و همکاران،  0سلين ؛0111

 قهرار مطالعه مورد ریگردشگ در گسترده طور به اگرچه، وفاداری

اسهت  عم ، بسيار دشهوار به تئوری از آن است، اما انتقال گرفته

دلي  است؛ اول  دو ( كه آن هم به0101سرو و همکاران، -كامپون)

و  هسهتند وفهادار به طور ذاتهی گردشگران رسدمی نظر به اينکه

 در اسهتفاده هنگهام در وفهاداری موجهود ههایمهدل دوم اينکهه،

و  4كرچهرمهکآورنهد )مهی همهراه بهه ضهعيفی نتهايج گردشگری

-كاسهيوترين تعريها وفهاداری )شدهدر پذيرفته .(0100همکاران، 

بالهاترين "اند: ( آن را اينگونه تعريا كرده0101سيلوا و همکاران، 

« ]خدمات[ محصول مصرف به مي »ه بر انتقال از سطح تعهد ك

 "دلالهت دارد« ]خهدمات[ تعهد خريهد مجهدد آن محصهول»به 

 (.0333، 1اوليور)

وفادارسههازی  توانههايی راحتههی، بههه روسههتايی، مقصههدهای

 بهه وفاداری(. 0101سرو و همکاران، -كامپوندارند ) را گردشگران

يعنهی  تواند به صورت وفاداری عام باشد؛روستايی می يک مقصد

به طور كلی، گردشگر، خودش را وفادار به آن روستا بداند؛ مجدد 

از آن روستا در آينده بازديهد كنهد؛ در سهفر بعهدی، از آن روسهتا 

بازديد كند و همچنين، آن روستا را به آشنايان و دوستان معرفهی 

                                                                                           
0- Oppermann 

0- Selin 

9- Jarvis and Mayo 

4- McKercher 

1- Oliver 

و  1چهی ؛0103و همکهاران،  1مهاركوئز؛ 0103آلوز و همکهاران، كند )

پوجياسهچوتيا و همکهاران،  ؛0103ماتاوالی و گيه ،  ؛0103همکاران، 

سهرو -كامپون؛ 0101و همکاران،  3وو ؛0101و همکاران،  1پنا ؛0101

(، و يا اينکه به شک  وفاداری خاد بهروز يابهد 0101و همکاران، 

كهه در ايهن صهورت، گردشهگر در جسهتجوی مقصهد روسههتايی 

دوسهتان را بهه بازديهد از آن روسهتا  جانشين نيسهت؛ آشهنايان و

تشويق كند؛ درباره آن روستا تعريها و تمجيهد كنهد و نيهز، بهه 

و همکهاران،  آلهوززندگی )موقت/دايم( در آن روستا علاقمند شود )

پنهها و  ؛0103چههی و همکههاران،  ؛0103مههاركوئز و همکههاران،  ؛0103

پوجياسههچوتيا و همکههاران، ؛ 0101وو و همکههاران، ؛ 0101همکههاران، 

(. در اين شرايط هست كه وفاداری يک گردشگر به مقصد 0101

 گردشگری رقم خورده است.

انجام شده در حوزه وفاداری بهه مقصهد  هایبررسی پژوهش

ادراكهی، كيفيهت  یتجربهدهد كه گردشگری روستايی نشان می

چهی و ادراكی، تصوير ادراكهی، ارزش ادراكهی و رضهايت كلهی )

 ؛0101وو و همکهاران،  ؛0101ريگلووا و همکهاران،  ؛0103همکاران، 

پنا و  ؛0101سرو و همکاران، -كامپون؛0101پوجياسچوتيا و همکاران، 

(، 0101و همکاران،  00يول ؛0101و همکاران،  01ناير ؛0101همکاران، 

انهد. در به عنوان عوام  تعيين كننده وفاداری در نظر گرفته شده

 ادامه نيز به بررسی اين عوام  پرداخته شده است.

مفهوم ادراک به دلي  تناسب و كاربرد مؤثرتر آن در تحليه  

 مقالههدر ايهن ، ميزبان نسبت به مفهوم نگرش -تماس گردشگر

، تمهايز كهه چنهد دليه  دارد: اول اينکهه قرار گرفهت تاكيدمورد 

روشنی بين ادراک و نگرش وجهود دارد. مطهابق تعريها، ادراک 

 فهردی يها رويهداد شهیء، به معنی انتسا  فرآيند یدهنده نشان

 نگهرش در حاليکهه شهويم،مهی مواجهه آن با محيط در كه است

                                                                                           
1- Marques 
1- Chi 
1- Peña   
3- Wu 
01- Nair 

00- Liu 
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 رويداد شیء، يک به نسبت عم  و تفکر به تماي  یدهندهنشان

 بهر نگهرش ادراک، خلهاف است. بر خاد ایشيوه به فرد يک يا

-مبنای تجربه حاص  از فرايند يادگيری و كسب دانش ايجاد می

 حاصه  فهرد-شهی از دانش و تجربه بدون تواندمی شود. ادراک

 از قبه  مقصهد يهک از گردشگران ادراكات علت همين به. شود

مکن اسهت ، مدوم اينکه؛ گيردمی شک  مقصد آن از هاآن بازديد

گردشگران و ميزبانان بدون داشهتن تجربهه و دانهش قبلهی بهه 

يکديگر تماي  نشان دهند )يکديگر را درک نماينهد(. در نتيجهه، 

آنههها ادراكههات نسههبت بههه يکههديگر را، پههيش از نگههرش توسههعه 

، همه گردشگران و ميزبانان با ههم ملاقهات سوم اينکه؛ دهندمی

 تنهها كه آنهايی احتمالا و مايندننمی تجربه را يکديگر و كنندنمی

 یاجهازه آنهها به تجربه اين دارند، هم از محدود بسيار ایجربهت

 نگرش نتيجه، در و نداده را يکديگر از دقيق و كام  دانش كسب

 اول ی، تصميم به مسافرت در وهلهيابد. چهارم اينکهنمی توسعه

يابهد می توسعه سفر از پس بعداً و نگرش و است، ادراک از ناشی

 (.0930پورفرج و همکاران، )

 كيفيههت از مشههتری كلههی ارزيههابی شههام  ادراكههی كيفيههت

 مصهرف از او تجربهه آخهرين در شهدهارائهه خهدمات يا محصول

( 0311)(. پاراسههورامان و همکههاران 0101، 0چههين و لههو) باشههدمی

 انتظهارات بهرآوردن بهرای دهنهدهارائهه توانايی را خدمات كيفيت

 در .(0101وو و همکهاران، كردنهد ) تعريها حتی فراتر، يا مشتری

 بههه توجههه بهها كننههده بههه بازديههد خههدمات كيفيههت گردشههگری،

 عمهده ههای چهالش از يکی به تبدي  انتظار، مورد استانداردهای

مطالعههات  .(0109، 0كههانیشههده اسههت ) مقصههد مههديريت بههرای

ذهنهی   تصهوير ادراكهی بهر كيفيهت دههدپژوهشگران نشان می

چی و همکاران، (، ارزش ادراكی )0101وو و همکاران، گردشگران )

(، رضهايت كلهی و 0103و همکهاران،  9ثهو(، تجربه ادراكی )0101

                                                                                           
0- Chin and Lo 

0- Canny 

9- Thoo 

نهاير و همکهاران، ؛ 0101سرو و همکهاران، -كامپونها )وفاداری آن

مثبتهی دارد. بنهابراين،  تهأثير ( نسبت بهه مقصهد روسهتايی0101

 شود:بيان می زير هایفرضيه

1H  5تاHارزش ادراكهی،  ادراكهی، صويرت بر ادراكی : كيفيت

 مقصهد بهه گردشهگران و وفهاداری كلهی تجربه ادراكی، رضايت

 مستقيم دارد. و مثبت تأثير روستايی

 و مهردم بها تعام  پيچيده فرآيند يک طريق از مقصد تصوير

 بر اساس اين عام (. 0101، 4مون و هانگيرد )می شک  هامکان

 و اسهت شهده تعريها مقصد يک از گردشگر يک یكل برداشت

 گردشهگری، ههایورودی و دريافتی افهزايش منظورمقصدها به 

دولت، ناچهار بهه ارتقها تصهوير خهود  درآمدهای و اشتغال درآمد،

 انجهام (. مطالعهات0101و همکاران،  1مونهوران-رامسئوکهستند )

 و شهناختی)مقصهد  تصهوير بعهد دو بر گردشگری حوزه در شده

 را مقصهد تصهوير اين دو بُعهد، وجود كه چرا دارند تاكيد (عاطفی

 يها فهردی اعتقهادات به شناختی كنند؛ مولفهمی توصيا تردقيق

 عهاطفی بعهد و گردشگری مقصد يک هایويژگی مورد در دانش

و  1چيهو) دارد اشاره گردشگری مقصد به نسبت فرد احساسات به

 نظر در مهم گردشگری در مقصد تصوير (. امروزه0101همکاران، 

 بهر مسهتقيمی پيامهد شودمی داده احتمال چرا كه شودمی گرفته

 داشهته مقصهد به وفاداری و گردشگران رضايت مانند متغيرهايی

 (.0111و همکاران،  1لوباتوباشد )

و ادراكاتی كه گردشگران از مقاصد روستايی دارند ها برداشت

وو و همکهاران، آيهد )تصوير ذهنی آنان از اين مقاصد به شمار می

هها در مطالعهات حهوزه مقاصهد گردشهگری تحلي  نتايج (.0101

دهد كه تصوير ذهنهی گردشهگران بهر ارزش می روستايی نشان

و  0ژانهگتجربهه ادراكهی ) (،0100و همکهاران،  1فيليهپسادراكی )

                                                                                           
4- Moon and Han 

1- Ramseook-Munhurrun 

1- Chiu 

1- Lobato 
1- Phillips   
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هها بهه مقاصهد و وفهاداری آن منهدی(، رضهايت0101همکهاران، 

سهرو و همکهاران، -كهامپون ؛0101و همکهاران،  ريگلهوواروستايی )

 شوند:های زير بيان میاز اينرو فرضيهمثبتی دارد.  تأثير( 0101

6H  9تاH ،تصوير ادراكی بر ارزش ادراكهی، تجربهه ادراكهی :

مثبت  تأثيررضايت كلی و وفاداری گردشگران به مقصد روستايی 

 و مستقيم دارد.

از اشکال مهم ارزيابی بازديدكننهدگان  ه يکیارزش درک شد

را  ادراكی( ارزش 0331زيتام  ) (.0100و همکاران،  فيليپس)است 

ارزيابی كلهی مشهتری از سهودمندی "اين گونه تعريا می كند: 

و  كههرده اسههاس ادراک او از آنچههه دريافههت يههک محصههول، بههر

(. اين عامه  0101و همکاران،  مونهوران-رامسئوک) پرداخته است

بعهد  تشکي  شهده اسهت؛كاركردی و عاطفی عد دو بُاز  چنينهم

های عقلانی و اقتصادی صورت گرفته توسط كاركردی به ارزيابی

افراد اشاره دارد، در حالی كه بعد عاطفی بهه احساسهات ناشهی از 

ايهن (. 0101پنها و همکهاران، )محصولات يا خهدمات تاكيهد دارد 

ات شههناخته شههده آن بههر روی رفتههار تههأثيرليهه  مفهههوم بههه د

 دهههدانههداز بههازار گردشههگری را شههک  مههیگردشههگران، چشههم

دهد، نشان می هاپژوهشاين  . نتايج(0101، 0اسکاگليون و منهدولا)

تجربهه كننده بهرای به عنوان يکی از عوام  تعيين ادراكیارزش 

رضهايتمندی (، 0101، 4كولا و ك ل ه رهلک ؛0101، 9ثاپاكيم و ادراكی )

تلقهی  (0103چهی و همکهاران، ) و وفاداری گردشگران روسهتايی

 شوند:های زير بيان میشود. از اين رو فرضيهمی

10H  12تاHدشهگران بهر تجربهه، رضهايت : ارزش ادراكی گر

مثبهت و مسهتقيم  تهأثيرها به مقصد روستايی كلی و وفاداری آن

 دارد.

ذههن  در فقط و شودمی تلقی شخصی به طور ذاتی، ،تجار 

 معنهوی حتهی و يها فکهری جسهمی، احساسی، از نظر كه فردی

                                                                                           
0- Zhang 

0- Scaglione and Mendola 

9- Kim and Thapa 

4- Helkkula and Kelleher 

 ههي  دو ابراين،بن. (0100، 1پاين و گيلمهوردارد ) وجود است درگير

(. 0101، 1آلهانباشهند ) داشهته يکسهانی تجربهه توانندنمی نفری

 گردشگران سفر دلاي  از يکی زندگی روزمره، از متمايز تجربيات

 گفهت تهوانترتيب می . بدين(0101مون و هان، ) آيدمی شمار به

 مقصهد و گردشگر بين تعام  بر مبتنی گریگردش تجربه ساختار

 (. 0103و همکاران،  1وادااست ) آن اجزای يا

 مقصد از گردشگر ادراكی تجربه كه دهدمی نشانها پژوهش

 و( 0101و همکهاران،  ريگلووا)رضايت  بر معناداری تأثيرروستايی، 

 تجربهه ( دارد. يهک0101پوجياسچوتيا و همکهاران، ری )رفتا نيات

شهرطی پهيش به است از محيط روستايی، ممکن فرد به منحصر

و همکهاران،  ريگلوواشود ) بازديدكنندگان تبدي  وفادارسازی برای

 رضهايت و بهر گهذارتأثير عهاملی توانهدمی (. تجربه ادراكی0101

مهون و ههان، ) گردشگران به مقصدهی روسهتايی باشهد وفاداری

 مقصد، از گردشگران قبلی های. به اين صورت كه، تجربه(0101

-مهی  و دارد اطلاعهاتی منابع ديگر از بالاتری ارجحيت و اهميت

 تهرمطمهئن مکهانی عنهوان بهه مقصهد دوبهاره انتخها  در تواند

و  ليهوكند ) جلوگيری ناخوشايند تجربيات بروز از و باشد گذارتأثير

 شوند:مطرح می زير هایفرضيه رو، اين از. (0101همکاران، 

13H  14وHادراكی گردشهگران بهر رضهايت كلهی و  : تجربه

 مثبت و مستقيم دارد. تأثيرها به مقصد روستايی وفاداری آن

 اسهت بازاريهابی ادبيهات در مههم متغيرهای از يکی رضايت

 از مشههتری ارزيههابی ( و بههه عنههوان0100فيليههپس و همکههاران، )

و  1سهوهارتانتو) مشهتری انتظارات با رابطه در خدمات يا محصول

 از يکهی ايترضهبهه علهاوه، شهود. ( تعريا مهی0103همکهاران، 

و همکاران،  3د و سا) باشدنيز می گردشگری ادبيات در رايج مفاهيم

و يها پهس از [خريهد  از پهس ارزيابی عنوان به ( كه معمولا0101

                                                                                           
1- Pine and Gilmore 

1- Allan 

1- Vada 

1- Suhartanto 

3- Devesa 
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ليو و همکهاران، ) شودمی محسو  مقصد يک از گردشگر ]بازديد

 رفتارههای روستايی، در مقصد يک از انگردشگر رضايت(. 0101

. (0104، 0آراسلی و بهارادارانی) گذار استتأثيرآنان  تعطيلات از پس

رضايت كلی منجهر بهه بازديهد دوبهاره او از مقصهد روسهتايی و 

تبليغههات و توصههيه شههفاهی آن بههه ديگههران شههود كههه اينههها از 

 ؛0101چيو و همکهاران، آيند )ار میمعيارهای مهم وفاداری به شم

هها در حهوزه مقاصهد (. نتهايج پهژوهش0101اسکاگليون و مندولا، 

 گردشگران كلی گردشگری روستايی نشان داده است كه رضايت

و همکهاران،  ريگلهوواروسهتايی ) مقصد به ها نسبتآن وفاداری بر

 تأثير( 0101سرو و همکاران، -كامپون ؛0101وو و همکاران،  ؛0101

 شوند:های زير بيان میاز اين رو فرضيهدارد.  مثبت

15Hهها بهه مقصهد : رضايت كلی گردشگران بر وفهاداری آن

 ستقيم دارد.مثبت و م تأثيرروستايی 

پس از بررسی ادبيات و مطالعات تجربی پيشهين، مبتنهی بهر 

هها، مهدل مفههومی بهه ی پژوهش حاضر و بسط فرضهيهمسئله

گردد. اين مدل به صورت وضع حاضر ( ارائه می0صورت شک  )

در پژوهش ديگری وجود ندارد، بلکه از طريهق برقهراری ارتبهاط 

ن مدل، كيفيت ادراكی نظری به اين شک  ارائه شده است. در اي

به عنوان متغير مستق ، تصهوير ادراكهی، ارزش ادراكهی، تجربهه 

ادراكی و رضايتمندی به عنوان متغير وابسته ميانجی و وفهاداری 

 شوند. به عنوان متغير وابسته تام فرض می

 

 

                                                                                           
0- Araslı and Baradarani 

 ش )منبع: ادبيات پژوهش(همدل مفهومی پژو. 6شکل 

 

 هامواد و روش

باشد و مبتنهی بهر هدف، تبيينی میپژوهش حاضر، به لحا  

ی آماری مدلسازی معادلات ساختاری انجام پذيرفته است. جامعه

پژوهش، تمامی گردشگرانی هستند كه در طول سال حداق  سه 

اند. بها بار با اهداف مرتبط با گردشگری به روستای جواهرده رفته

-گويه توجه به استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نيز تعداد

دهندگان بهه تعهداد نسبت پاسخ"های پرسشنامه، از دستورالعم  

 "باشد 0به01بايد  های پرسشنامه(متغيرهای مشاهده شده )گويه

( 0931رودسههری و خراسههانی، ميرتقيههان ؛0931رودسههری، ميرتقيههان)

مورد  00های پرسشنامه كه تعداد گويه از آنجايی .استفاده گرديد

(. پهس 0نفر برآورد شد )جدول  401( 00*01است، تعداد نمونه )

ههها بههرای اطمينههان از مقههدار آوری پرسشههنامهاز توزيههع و جمههع

( استفاده شهد. بها KMOبرآوردی نمونه، از آزمون كفايت نمونه )

نزديهک اسهت و سهطح  0( كه بهه 119/1توجه به مقدار آزمون )

، مقهدار بهرآوردی نمونهه، 111/1يعنهی  11/1عناداری كمتهر از م

گيری غيرتصادفی دردسهترس بهود. از مطلو  است. روش نمونه

 ها استفاده گرديد.آوری دادهبرای جمع 0پرسشنامه الکترونيکی

ساختار پرسشنامه در بخش متغيرهای اصهلی شهام : متغيهر 

روسهتای  -QP1)گويهه  9شهام   (QPمستق  كيفيت ادراكهی )

 -QP2بهودم،  دنبهالش بهه مهن كه است جواهرده، همان جايی

داشهته باشهم و  خهوبی احساس من شد رفتن به جواهرده، باعث

QP3-  )رفتن به جواهرده، تجهار  نهابی را بهرای مهن رقهم زد

(؛ متغيرهههای ميههانجی وابسههته 0101سههرو و همکههاران، -كههامپون)

 از روسهتای جهواهرده -IP1گويهه ) 9شام   (IP)تصوير ادراكی 

روسهتای جهواهرده  -IP2اسهت،  برخهوردار خاصهی هایويژگی

                                                                                           
 لينک پرسشنامه:  -0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIUEZzD1X7lR
kG9NsuO5_Ljaw81dmERxnXuKxz1LsQrQHNAg/viewform?
usp=sf_link 
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و  زيستی خهود داردهای محيطشهرت بالايی در خصود ظرفيت

IP3- زيست از نظر مديريت مديران روستای جواهرده عملکرد-

متغيهر  (؛0101ن، وو و همکهارااسهت( ) مناسب نوآوری و محيطی

 كلههی، طههور بههه -VP1گويههه ) 9شههام   (VPارزش ادراكههی )

 بين به نظر من، -VP2را داشت،  رفتن و بازديد جواهرده، ارزش

 و سفر به جواهرده داشهتم تجربه اين داشتن برای كه هايیتلاش

سهفر  تجربه -VP3مزايايی كه كسب كردم، تعادل وجود دارد و 

 هزينه كردم )زمهان و پهول(، كه آنچه با مقايسه به جواهرده، در

پنها و مهرا بهه طهور مناسهب تهأمين كهرد( ) نيازهای و هاخواسته

گويههه  1شههام   (EP(؛ متغيههر تجربههه ادراكهی )0100همکهاران، 

(EP1-  بهردم، من از حضور در جواهرده لذتEP2-  حضهور در

 جواهرده در حضور -EP3جواهرده شور و شوق مرا افزايش داد، 

حضور در جواهرده برای مهن  -EP4برای من پر از شگفتی بود، 

حضهور در جهواهرده بهرای مهن لحظهات  -EP5خوشايند بود و 

(؛ متغير رضايت 0101پوجياسچوتيا و همکاران، رويايی ايجاد كرد( )

 انتخها  يک سفر به جواهرده -SA1گويه ) 4شام   (SAكلی )

 جهواهرده از بازديهد بهرای خهود تصهميم از -SA2بهود،  عاقلانه

 انتظهارات روستای جواهرده تمهام -SA3دارم،  رضايت احساس

جهواهرده  كهنممهی احساس -SA4كرده است و  برآورده را من

( و متغيهر 0101سرو و همکاران، -كامپوناست( ) آلايده يک جای

مهن مجهددا در  -LO1گويهه ) 9شهام   (LOوفاداری )وابسته 

دربهاره جهواهرده بهه  -LO2كهنم و آينده از جواهرده بازديد می

و همکهاران،  آلهوزكهنم( )آشنايان و دوستان تعريا و تمجيهد مهی

در جهواهرده علاقمنهد  ]داشتن خانه[به زندگی -LO3( و )0103

باشد. برای سنجش از ( می0101پوجياسچوتيا و همکاران، ام( )شده

= كاملا مهوافقم( اسهتفاده 1= كاملا مخالفم تا 0ای )گزينه1طيا 

آوری پرسشنامه به اين صورت بود كه لينک گرديد. توزيع و جمع

های اجتماعی مختلا ها و شبکههای رسانهها و پيجآن در كانال

شههريور  01تها  0933خهرداد  01و مهدت زمهان )قرار داده شد 

ها از وتحلي  دادهها دريافت گرديد. بخشی از تجزيه( پاسخ0933

صورت پذيرفت و همچنهين  SPSS24افزاری ی نرمطريق بسته

سازی معادلات سهاختاری های تحقيق از مدلبرای آزمون فرضيه

 اقدام گرديد.  Lisrel8.54افزار با استفاده از نرم

 

 

 شناختی نمونهتوصيا متغيرهای جمعيت. 6جدول 

 نما فراوانی)%( ويژگی متغير نما فراوانی)%( ويژگی متغير

 جنسيت
 (41) 019 زن

 مرد

 گروه سنی )سال(

01-01 41 (00) 

01-91 

 (19) 019 91-01 (10) 011 مرد

 وضعيت تاه 
 (14) 001 مجرد

 مجرد
91-41 31 (09) 

 (1/0) 1 11-41 (41) 031 متاه 

 سطح تحصيلات

 (3) 91 وپايينكاردانی

 ليسانسفوق

 (1/0) 1 به بالا 11
 (93) 019 ليسانس

 نوع شغ 

 (01) 19 دولتی

 آزاد

 (1/04)019 خصوصی (41) 030 ليسانسفوق

 (90) 099 آزاد (1) 91 دكتری

 شغ  مرتبط با گردشگری
 (90) 099 مرتبط

 غيرمرتبط
 (1/0) 1 بازنشسته

 (01) 011 بيکار (11) 011 غيرمرتبط

 تعداد سفر به جواهرده

 (01) 009 بار 9

 همراهان سفر بار 4-1

 )( 93 تنها

 
 )( 014 خانوادگی (11) 013 بار 4-1

 )( 033 گروهی (01) 10 بار 1-3

 )( 01 تور (1) 01 بار و بالاتر01

 (0933)منبع: تحقيق حاضر،  
 



 حیط مورد مطالعهم

روستای كوهستانی جواهرده بها قهدمتی تهاريخی در آخهرين 

سهر از توابهع بخهش قسمت )جنو  غربهی( از دهسهتان سهخت

مركزی شهرستان رامسر در استان مازندران واقع است )در طهول 

  91 ° 10شهههرقی و عهههرض جغرافيهههايی  11 ° 01جغرافيهههايی 

ای، شک  اسهتقرار  نهدام-ایشمالی( و دارای موقعيت استقرار  دره

 00تها  01ميانگين دما بهين متراكم و اقليم سرد و كوهستانی )با 

كيلهومتر و  01ی آن از شهر رامسر ( است. فاصلهدرجه سانتيگراد

محلهه  01باشد. اين روستا متر می 0111ارتفاع آن از سطح دريا 

-برشهی دمحله،سهيّ ،سراوشيان)بزرگترين(،  جولاخي های به نام

نهه، بدشت، سرا  يها كربلامحله، چاکصيق  خي ،، آموسیمحله

-مهی محلهه محله، كهنه تنگدره و ش محله، تنگدره، فتوککمَرَ

(. موقعيهت جغرافيهايی 0931رودسهری، محمدی و ميرتقيهانباشد )

( 0روستای جواهرده رامسر )جدول منابع گردشگری ( و 0)شک  

ه اسههت. امکانههات و تاسيسههات اقههامتی )رسههمی و ارايههه شههد

ها(، اطلاعهات، ها و آلاچيقها، كافهغيررسمی(، پذيرايی )رستوران

 بهداشت و سلامت، انتظامی و شهرداری در اين مقصد وجود دارد.

اين روستا با قزوين ارتباط داشت و روزگاری مركز داد و ستد بود 

 د.آلمانی ساخته شجاده آن توسط مهندسان  0911ولی در سال 
 

 نتایج 

در ايههن بخههش، در ابتههدا بههه ارزيههابی وضههعيت هههر يههک از 

ها پرداخته شد و نتهايج آن در های آنمتغيرهای پژوهش و گويه

 1گيهری )گزارش گرديد. بها توجهه بهه مقيهاس انهدازه 9جدول 

به عنوان حد ميانگين برای ارزيابی وضعيت  1/0ای(، مقدار گزينه

نزديهک باشهد، وضهعيت  1مقدار ميهانگين بهه تعيين شد. هرچه 

، سهطح 9متغير در حد مطلو  قرار دارد. با توجه به نتايج جدول 

 11/1( و كمتهر از 111/1داری برای تمام متغيرهها، برابهر )معنی

است؛ برای نمونه، از نظهر گردشهگران، ميهانگين نمهره كيفيهت 

( و 31/0(، ارزش ادراكهی )31/0(، تصوير ادراكهی )13/0ادراكی )

دهد وضعيت ادراكات باشد كه نشان می( می11/0تجربه ادراكی )

باشد. ميانگين نمره رضهايت كلهی گردشگران در حد متوسط می

ی وضعيت خهو  دهنده( است كه نشان04/9( و وفاداری )01/9)

توان بهه همهين ترتيهب، ها نيز میاين دو متغير است. برای گويه

 تفسير نمود.
 

 
 (0931رودسری، محمدی و ميرتقيان)منبع:  يت جغرافيايی روستای جواهردهموقع. 2شکل 
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 منابع گردشگری روستای جواهرده. 2جدول 

 نوع فعاليت نام نوع
حجم 

 تقاضا

مقياس 

 عملکرد

 طبيعی

 المللیبين بسيار زياد گردشگری جاده مسير جنگلی دسترسی
 ایمنطقه بسيار زياد انداز، برگزاری رويدادها و گردشگری سلامتتفريحی، اكوتوريسم، لوكيشن فيلم، عکاسی چشم دبوستان جنگلی صفارو

سرد معدنی چشمه آ 
 دشتنی

 ایمنطقه بسيار زياد  انداز، برگزاری رويدادها تفريحی، سلامت ، اكوتوريسم، لوكيشن فيلم، عکاسی چشم

 ایمنطقه بسيار زياد انداز، گردشگری خريد، ريلکسيشنی چشمعکاس آبشار جواهرده )صفارود(
 محلی -بومی كم كينههای سليمان، برشی و كوهچشمهگردشگری سلامت و ريلکسيشن در كنار  های درون روستاچشمه

 هاها و قلهكوه
(، اكوتوريسم و های سرخ تله )بخش شرقی قله سماموس(، واژک سه براره رجه و قله سماموسقلهنوردی )كوه

 انداز، گردشگری يوگاآوری گياهان داروئی، عکاسی چشمماجراجويی، جمع
 ایمنطقه بسيار زياد

 ملی بسيار زياد سواریانداز، برگزاری رويدادها، ماهيگيری، قايقتفريحی، اكوتوريسم، لوكيشن فيلم، عکاسی چشم درياچه قو

 فرهنگی

 محلی -بومی متوسط شناسیردشگری ورزشی، گردشگری خوراک و باستانگردشگری ميرا  معنوی، گ مسجد آدينه

كارگاه هنر و حرفه 
 نمدمالی

انداز و مستندسازی، برگزاری آموزشی، عکاسی  چشم-گردشگری ميرا  فرهنگی، گردشگری كيفيتی، بازديد علمی
 رويدادها، گردشگری خريد و گردشگری خوراک

 المللیبين متوسط

 ملی  بسيار زياد گردشگری ميرا  معنوی، گردشگری رويداد، گردشگری خوراک، گردشگری خريد )نمايشگاه جانبی(  شو زدهسيآيين تيرماه

 مردی و كشتی گيله
-مسابقه واليبال و اسب

 سواری 

 ملی سيار زيادب گردشگری ميرا  پهلوانی، گردشگری رويداد، گردشگری ورزشی، گردشگری خوراک، گردشگری خريد )نمايشگاه جانبی( 

روزشمار و تقويم گالشی 
 يا گيلکی

نوروز ماه، كرچه ماه، اركه ماه، تير ماه، موردال ماه، شرر ماه، امير ماه، اول ماه، سيه ماه، ده ماه، ورفه ماه، های شام  ماه
 .اسفندار ماه

 ایمنطقه كم

 (0933)منبع: تحقيق حاضر، 

 

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش. 0جدول 

 گويه انحراف معيار ميانگين معناداری tآزمون  غيرمت
 فراوانی )درصد(

 انحراف معيار ميانگين
 خ. زياد زياد متوسط کم خ. کم

QP 01/3 111/1 131/0 11/1 
PQ1 41 (00) 31 (09) 013 (91) 11 (01) 94 (1) 301/0 131/0 

PQ2 93 (3) 011 (01) 011 (41) 31 (09) 09 (9) 110/0 311/1 

PQ3 91 (3) 011(1/01) 011 (91) 014 (01) 00 (1) 300/0 103/0 

IP 94/00 111/1 310/0 11/1 
PI1 00 (1) 30 (00) 031 (41) 31 (09) 04 (9) 313/0 111/1 

PI2 94 (1) 001 (01) 011(1/93) 30 (00) 00 (9) 199/0 310/1 

PI3 00 (1) 31 (00) 010 (91) 004(1/03) 09(1/1) 111/9 311/1 

VP 01/00 111/1 310/0 14/1 
PV1 90 (1) 19 (01) 019 (93) 001 (01) 01 (1) 113/9 100/0 

PV2 90 (1) 011 (01) 010(93) 010(04) 01 (4) 303/0 311/1 

PV3 91 (3) 31 (09) 014 (40) 33 (04) 01 (4) 311/0 310/1 

EP 10/9 111/1 111/0 11/1 

PE1 10(1/04) 094 (90) 099 (90) 14 (01) 01 (4) 110/0 110/0 

PE2 11(1/01) 099 (90) 094 (90) 19 (01) 01 (4) 103/0 119/0 

PE3 11(1/01) 011 (04) 043(1/91) 11 (01) 00 (1) 114/0 131/0 

PE4 10 (01) 090 (90) 040 (94) 19 (01) 00 (9) 141/0 104/0 

PE5 11 (09) 009 (03) 014 (93) 11 (04) 00 (1) 110/0 101/0 

SA 13/04 111/1 019/9 39/1 

SA1 93 (3) 14 (01) 000 (03) 099 (90) 19 (09) 011/9 010/0 

SA2 11 (01) 14 (01) 003 (90) 011(1/01) 90 (1) 119/0 010/0 

SA3 09 (9) 19 (01) 001 (01) 011 (91) 14 (01) 100/9 144/0 

SA4 44(1/01) 14 (01) 040 (94) 000 (01) 93 (3) 141/9 001/0 

LO 11/01 111/1 041/9 14/1 
LO1 00 (1) 43 (00) 010 (91) 041(1/94) 44(1/01) 991/9 314/1 

LO2 09 (9) 13 (01) 031 (41) 013 (01) 93 (3) 003/9 394/1 

LO3 01 (1) 14 (01) 011(1/41) 004(1/03) 91 (1) 010/9 119/0 

 (0933)منبع: محاسبات تحقيق حاضر، 
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هها بهه عنهوان ی متغيرهای پژوهش، گويههدر بررسی سازه

گذار در نظر گرفته شدند. به اين صورت كه، بارهای تأثيرعوام  

عاملی مدل در حالت تخمهين اسهتاندارد و معنهاداری ضهرايب، 

سنجش شده و به همهراه روايهی همگهرا و پايهايی تركيبهی در 

مقدار بارههای عهاملی بايهد بهيش از زارش گرديد. ( گ4جدول )

تأييد يا رد معناداری بارهای عاملی با  باشد؛ 1/1مقدار استاندارد 

گيهرد كهه مقهدار آن بايهد توجه به اعداد معنهاداری صهورت می

همچنهين مقهدار ميهانگين . باشهد 31/0تر از قدر مطلهق بزرگ

و  1/1 ( از مقههدار اسههتانداردAVEهههای اسههتخراجی )واريههانس

بيشهتر  1/1بايسهت از مقهدار اسهتاندارد ( میCR) پايايی مركب

 باشد.

 

 گيری متغيرهای پژوهشمدل اندازه. 4جدول 

CR AVE آماره  آلفاt گويه عاملی بار CR AVE آماره  آلفاt گويه عاملی بار 

104/1 134/1 141/1 
33/09 14/1 VP1 

119/1 113/1 109/1 
11/01 11/1 QP1 

11/04 11/1 VP2 49/03 10/1 QP2 
19/04 10/1 VP3 10/01 19/1 QP3 

301/1 110/1 113/1 

41/01 11/1 SA1 
111/1 113/1 190/1 

41/00 11/1 IP1 
11/01 10/0 SA2 13/00 10/1 IP2 
04/00 11/1 SA3 41/00 11/1 IP3 
11/01 30/1 SA4 

131/1 194/1 113/1 

11/04 11/1 EP1 

101/1 119/1 119/1 

01/00 14/1 LO1 11/01 14/1 EP2 
01/01 13/1 LO2 10/09 11/1 EP3 

10/01 11/1 LO3 
41/01 10/1 EP4 
11/01 13/1 EP5 

 (0933منبع: محاسبات تحقيق حاضر، ) 
 

( و معنهاداری) مقدار بهار عهاملی ،4با تحلي  اطلاعات جدول 

AVE ها رو، سهازهاز ايهن ،از مقدار استاندارد تبعيت نموده اسهت

برای تمامی متغيرهها  CR، باشد. به علاوهدارای روايی همگرا می

مركب است. رو پرسشنامه دارای پايايی است، از اين 1/1بيشتر از 

 1/1همچنين مقدار آلفای كرونباخ برای تمامی متغيرها بيشهتر از 

های پهژوهش از روش جهت آزمهون فرضهيه باشد.و مناسب می

سازی معادلات ساختاری مبتنی بر كوواريانس استفاده شهد و مدل

 9و شهک   1های برازش مهدل در جهدول به همراه آن شاخص

دههد مبتنهی بهر نشان می همانطور كه نتايجگزارش شده است. 

كهه بايهد بزرگتهر از مقهدار بحرانهی  (t-valueمقدار معنهاداری )

ی پژوهش، سهه فرضيه 01باشد، از  -31/0+ و كوچکتر از 31/0

ييد أ( به دلي  عدم وجود شرط معناداری، ت8Hو  2H ،4Hفرضيه )

 ها تاييد شدند.نشدند و ساير فرضيه

سهت، بها توجهه بهه گزارش شده ا 1طور كه در جدول همان

توان بيان نمود كه مدل از برازش خوبی های برازش، میشاخص

تاييد  8Hو  2H ،4Hها به غير از باشد. تمامی فرضيهبرخوردار می

( ميهان كيفيهت 44/1اسهتاندارد ) تهأثيرشدند. با توجه به ضريب 

 03ادراكی و تصوير ادراكی گردشگران روستای جواهرده و تبيين 

ت تصوير ادراكی از طريق كيفيت ادراكی در سطح درصدی تغييرا

( فرضيه اول تأييهد ±31/0)بزرگتر از قدر مطلق  01/1معناداری 

شده است. اين يعنی اگر مقصهد گردشهگری روسهتای جهواهرده 

واحد افهزايش يابهد،  0كاری كند كه كيفيت ادراكی گردشگران، 
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 افزايش خواهد يافت. 0/1 تصوير ادراكی گردشگران تقريباً

 

 

 های تحقيقيهفرضبررسی . 9جدول 

 2R وضعيت  معناداری ضريب استاندارد فرضيه

1H03/1 تاييد 01/1 44/1 ادراكی تصوير بر ادراكی : كيفيت 

2Hرد 11/0 00/1 ارزش ادراكی بر ادراكی : كيفيت 
00/1 

6Hتاييد 11/1 41/1 : تصوير ادراكی بر ارزش ادراكی 

3Hتاييد 11/1 41/1 ادراكی تجربه بر ادراكی : كيفيت 
40/1 7Hتاييد 31/0 03/1 : تصوير ادراكی بر تجربه ادراكی 

10Hتاييد 43/0 04/1 : ارزش ادراكی بر تجربه ادراكی 

4Hرد 09/1 10/1 كلی رضايت بر ادراكی : كيفيت 

00/1 
8Hرد 10/0 11/1 : تصوير ادراكی بر رضايت كلی 

11Hتاييد 31/9 01/1 كلی: ارزش ادراكی بر رضايت 

13Hتاييد 01/9 04/1 ادراكی بر رضايت كلی : تجربه 

5Hتاييد 31/1 93/1 وفاداری بر ادراكی : كيفيت 

10/1 
9Hتاييد 11/9 01/1 : تصوير ادراكی بر وفاداری 

12Hتاييد 31/0 00/1 : ارزش ادراكی بر وفاداری 

14Hتاييد 14/0 03/1 ادراكی بر وفاداری : تجربه 

15Hتاييد 49/4 91/1 : رضايت كلی بر وفاداری 

 (مطلو )مقدار  : مقدار به دست آمدهبرازش مدل هایشاخص
2 = 413/11 (1/11 بزرگتر از), P-Value = 1/11111, df= 014, 2/ df= 0/11, RMSEA= 1/111 (> 1/0), NFI= 1/31 (> 1/3), NNFI= 1/31 (> 1/3), 

CFI= 31/1  (> 3/1 ), IFI= 13/1  ( 0-1 ), RFI= 34/1  (> 3/1 ), GFI= 31/1  (> 3/1 ), AGFI= 30/1  (> 3/1 ). 

 (0933)منبع: محاسبات تحقيق حاضر،  

 

 
 (0933)منبع: محاسبات تحقيق حاضر، مدل تجربی پژوهش . 0شکل 

 

( ميان كيفيت ادراكی 00/1استاندارد ) تأثيربا توجه به ضريب 

)كمتر از مقدار بحرانهی  11/0و ارزش ادراكی در سطح معناداری 

 تهأثيرشهود. امها بها توجهه بهه ضهريب ( فرضيه دوم رد می31/0

( ميان تصوير ادراكی و ارزش ادراكی گردشگران 41/1استاندارد )

)بزرگتر از قدر مطلهق  11/1روستای جواهرده در سطح معناداری 

 00( فرضيه ششم تأييهد شهده اسهت. از ايهن رو، تبيهين 31/0±

ارزش ادراكی در يک سهاختار معنهادار، ممکهن درصدی تغييرات 

بهين گرديد. يعنی با افزايش يک واحد تغيير در متغيرههای پهيش
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مدل، ارزش ادراكی تجربه ادراكی گردشگران روستای جهواهرده 

 يابد.واحد افزايش می 0/1رامسر، 

( ميان كيفيت ادراكی 41/1استاندارد ) تأثيربا توجه به ضريب 

)بزرگتر از قهدر مطلهق  11/1سطح معناداری و تجربه ادراكی در 

 تهأثيرشود. با توجهه بهه ضهريب (  فرضيه سوم تاييد می31/0±

( ميان تصوير ادراكی و تجربه ادراكهی در سهطح 03/1استاندارد )

(  فرضهيه هفهتم ±31/0)بزرگتر از قهدر مطلهق  31/0معناداری 

يهان ( م04/1اسهتاندارد ) تهأثيرشود. با توجه به ضهريب تاييد می

)بزرگتهر  43/0ارزش ادراكی و تجربه ادراكی در سطح معنهاداری 

شهود. از ايهن رو، (  فرضيه دهم تاييهد مهی±31/0از قدر مطلق 

درصدی تغييرات تجربه ادراكی در يک ساختار معنادار،  40تبيين 

ممکن گرديد. يعنی با افهزايش يهک واحهد تغييهر در متغيرههای 

ربههه ادراكههی گردشههگران كيفيههت، تصههوير و ارزش ادراكههی، تج

 يابدواحد افزايش می 4/1روستای جواهرده رامسر 

( ميان كيفيت ادراكی 10/1استاندارد ) تأثيربا توجه به ضريب 

)كمتر از مقهدار بحرانهی  09/1و رضايت كلی در سطح معناداری 

 تهأثيرشهود. بها توجهه بهه ضهريب ( فرضيه چهارم رد مهی31/0

ادراكی و رضهايت كلهی در سهطح ( ميان تصوير 11/1استاندارد )

( فرضهيه هشهتم رد 31/0)كمتر از مقدار بحرانی  10/0معناداری 

( ميهان ارزش 01/1اسهتاندارد ) تهأثيرشود. با توجه به ضريب می

)بزرگتهر از قهدر  31/9ادراكی و رضايت كلی در سطح معنهاداری 

شود. با توجه به ضهريب (  فرضيه يازدهم تاييد می±31/0مطلق 

( ميان تجربهه ادراكهی و رضهايت كلهی در 04/1استاندارد ) تأثير

(  فرضهيه ±31/0)بزرگتهر از قهدر مطلهق  01/9سطح معناداری 

درصهدی تغييهرات  00شود. از ايهن رو، تبيهين سيزدهم تاييد می

رضايت كلی گردشگران روستای جواهرده رامسر در يک سهاختار 

ييهر در معنادار، ممکن گرديهد. يعنهی بها افهزايش يهک واحهد تغ

بين مدل، متغير رضايت كلی گردشگران روستای متغيرهای پيش

 يابد.واحد افزايش می 0/1جواهرده رامسر، 

( ميان كيفيت ادراكی 93/1استاندارد ) تأثيربا توجه به ضريب 

)بزرگتههر از قههدر مطلههق  31/1و وفههاداری در سههطح معنههاداری 

 تهأثيرب شود. با توجه بهه ضهري(  فرضيه پنجم تاييد می31/0±

( ميههان تصههوير ادراكههی و وفههاداری در سههطح 01/1اسههتاندارد )

(  فرضيه نهم تاييد ±31/0)بزرگتر از قدر مطلق  11/9معناداری 

( ميهان ارزش 00/1اسهتاندارد ) تهأثيرشود. با توجه به ضريب می

)بزرگتر از قدر مطلق  31/0ادراكی و وفاداری در سطح معناداری 

 تهأثيرشود. با توجه به ضريب اييد می(  فرضيه دوازدهم ت31/0±

( ميههان تجربههه ادراكههی و وفههاداری در سههطح 03/1اسههتاندارد )

(  فرضيه چههاردهم ±31/0)بزرگتر از قدر مطلق  14/0معناداری 

( ميهان 91/1اسهتاندارد ) تهأثيرشود. با توجه به ضهريب تاييد می

 )بزرگتر از قهدر 49/4رضايت كلی و وفاداری در سطح معناداری 

شود. از ايهن رو، تبيهين (  فرضيه پانزدهم تاييد می±31/0مطلق 
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رامسر در يک ساختار معنادار، ممکن گرديد. يعنی با افزايش يک 

واحد تغيير در متغيرهای كيفيت ادراكهی، تصهوير ادراكهی، ارزش 

متغير وفاداری گردشهگران ادراكی، تجربه ادراكی و رضايت كلی، 

 يابد.واحد افزايش می 1/1روستای جواهرده، 

-های بالا، در انتهای پرسشنامه، از افراد پاسهخعلاوه بر يافته

دهنده خواسته شد كه نظرهای تکميلی خود را راجهع بهه ههدف 

ها بهه چههار مهورد اشهاره دهندهپژوهش اعلام نمايند. اكثر پاسخ

فرد ها و منابع منحصربهزيادی بر ويژگی داشتند؛ اول اينکه تاكيد

هها داشهتند، بهه روستای جواهرده برای تبدي  شهدن بهه جاذبهه

انهداز آن. مهورد دوم اينکهه بهه وهوا و چشمخصود در مورد آ 

پراكنی و عدم رعايت مسافران و نيهز عهدم مهديريت چالش زباله

 محيطی مسئولين اشاره نمودند كه آن را عامه  نهابودی روسهتا،

دانند. مورد سوم ايهن بهود جنگ  و مسير درسترسی به روستا می

كه به تغيير ساختار كالبدی و معمهاری شههری و غيرمتعهارف در 

ها و يا بهتر است گفته شهود روستای جواهرده اشاره داشتند. خانه
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وجه با جواهرده همخوانی ندارد. مورد چهارم ويلاهايی كه به هي 

ی خهدمات نبهود يهک سيسهتم ارائهه هها، بههدهندهاينکه، پاسخ

يکپارچه گردشگری به طور متمركز اشاره نمودند. آنهها از اينکهه 

بسياری از مسافران، به هر قسمت و جايی كهه دلشهان خواسهت 

شوند و بيشتر از اينکه منفعت داشته باشند، هزينه دارنهد، وارد می

نيهز  ابراز نگرانی نمودند. اگر خدمات، يکپارچه و متمركز باشهد و

 ها را ح  نمود.توان چالشقُرق بومی، فعال گردد، می

   

 گيری و پيشنهاداتنتيجه

رشد روزافزون مقاصهد گردشهگری روسهتايی، مهديران ايهن 

مقاصد را ملزم ساخته است كه به منظور موفقيت و رقابت در اين 

بازار به ارزيهابی وفهاداری گردشهگران بهه عنهوان يکهی عوامه  

بازاريابی بپردازند. پژوهش حاضر نيز با در نظر  گذار در حوزهتأثير

ادراكهات  تأثيرگرفتن اهميت اين مسئله در گردشگری روستايی، 

هها را در گردشگران با نقش ميانجی رضايت كلی بر وفاداری آن

 شهناخته روسهتايی مقصهدهای از رامسر به عنوان يکی جواهرده

 در كشور، مورد بررسی قرار داده است. شده

دههد عوامه  متعهددی بهر وفهاداری پژوهش نشان مینتايج 

هها گهذار اسهت. تحليه تأثيرگردشگران در اين مقصد روسهتايی 

مطالعات پيشين است و نيز متغيرههای  با هابيانگر سازگاری يافته

 و ادراكهی ارزش ادراكهی، كيفيهت ادراكهی، تجربه كلی، رضايت

ر وفهاداری كمترين اثهر را به به بيشترين ترتيب ادراكی به تصوير

 اند.گردشگران مقصد روستايی جواهرده رامسر داشته

 ادراكهی تصوير ها برآن ادراكی كيفيت گردشگران، ديدگاه از

 نتيجهه دارد كهه بها مسهتقيم و مثبهت تأثير جواهرده روستای از

باشهد. ارائهه خهدمات ( همسو می0101وو و همکاران، مطالعات )

توانهد نويهدبخش، فراتر از انتظارات و استانداردها مهیباكيفيت و 

نگرش مثبهت و خلهق تصهوير مناسهبی از ايهن روسهتا در ذههن 

 در مقصهد ايهن شماربی هایظرفيت به گردشگران باشد. باتوجه

تهوان بها ارتقها و بازديدكننهدگان مهی به گردشگری خدمات ارائه

 ها به اين امر دست پيدا كرد.بخشی به آنتنوع

 از ادراكی ارزش بر هاادراكی آن تصوير گردشگران، ديدگاه از

پژوهش  نتيجه با دارد كه مستقيم و مثبت تأثير جواهرده روستای

 و باشد. مجموعه اعتقادات(، همسو می0100فيليپس و همکهاران، )

احساسات گردشگران نسبت به مقصد منجر به ايجهاد تصهويری 

گيهری به سزايی در رفتار و تصميم تأثيرشود كه ز آن میخاد ا

 اسهت ضروری ها دارد. لذاافزايش ارزش ادراكی آن گردشگران و

مديران مقاصد روستايی به منظور ايجاد و ارتقها تصهوير مقصهد، 

 انتظهارات هها ورا در خصهود برداشهت لهازم شهناخت و آگاهی

 باشند. داشته مقصد به نسبت گردشگران

 ادراكهی تجربهه بهر ادراكهی گاه گردشهگران، كيفيهتاز ديد

 و مثبهت تهأثيرجهواهرده رامسهر  روسهتايی مقصد از گردشگران

 (، همسهو0103ثو و همکاران، نتيجه مطالعه ) با دارد كه مستقيم

ههای منطقهی كيفيت ادراكی بيشتر مبتنی بهر قضهاوت .باشدمی

ههای درونهی و احساسهی ه پاسهخاست و تجربه ادراكهی نيهز به

كننهدگان خهدمات در مقصهد گردشگر مرتبط است. اگهر عرضهه

های گردشگران را درک كنند و در ايهن روستايی نيازها و خواسته

هها ايجهاد كننهد، ها و تعاملاتی فراتر از انتظهارات آنراستا فعاليت

گردشهگر  رفتاری و عاطفی شناختی، هایپاسخ هم، با اينها همه

گيری تجربه منحصر به فرد در شک  به منجر و همراه دارد هرا ب

بالهای  كيفيهت شود. بدين ترتيب ارائههدرون مقصد روستايی می

 مثبهت )به عنوان مزيت رقابتی مقصد روسهتايی( تجربهه خدمات

 دهد. می افزايش را گردشگری

 ادراكههی تجربههه بههر ادراكههی تصههوير گردشههگران، ديههدگاه از

 و مثبهت تهأثير وسهتايی جهواهرده رامسهرر مقصد از گردشگران

(، همسو 0101ژانگ و همکاران، دارد كه با نتيجه مطالعه ) مستقيم

 بها تعامه  پيچيهده فرآينهد يک طريق از مقصد باشد. تصويرمی

گيهرد. اگهر گردشهگران بهه درک و مهی شهک  هامکان و مردم

بهه انسهانی ماننهد مردمهی شناخت كاملی از مقصد روستايی )جن

نواز و جنبه محيطی مانند طبيعتی پاک و بکر( صميمی و ميهمان
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نسبت به مقصهد  قوی حافظه و ذهنی توانند چهارچو برسند می

هها كسب كنند و همين امر نيز موجب ايجاد تجربه عميق در آن

شود. لذا ضروری است مديران مقاصد روستايی بروی ايجاد و می

مثبت از مقاصد روستايی متمركز شهوند زيهرا ايهن  انتقال تصوير

توانهد منجهر گذار است و میتأثيرتعام  بر احساسات گردشگران 

به افزايش تجربه مثبت نسبت به روستا شود و بهه حداكثرسهازی 

 مزايا كمک كند.    

 از هاآن ادراكی تجربه بر ادراكی ارزش گردشگران، ديدگاه از

 نتيجههه بهها كهه دارد مسههتقيم و مثبههت تهأثير جههواهرده روسهتای

-مهی ( همسو0101كولا و ك ل ه هر، هلک ؛0101ثاپا، كيم و مطالعات )

 بهتهر درک بهرای عام  اصلی يک عنوان به ادراكی ارزش باشد.

 رقهابتی مزيهت به دستيابی برای گردشگران عاطفی هایواكنش

 و احساسهی ارزيابی با گردشگران هایشود. واكنشمحسو  می

 ارزش ويهژه اينکهه، بهه. پهذيردمی صورت آنها از خدمات عقلانی

تبهدي   از تجربهه آن نمهادين مفههومی به خدمت، يک احساسی

 ههایديهدگاه ارزيهابی چگهونگی از شود. يعنی تجربيات افرادمی

قيمهت و  يهت،ارزش كيف بهه توجه با .است خدمت يک احساسی

دهند. در ايهن صهورت را شک  می خود تجربه گردشگران زمان،

تنوع در قيمت و كيفيهت در ارائهه خهدمات و در دسهترس بهودن 

-تواند تجربهخدمات به منظور كاهش زمان خدمات دريافتی، می

 ای مثبت برای گردشگران روستايی را رقم بزند.

 ارزش راكهی،اد تصوير ادراكی، كيفيت گردشگران، ديدگاه از

 جواهرده روستای از هاآن كلی رضايت بر ادراكی تجربه و ادراكی

چی و همکهاران، ) مطالعات نتيجه با كه دارد مستقيم و مثبت تأثير

سهرو -كامپون ؛0101ريگلووا و همکاران،  ؛0101مون و هان،  ؛0103

باشههد. مههی (، همسههو0101نههاير و همکههاران،  ؛0101و همکههاران، 

 از پهيش گردشگران انتظارات از تركيبی گردشگران، رضايتمندی

 تطهابق صهورت در و باشهدمهی سفر از پس هاتجار  آن و سفر

 رضهايتمندی ها از مقصد،دراكات آنتجربه و ا پيشين با انتظارات

 موفقيهت تعيهين شود. رضايتمندی از عوام  مههم درمی حاص 

 مهديريت ارتقها رضهايتمندی، منظهور بنابراين به باشد.مقصد می

-مهی گردشهگری خدمات كنندگانعرضه و مقصدهای روستايی

 ی محصهولات، خهدمات و تجهاربیبايست به دنبال توليد و ارائهه

نيز  و كندمی بازديدكنندگان تأمين هایخواسته و هانياز كه باشند

باشهد و منجهر بهه احساسهات و می بالاتر هاآن سطح انتظارات از

 شود.ها میادراكات مثبت در آن

 ارزش ادراكهی، تصوير ادراكی، كيفيت گردشگران، ديدگاه از

 بهه ههاآن وفهاداری بهر كلهی رضهايت ادراكهی و تجربه ادراكی،

لهوز و آ) نتهايج با كه دارد مستقيم و مثبت تأثير جواهرده روستای

 ؛0101ريگلووا و همکاران،  ؛0103چی و همکاران،  ؛0103همکاران، 

وو و همکهاران،  ؛0101سرو و همکاران، -كامپون ؛0101مون و هان، 

( 0101نههاير و همکههاران،  ؛0101پوجياسههچوتيا و همکههاران،  ؛0101

 كسهب در كهه نقشی دلي  به مقصد به باشد. وفاداریمی همسو

 توسهعه و موفقيهت در گهذارتأثير ملیعها كنهد،می ايفا سودآوری

 كنندهتعيين عناصر آيد. مجموعهمدت به شمار می دراز مقصد در

 تجربهه ادراكهی، ارزش ادراكهی، تصوير ادراكی، كيفيت) وفاداری

 توسهعه ههایكليهد عنوان به هم كنار در( كلی ادراكی و رضايت

 محسهو  گردشهگری مقصد و گردشگران ميان بلندمدت روابط

. دارنهد وفهادار گردشهگران ايجهاد در بالهايی اهميهت و دشونمی

 در فهردمنحصهربه تجربيهات از گردشهگر انتظهارات كه هنگامی

 كيفيهت و( آرامهش و هيجهان آمهوزش، سهرگرمی، مانند) مقصد

 ارزش باشهد، مقصهد در وی ادراكات با مطابق شده ارائه خدمات

 جهاداي مقصهد به نسبت بيشتری رضايت حس و بالاتر آن ادراكی

 احتمهال و شهودمهی او وفهاداری بهه منجهر نهايت در و شودمی

 مهديران. دههد افزايش را روستايی گردشگری مقصد به بازگشت

 ايهن حفهر بهرای كننهد توجهه نکته اين به بايد مقاصد روستايی

 وفهاداری سهطوح ارتقا و ارزيابی درصدد بايستمی رقابتی مزيت

 ماننهد) گردشهگر يک يدخر رفتار. باشند نيز مقصد در گردشگران

 وفهاداری واقعی معنای به است ممکن( قصد يک از دوباره بازديد

 بازديهد، دفعهات تعداد و تکرار بلکه نشود محسو  گردشگر يک
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 مقصد در های بيشترهزينه پرداخت ديگران، به آن توصيه تماي 

 .كند ايجاد وفاداری درجه در توجهی قاب  أثيرت تواندنيز می

ها و نتايج به دست آمده از پهژوهش حاضهر، يافتهبا توجه به 

 توان مواردی را پيشنهاد نمود:می

  مبتنی بر اينکه رضايتمندی گردشهگران بهه ميزانهی خهوبی

 و "سهاخته بهرآورده را آنهها انتظهارات تمام"بوده است كه 

تهوان همهين می "است آلايده جواهرده بر آنها يک جای"

كنهد اين تحقيق پيشنهاد میی مديريت را ادامه داد و شيوه

ونقه ، خدمات گردشگری )حمه  ای ازيکپارچه یكه شبکه

فروشی( و خهدمات ها، سوغاتها، گشتاقامت، تغذيه، جاذبه

جواهرده در قالب اپليکيشن يا وبسهايت تعهاملی  عمومی در

(Javaher) بازاريابی ارتباطات در تسهي  منظور چندزبانه به 

 طراحی شود؛ گردشگران رسانیاطلاع و

  ،مديران روسهتای  عملکرد"از آنجايی كه از نظر گردشگران

 مناسهب نهوآوری و زيسهتیمحيط از نظر مديريت جواهرده

توان بهه ايهن نتيجهه رسهيد كهه اولها تقريبها بها ، می"است

زيستی برايشهان گردشگرانی روبرو هستيم كه مسائ  محيط

اهميهت  زيسهتاهميت دارد و ثانيا، مديران هم برای محيط

های بها توان پيشنهاد برگزاری جشنوارهقائلند. از اين رو می

ههای زيسهت، گشهتگرايش گردشهگری دوسهتدار محهيط

اندازی جهايزه تعهالی زيستی، راهگردشگری داوطلبانه محيط

زيست برای سه ذينفع گردشهگر، بهومی و گردشگری محيط

-شود طرح فعهالكسب و كار را داد. همچنين، پيشنهاد می

ازی قُرُق بومی بهرای جلهوگيری از تخريهب محيطهی در س

روستای جواهرده )برای مثال، تشهکي  پلهيس گردشهگری 

 بومی( كليد بخورد؛

  دوسهت داشهتند كهه "با توجه بهه نظرسهنجی، گردشهگران

، از ايهن رو بهرای "مجددا در آينده از جواهرده بازديد كننهد

 تکراری نشدن فضا و جهوّ گردشهگری جهواهرده، پيشهنهاد

 توجه تجربه گردشگری جواهرده با سازیشود كه متنوعمی

 برگهزاری مثهال )بهرای آن شهماربهی منابع و هاظرفيت به

 فصهلی هایجشنواره ی روستای جواهرده وويژه رويدادهای

 جنگلهی، ههایميهوه و محلهی محصهولات و غذا به مربوط

نمدمالی و برخهورداری از نعمهت  حرفه و هنر كارگاه برپايی

در شش مهاه دوم سهال( در دسهتور كهار قهرار گيهرد. برف 

های همچنين با توجه ماهيت فصلی بودن گردشگری، طرح

انههدازی شههود. گردشههگری ارزان در پههاييز و زمسههتان راه

همچنين با توجه به وجود بوميان اصي  در ارتفاعات، طهرح 

 اجرا شود. "گردشگری تجربه زندگی بومی"

 كههه گردشههگرانی كههه از هههای پرسشههنامه نشههان داد يافتههه

دوست داشتند درباره جواهرده برای "جواهرده بازديد كردند، 

، مسهئولين "آشنايان و دوستان خود تعريا و تمجيهد كننهد

ی كننهده، از جملهه ارائههتوانند با انجام تبليغات يادآوریمی

ههای بسهته")كهه بايهد طراحهی شهود( و  "نماد جواهرده"

سهرايی ه قهدرت داسهتان، ك"راهنمای گردشگری جواهرده

گردشگران برای آشنايان خود را افزايش داده و آنهها را بهه 

 يک مُبلّغ هميشگی تبدي  كند.

 بههه "ههها مشههخص گرديههد كههه گردشههگران طبههق يافتههه

. با توجهه "در جواهرده علاقمند هستند ]داشتن خانه[زندگی

به فصلی بودن گردشهگری در جهواهرده و وجهود دو زمهان 

در زمستان از نظر حضهور گردشهگران،  "مرده"و  "خلوت"

توان با تهيه يک اپليکيشن اقامتی، از تمهامی دارنهدگان می

رسمی و غيررسمی درخواسهت نمهود كهه در  "خانه مسافر"

نام نمايند. سطوح قيمتی متناسب با فصول مشخص آن ثبت

اجهرا گهردد.  "های بومیمالکيت زمانی خانه"گردد و طرح 

تواننهد م مراحه  ثبتنهام و رزرو مهیگردشگران نيز بها انجها

 سبدی از خدمات اقامتی را برای خود مهيا نمايند.

 روسهتای "ها، نظر گردشگران اين است كهه بر اساس يافته

 . دو ويژگهی"اسهت برخوردار خاصی هایويژگی از جواهرده

اصلی روستا برای گردشگران، آ  و هوای منحصر به فرد و 
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نهوازی بوميهان اسهت. مهانپهذيری و ميهی ميهمهانروحيه

هههای شههود در قالههب برگههزاری كارگههاهپيشههنهاد مههی

، "نهوازیتوانمندسازی ساكنان در آدا  معاشهرت ميهمهان"

از اهميت ارتباطات و برخورد  محلی آگاهی جامعه ظرفيت و

 گردشگری افزايش يابد. خدمات و هافعاليت با گردشگر در

  ،سهت آوردنهد و آنچه از اين سهفر بهه د"از نظر گردشگران

ای )مالی و زمهانی( تجربه كردند، نا  )اصي ( بوده و هزينه

. بها توجهه بهه اينکهه "كه صرف نمودند، ارزشش را داشهت

اقتصاد امروز، اقتصهاد تجربهه اسهت و گردشهگری فعهاليتی 

باشد، سعی شود در كنهار تمهامی خهدماتی سراسر تجربه می

باشهد.  شود، تجربهه ههم دخيه كه به گردشگران ارائه می

ها و انجام امور آنها، تجربه شركت در تجربه نگهداری از دام

گهری سهنتی، امور باغداری، تجربه حضور در امهور صهنعت

های اصي  روستا )پخت نهان های خانمتجربه انجام فعاليت

 و طبخ غذا( و غيره .

 بهه روسهتای جهواهرده در گردشهگری فعالان انجمن ايجاد 

در  سهاز، يکپارچهه و مشهاركتیهماهنگ ريزیبرنامه منظور

 ها.كاریموازی ناهماهنگی و جهت كاهش
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Abstract 

The impressive growth of rural tourism destinations and the need for competition and success have 

doubled the need for managers to assess tourist loyalty. The present study which takes these into account 

is aimed at  investigation of formation of satisfaction and loyalty of rural tourists based on their 

perceptions (quality, image, value and experience) in the Javaherdeh village in Ramsar, north of Iran. 

The statistical population of the study consisted of the native tourists of the Javaherdeh village of 

Ramsar. The sample size was estimated to be 420 people and the non-random sampling method was 

employed. Data were collected through a questionnaire during the period of May to August of 2020. 

Data analysis was performed at two levels of descriptive and covariance based structural equations 

modeling using the SPSS26 and LISREL8.54 software package. The findings of the study indicate  that 

the variables of overall satisfaction, perceived experience, perceived quality, perceived value and 

perceived image, respectively, have  the most to the least effect on the loyalty of tourists to the rural 

destination of Javaherdeh Ramsar. Also, from the tourists' point of view, climate and landscape which 

are unique features lead to a positive perceived experience as well as littering, destruction and 

degradation of the originality of the body and architecture of the buildings and the lack of an integrated 

service system leading to perceived experience of tourists. Based on these findings, the most important 

suggestion is to integrate network of tourism services (transportation, accommodation, catering, 

attractions, tours, souvenir shops) and public services in the form of a multilingual application or 

interactive website to facilitate design of tourist information, reservations and marketing 

communications.  

Keywords: Rural Tourism, Perceived Quality, Perceived Image, Perceived Value, Perceived 

Experience, Satisfaction, Loyalty.
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