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Background: Tourist loyalty to tourist cities such as Masouleh can have many benefits. For example, the
consumption of goods and services produced by residents of tourist cities, job creation in tourism-related
service industries such as restaurants, transportation, hotels, etc. can be examples of these benefits.
Objectives: The purpose of this study was to evaluate the creation of loyalty in cultural tourism using
sustainable experience, cultural communication and tourist participation.
Methodology: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and
method. The statistical population of this study consists of tourists in Masouleh and natives of Guilan province. Due
to the nature of the community, SPSS Sample Power software was used to determine the optimal sample size, of
which 431 people were considered as a sample. Necessary data were collected using a questionnaire with a range
of 5 options (strongly disagree to strongly agree) and to analyze the data from SPSS and Smart PLS 3 software and
structural equation modeling (SEM) with partial least squares method to examine the conceptual pattern of the
research. The present research model is divided into two levels; the measurement model (reliability, factor
loading, convergent validity and divergent validity) and the structural model (coefficient of determination,
coefficient of predictive power, t-statistic) are fitted and then the research hypotheses are tested.
Results: According to the results of data analysis, six hypotheses were confirmed and one hypothesis was
rejected; Testing the hypotheses showed that tourist participation affects the variables of cultural
communication and the tourist's lasting experience. The variable of cultural connection affects the lasting
experience of the tourist. Also, the cultural relationship variable plays a mediating role between the
relationship between tourist participation and the tourist's lasting experience. The lasting experience of the
tourist also affects the variables of intention to travel again and intention to recommend to others; But the
effect of being indigenous or non-indigenous did not make a difference on the research results. After
quantitative analysis of the model, the researchers analyzed the model results in two consecutive sessions in
the form of a focus group with the presence of eight tourists from Masouleh. When tourists have participated in
cultural activities, this participation has enabled them to establish a close relationship with the tourist
destination and their hosts.
Conclusion: "Tourist participation" explained 83% of the changes in "cultural communication" and the
effectiveness of this effect was confirmed at a significance level of 99.9%. "Tourist participation" explained 64%
of the changes in "sustainable tourist experience" and its effect was confirmed at a significance level of 99.9%.
"Cultural relevance" explains 20% of the changes in the "sustainable tourist experience", in addition this impact
has also been confirmed at the 99.9% confidence level. "Sustainable tourist experience" explained 76% of the
changes of "intention to travel again" and 73% of changes of "intention to advise others" and this effect was
confirmed at 99% confidence level.
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Highlights:
In the global economy, tourists determine the survival of tourist areas, countries can no longer be indifferent to the
expectations and desires and attitudes of domestic and foreign tourists and must spend all their activities and
capabilities to create satisfaction, positive experience and pleasant feelings.
When tourists have participated in cultural activities, this participation has enabled them to establish a close
relationship with the place of tourism and their hosts.
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بیان مسئله :وفاداری گردشگران برای شهرهای توریستی ازجمله ماسوله میتواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد .مثالً مصرف
کاالها و خدمات تولید شده به وسیله ساکنین شهرهای توریستی ،اشتغالزایی در صنایع خدماتی مرتبط با گردشگری مانند رستوران،
حملونقل ،هتلها و  ...میتواند نمونهای از این مزایا به شمار آید.
هدف :هدف این تحقیق ارزیابی ایجاد وفاداری در گردشگری فرهنگی با استفاده از تجربه ماندگار ،ارتباط فرهنگی و مشارکت
گردشگر بود.
روش :تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی -پیمایشی میباشد .جامعه آماری این تحقیق از
گردشگران شهر ماسوله و بومیان استان گیالن تشكیل گردیده است .با توجه به ماهیت جامعه از نرمافزار Spss Sample
 Powerجهت تعیین حجم نمونه بهینه استفاده شد که  431نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد .دادههای الزم با استفاده از
ال مخالفم تا کامالً موافقم) جمعآوری گردیده و جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو
پرسشنامه و دارای طیف  5گزینهای (کام ً
 Smart PLS 3و فن مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبا رویكرد روش حداقل مربعات جزئی برای بررسی الگو مفهومی
پژوهش بهره گرفته شده است .مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .مدل پژوهش حاضر در دو سطح؛ مدل اندازهگیری (پایایی ،بار عاملی،
روایی همگرا و روایی واگرا) و مدل ساختاری (ضریب تعیین ،ضریب قدرت پیشبینی ،آماره  )tمورد برازش قرارگرفته و سپس
فرضیههای پژوهش آزمون میشوند.
یافتهها :طبق نتایج تجزیهوتحلیل دادهها شش فرضیه تائید و یک فرضیه رد شدند؛ یعنی آزمون فرضیهها نشان داد که مشارکت
گردشگر بر متغیرهای ارتباط فرهنگی و تجربه ماندگار گردشگر تأثیرگذار است .متغیر ارتباط فرهنگی بر تجربه ماندگار گردشگر
تأثیرگذار است .همچنین متغیر ارتباط فرهنگی نقش میانجی را در بین رابطه مشارکت گردشگر و تجربه ماندگار گردشگر بر عهده
دارد .تجربه ماندگار گردشگر نیز بر متغیرهای قصد سفر مجدد و قصد توصیه به دیگران تأثیرگذار است؛ اما تأثیر بومی بودن و یا
غیربومی بودن تفاوتی را بر نتایج تحقیق ایجاد نكرد .بعد از انجام تحلیل مدل به صورت کمی ،محققان طی دو جلسه متوالی در قالب
گروه کانون با حضور هشت نفر از گردشگران ماسوله ،به تحلیل نتایج مدل پرداختند .گردشگران زمانی که در کارهای فرهنگی
مشارکت داشتهاند ،این مشارکت باعث شده است که آنها بتوانند ارتباطی نزدیک با مكان گردشگری و مجریان آنها برقرار کنند.
نتیجهگیری« :مشارکت گردشگر»  83درصد از تغییرات «ارتباط فرهنگی» را تبیین نموده و تأثیرگذاری این اثر در سطح معناداری
 99/9درصد مورد تائید قرار گرفت« .مشارکت گردشگر»  64درصد از تغییرات «تجربه ماندگار گردشگر» را تبیین نموده و تأثیر آن در
سطح معناداری  99/9درصدی مورد تائید قرار گرفت« .ارتباط فرهنگی»  20درصد از تغییرات «تجربه ماندگار گردشگر» را تبیین می
نماید ،ضمن آنكه این تأثیرگذاری نیز در سطح اطمینان  99/9درصد مورد تائید قرارگرفته است« .تجربه ماندگار گردشگر»  76درصد
از تغییرات «قصد سفر مجدد» و  73درصد از تغییرات «قصد توصیه به دیگران» را تبیین نموده و این اثر نیز در سطح اطمینان 99
درصد مورد تائید قرار گرفت.

کلید واژهها :مشارکت گردشگر،
ارتباط فرهنگی ،تجربه ماندگار
گردشگر ،قصد سفر مجدد ،قصد توصیه
به دیگران ،شهر ماسوله ،استان گیالن

نکات برجسته:
در اقتصاد جهانی گردشگران بقای مناطق گردشگری را رقم میزنند ،کشورها دیگر نمیتوانند نسبت به انتظارات و خواستهها و نگرش گردشگران
داخلی و خارجی خود بیتفاوت باشند و بایستی همه فعالیتها و توانمندیهای خود را صرف ایجاد رضایت ،تجربه مثبت و احساس خوشایند نمایند.
گردشگران زمانی که در کارهای فرهنگی مشارکت داشتهاند ،این مشارکت باعث شده است که آنها بتوانند ارتباطی نزدیک با مكان گردشگری
و مجریان آنها برقرار کنند.
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بیان مسئله
صنعت گردشگري به ویژه در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران نیز ،نقش مؤثري در ارتقا ساختارهاي اقتصادي-اجتماعی و
فرهنگی ایفا میکند و بیشترین تبادالت فرهنگی را در بر میگیرد (موغلی و باوندپور .)1389 ،در این مسیر کشور ما از مزیتهاي
نسبی خوبی برخوردار است (حسین زاده دلیر ،قربانی گلزاري و قربانی گلزاري .)1395 ،ایران علیرغم برخورداري از شرایط خاص
اقلیمی ،تنوع زیستی و غناي تاریخی و فرهنگی از جایگاه قابل توجهی در گردشگري و تبادالت فرهنگی در میان کشورهاي
اسالمی برخوردار نیست (نصراللهی ،جهانبازي و ناصري .)1393 ،این امر از یکسو از بیتوجهی به ارائه تسهیالت الزم و عدم
بهرهگیري از راهکارهاي علمی در صنعت گردشگري نشأت گرفته و از سویی دیگر منبعث از کاستیها و خألهاي قانونگذاري و
ضعف عملکرد نهادهاي اجرایی است که گاه به صورت غیررسمی محدودیتهایی را بر صنعت گردشگري کشور تحمیل مینماید
(مقصودي و عرب .)1395 ،یکی از مناطق زیبا و منحصربهفرد در کشور ایران که مورد توجه گردشگرهاي فراوانی است شهر
تاریخی ماسوله در استان گیالن است .ماسوله در جنوب غربی استان گیالن در بخش سردار جنگل فومن 60 ،کیلومتري شهر رشت
 36کیلومتري شهر فومن و  20کیلومتري شهر ماکلوان واقع است .این شهر در سال  1354هجري خورشیدي طی شماره  1090در
فهرست آثار ملی به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی به ثبت رسیده است (حسینی کلکوه و حبیبی .)1394 ،وفاداري گردشگران
براي شهرهاي گردشگري ازجمله ماسوله میتواند مزایاي زیادي به همراه داشته باشد .وفاداري ایجاد تعهد در مشتري بـراي انجـام
معاملـه بـا سازمان خاص و خرید کاالها و خدمات بهطور مکرر است (حسینی ،مشکانی ،هاشمی و عبدالهی .)2016 ،1در واقع
امروزه با توجه به اهمیت روزافزون گردشگري و رقابتی شدن صنعت گردشگري در سراسر جهان ،مقاصد گردشگري رقابت
فزایندهاي با یکدیگر براي جذب گردشگران دارند (پوراحمد ،حسینی ،اروجی و علیزاده )1392 ،و در تالشاند تا سهم خود را از این
صنعت و درآمدهاي آن را افزایش دهند .باید توجه کرد که در دنیاي رقابتی امروز ،نخستین سفر به یک مقصد گردشگري به معنی
موفقیت آن مقصد گردشگري نیست ،بلکه قصد بازدید مجدد به مقصد گردشگري و معرفی و تبلیغ آن نزد گردشگران بالقوه است
که میتواند موفقیت آن مقصد گردشگري را در بلندمدت رقم زند (غفاري ،رضایی دولتآبادي و دهقانی اناري .)1393 ،از این رو
گردشگر وفادار به مقصد ،نقش مهمی در موفقیت آن مقصد ایفا میکند (دهقانی.)1388 ،
وفاداري گردشگر ،قصد سفر مجدد و پیشنهاد به دیگران از مهمترین مباحث گردشگري فرهنگی است .قصد بازدید مجدد و قصد
توصیه به دیگران از مهمترین جنبههاي تجربه گردشگر و وفاداري است (وودساید ،کالدول و آلبرز-میلر .)2004 ،2وفاداري رفتاري
گردشگري از مهمترین عوامل و انگیزشها در مبحث گردشگري فرهنگی است که از تجربهها و اطالعات ارزشمند سفرهاي
پیشین ناشی میشود (کیم ،ریچی و مککورمیک .)2012،3مطالعه قصد بازدید مجدد از مقصد گردشگري ریشه در مطالعه رفتار
گردشگر دارد (انصاري و اسدي .)1395 ،در واقع نیت رفتاري گردشگر ،پیششرط اصلی رفتار گردشگر است و در تصمیمگیري
گردشگر نقش بهسزایی ایفا میکند (برات دستجردي .)1395 ،قصد سفر مجدد در نتیجه رضایت مشتري از خدمات دریافت شده
ایجاد میشود و به معناي ادامه ارتباط مشتري است (ورهگن ،ناوتا و فلدبرگ .)2013 ،4از آنجا که گردشگران هرگز نمیتوانند قبل
از خرید و استفاده از محصوالت گردشگري آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند ،لذا تصمیمگیري براي خرید این محصوالت
تفاوت فراوانی با تصمیمگیري براي خرید سایر محصوالت دارد (لمون و ورهوف .)2016 ،5لذا تجربهاي که گردشگر در نخستین
بازدید از مقصد گردشگري به دست میآورد ،تأثیر بهسزایی بر قصد وي براي وفاداري و بازدید مجدد و قصد توصیه به دیگران از
آن مقصد گردشگري خواهد داشت (جانگ و فنگ .)2007 ،6از منظري دیگر از رویکرد هزینه نیز میتوان گفت که هزینههاي
جذب گردشگران جدید ،پنج برابر هزینههاي حفظ گردشگران موجود است (تساي و چیو .)2004 ،7همچنین طبق مطالعات ،یک
سازمان براي فروش کاال یا خدمات به مشتریان فعلی خود نسبت به مشتریان جدید شانس بیشتري دارد؛ به طوري که شانس
موفقیت یک سازمان براي فروش مجدد به یک مشتري فعال ،حدود  60تا  70درصد است و از سوي دیگر ،شانس موفقیت براي
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مشتري جدید تقریباً بین  5تا  20درصد است (گریفین و لوونشتاین .)2002 ،1لذا به همین دلیل است که وفاداري و قصد بازدید
مجدد از مقصد گردشگري از اهمیت بهسزایی براي محققان دانشگاهی و غیردانشگاهی برخوردار است (جانگ و فنگ.)2007،
عوامل بسیاري بر وفاداري گردشگران در صنعت گردشگري نقش ایفا میکنند؛ یکی از عوامل مؤثر بر وفاداري گردشگري،
مشارکت گردشگري است .مشارکت (درگیري مثبت) گردشگري شامل جنبههاي ارتباط احساسی ،تعهد و تعلقخاطر فرد به منطقه
سفر است (طاهري ،جعفري و اوگورمن .)2014 ،2میزان مشارکت و درگیري گردشگر در سفر به عوامل مختلفی که ناشی از دانش
پیشین ،سرمایه فرهنگی و انگیزش است ،مربوط میشود (عبدالغنی ،هاید و مارشال .)2011 ،3یکی از نظریههایی که انگیزه
گردشگر تبیین میکند و میتواند در گردشگري فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد نظریه خودمختاري )SDT( 4است (چن و رحمان،5
 .)2018خودمختاري یک چارچوب ارگانیک-دیالکتیک از انگیزه است که افراد را به عنوان جستجوگران فعال کسب تجربههاي
جدید در نظر میگیرد (دسی و رایان .)2002 ،6نظریه خودمختاري نشان میدهد افراد به وسیله عوامل مختلفی برانگیخته میشوند
که منجر به کسب تجربه براي آنها میشود (رایان و دسی .)2000 ،7ازجمله این عوامل میتوان به درک عمیق و مشارکت فعال
در فرهنگ محلی ،شیوه زندگی مردم محلی و زبان محلی که به ایجاد یک تجربه مفید و قابل توجه منجر میشود ،اشاره کرد
(تانگ و ریچی .)2011 ،8از آنجایی که ارتباطات فرهنگی تجارب و تعامل گردشگران با فرهنگهاي محلی را بازتاب میدهد،
بنابراین انتظار میرود سطح باالتري از تجربه ماندگار گردشگر را در زمینه گردشگري فرهنگی ایجاد کند (کوزیمکا)2014 ،9؛
بنابراین انتظار میرود که سطح باالتري از مشارکت گردشگران تجربه ماندگار باالتري را منجر شود (اید ،ال کسراوي و آگاگ،10
)2019؛ به عبارت دیگر مشارکت گردشگر در نهایت با تجربه گردشگري ماندگار پیوند ایجاد میکند (برودي ،هولبیک ،جوریچ و
ایلیچ .)2011،11تجربه ماندگار یک تجربه گردشگري است که پس از اتفاق افتادن یک رویداد در ذهن گردشگر باقیمانده ،به شدت
بر او تأثیر گذاشته و منجر به یادگیري او میشود (کیم و ریچی.)2014 ،12
از دیگر عوامل مؤثر در بحث گردشگري فرهنگی و وفاداري ،بحث ارتباط فرهنگی است .ارتباط فرهنگی به معناي گروه یا
گروههایی از مردم است که به قصد آشنایی با فرهنگهاي مختلف در مدت زمانهاي مختلف ( 1روز تا چندین سال) در مقصد سفر
سپري میکنند (چن و رحمان .)2018 ،ارتباط فرهنگی ،هر نوع اطالعات مبادله شده میان شخص گیرنده پیام و منبع انتقالدهنده
پیام است که ویژگیهاي متفاوتی از فرهنگ دریافتکننده پیام دارد؛ به عبارت دیگر ،ارتباط فرهنگی یک فرایند نمادین است که در
آن مردم با فرهنگهاي مختلف ،معانی موردنظر خود را به اشتراک میگذارند که این مهم خود باعث ایجاد رابطهاي عمیق بین
گردشگر و مقصد گردشگري میشود (جمشیدي ،سلطانی نژاد و بیات)1395 ،؛ بهعبارتدیگر ارتباط فرهنگی گردشگر با مقصد
گردشگري باعث ایجاد تجربهاي ماندگار میشود که این مهم خود میتواند موجب توسعه و پیشرفت صنعت گردشگري شود
(لوستیگ و کوستر.)1999 ،13
شهر ماسوله از این منظر داراي پتانسیل باالیی است و به همین دلیل نیاز است تا براي جذب و حفظ گردشگران رویکردي نظام
گرا نسبت به بخش گردشگري ایجاد شود تا از طریق ایجاد و تأمین و تسهیالت مورد نیاز زمینه توسعه گردشگري در این شهر
فراهم شود .با توجه به مزایاي فراوان گردشگري شهر ماسوله و نقش کلیدي صنعت گردشگري ،به ویژه گردشگري فرهنگی در
توسعه زیرساختهاي اقتصادي و اجتماعی کشور ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال کلیدي است که مشارکت گردشگري،
ارتباط فرهنگی ،تجربه ماندگار گردشگر چه تأثیري بر قصد سفر مجدد و قصد توصیه به دیگران در شهر تاریخی ماسوله دارد؟
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مبانی نظری
مشارکت گردشگران
از موضوعات مهمی که اخیراً مورد توجه بازاریابی در رسیدن به مزیت رقابتی مطرح شده ،مفهوم مشارکت دادن مشتریان در
فرایند تولید و خدمترسانی و افزایش رضایت آنها است .مدیران همواره در تالش بودهاند تا مشتریان را به سازمانهایشان نزدیک
کنند و روابط طوالنیمدت تر و سودآورتري را ایجاد نمایند (حسینی .)1391 ،تحقیقات اخیر در مورد مشارکت مشتري در تولید و
خدمترسانی ،بر مزایاي سهیم شدن مشتري در فرایند تولید و تحویل خدمات متمرکز شدهاند و در اغلب موارد ،فرصتهاي فزاینده
موجود در مشارکت مشتري را به عنوان ابزاري براي کسب مزیت رقابتی مورد تأکید قرار دادهاند (انگو و اوکاس .)2013،1به طور
کلی ،مشارکت مشتري به نقش مشتري در فرآیند تولیـد خـدمت و یـا کـاالي ملمـوس اشـاره دارد (ناظمی ،رحیم نیا و میرابی،
 .)76 ،1390استفاده از مشارکت مشتریان در سازمان مستلزم توجه به مباحث مشتري مداري و مدیریت ارتباط با مشتري است.
مک ایچرن و وارنابی )2005( 2مشتريمداري را به عنوان جزئی از تفکر بازار محوري میداند که بر قرار دادن مشتري در مرکز
توجهات استراتژیک سازمان تأکید دارد .در این خصوص کاتلر )2004( 3نیز به نیاز سازمان به گذار از بخشبندي بازار براي ارائه
پیشنهادهاي محصول ،خدمات و پیامهاي متمایز به مشتریان جمعی و با نیازهاي مشابه به سمت توجه به مشتریان فردي تأکید
دارد .در همین راستا مدیران مناطق گردشگري ،نیاز به جمعآوري اطالعات در خصوص آخرین دادوستدها ،خصوصیات جمعیت
شناختی ،روانشناختی و ترجیحات گردشگران در مورد رسانه و نحوه دسترسی به محصول و خدمات دارند (چو ،وانگ و الدو،4
 .)2016مدیریت ارتباط با مشتري ( )CRMنوعی راهبرد کسبوکار است که فراتر از افزایش حجم مبادالت میرود و هدف آن
افزایش سودآوري ،درآمد و رضایت مشتري است .براي تحقّق این اهداف ،سازمانها از مجموعه وسیعی از ابزارها ،رویهها ،روشها
و ارتباطات با مشتریان استفاده میکنند (طاهرپور کالنتري و طیبی طلوع CRM 5 .)1389 ،یک برنامه کاربردي پیچیده و خبره
است که داده مشتري را که از طریق نقاط تماس مشتري به دست آمده ،استخراج میکند و در حالی که خصوصیت مشتريهاي
کلیدي را کشف کرده و الگوهاي خرید آنها را پیشبینی میکند ،یک دیدگاه واحد و جامع از مشتري ایجاد میکند (خداکرمی و
چان .)2014 ،6امروزه مدیران بازاریابی تشخیص دادهاند  CRMروي ایجاد روابط بلندمدت و پایدار با مشتري تمرکز دارد که براي
هر دو طرف یعنی مشتري و شرکت ارزشآفرینی میکند CRM .بیش از صرف فناوري است و آن در واقع ،یک فرایند راهبردي
است (رحیمی و گونلو .)2016 ،7در توسعهي گردشگري نیز علل زیادي براي توسعهي صنعت دستبهدست هم میدهند که یکی از
آنها مدیریت ارتباط با مشتري  CRMاست که میتواند کمک شایانی در بهرهمندي از این صنعت باشد.
از عوامل موفقیت صنعت گردشگري فراهم آوردن عوامل رضایت گردشگران است (تان .)2017 ،8صنعت گردشگري ازجمله
مهمترین حلقههاي این موفقیت است که براي این هدف نیازمند فناوريهاي نوینی ازجمله از آن دسته فناوريهاي نوینی است که
در  CRMاست (خواجهپور و دوستی CRM .)1395 ،تالش مستمري است که نیازمند باز مهندسی فرایندهاي اصلی از نگاه مشتري،
با مشارکت او و دریافت بازخور از اوست .از طرف دیگر اجراي یک فناوري سازمانی نظیر  ،CRMنیازمند تغییر در فرهنگ سازمانی
است .هر چند که هم فناوري و هم فرایندهاي کاري هر دو براي موفقیت  CRMضروري است ،اما این کارکنان سازماناند که
سنگ بناي روابط با مشتري هستند (رحیمی و گونلو .)2016 ،استراتان ،پرسیون و گریبینسا )2015( 9در یک مطالعه دقیق ،توسعه
صنعت گردشگري کشور مولداوي در طول یک دهه گذشته را از نظر جریانهاي مختلف گردشگري به عنوان یک تقاضاي مهم
مدنظر قرار دادند .در این مطالعه برخی عوامل که توسعه گردشگري در کشور مولداوي را به خطر میاندازد مورد شناسایی قرار داده
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است که یکی از محدودیتهاي توسعه گردشگري میتوان به مشارکت کم مردم این کشور در توسعه گردشگري فرهنگی در
رویدادهاي فرهنگی و گردشگري اشاره نمود.
ارتباط فرهنگی
ارتباط فرهنگی ،هر نوع اطالعات مبادله شده میان شخص گیرنده پیام و منبع انتقالدهنده پیام است که ویژگیهاي متفاوتی از
فرهنگ دریافتکننده پیام دارد (والیس)2004،1؛ به عبارت دیگر ،ارتباط فرهنگی یک فرایند نمادین است که در آن مردم با
فرهنگهاي مختلف ،معانی موردنظر خود را به اشتراک میگذارند (اشنایدر .)2005 ،2ارتباط فرهنگی فراتر از دیپلماسی فرهنگی
است .دیپلماسی فرهنگی بیشتر شامل فعالیتهاي فرهنگی رسمی میان دولتها است که در آن فرهنگ خود را در قالبهاي رسمی
ارائه میکنند یا اجازه چنین فعالیتی را به طرف مقابل میدهند (کوزیمکا .)2014 ،درحالیکه ارتباطات میان فرهنگی عالوه بر
فعالیتهاي فرهنگی رسمی دولتها ،شامل فعالیتهاي فرهنگی مؤسسات و نهادهاي خصوصی و غیردولتی نیز میشود (والیس،
 .)2004از مهمترین مصادیق ارتباطات میان فرهنگی میتوان به تبادل و ترجمه کتاب ،نمایش فیلم ،تولید برنامههاي رادیویی و
تلویزیونی به زبان مقصد ،موسیقی ،رسانههاي اجتماعی ،اعزام گروههاي ورزشی ،جذب گردشگر ،اعطاي بورسیههاي تحصیلی،
آموزش و ترویج زبان ملی ،شرکت در کنفرانسهاي علمی ،تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاهها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی و
برگزاري نمایشگاههاي مختلف فرهنگی ازجمله در زمینه آدابورسوم مردم یک کشور در کشور میزبان اشاره کرد (جمشیدي،
سلطانینژاد و بیات .)1395 ،چن و رحمان ( )2018پژوهشی با عنوان «گردشگري فرهنگی :آنالیزي از مشارکت ،ارتباط فرهنگی،
تجربه ماندگار گردشگر و وفاداري مقصد» نشان دادند فعالیتهاي گردشگري فرهنگی نقش مهمی بر تجربه گردشگري ماندگار و
وفاداري دارد.
تجربه ماندگار
تجربه مشتري مفهومی است که درگذشته ،ساختار جداگانهاي را در ادبیات بازاریابی به خود اختصاص نداده بود و همواره این
مفهوم در کنار مفاهیم رضایت و خدمات مورد بحث قرار میگرفته است (ورهوف و همکاران .)2009 ،3تجربه مشتري عبارت است
از تمامی تجربیات مشتري از یک ارائهکننده خدمت در حین رابطهاي که با وي داشته است که این را میتوان به عنوان پیامد تعامل
مستقیم با خدمات ارائه شده در نظر گرفت (مورایس و همکاران .)2012 ،4تجربه مشتري تفسیر شخصی مشتریان از فرایند خدمات،
تعامالتشان و درگیري مشتریان با این فرایند و چگونگی احساس مشتریان نسبت به این موارد است (لمینگ و میسون)2014 ،5؛ که
ارزیابیکننده تجارب فرد در خصوص کیفیت کلی محصوالت و خدمات و تکمیل نیازهاي شخصی او است (اید و همکاران)2019 ،؛
به عبارت دیگر تجربه مشتري همهي تصورات شکلگرفته یک مشتري از تعامل با یک شرکت ،برند و یا محصول است که شامل
مؤلفههاي شناختی ،احساسی ،فیزیکی ،معنوي و اجتماعی میشود (لمون و ورهوف.)2016 ،6
گردشگران به طور فعال تجارب خود را از طریق تعامل بین یکدیگر و مقاصد گردشگري ایجاد میکنند (پاین ،پاین و گیلمور،7
 .)1999بر این اساس بسیاري از سازمانهاي خدماتی در حال تأکید بر ارائه تجربیات مطبوع به مشتریانشان هستند (حائري و
فرهمند .)2013 ،8با توجه به اینکه خدمات صنعت گردشگري همواره تجربی هستند ،مفهوم اقتصاد مبتنی بر تجربه به ویژه براي
موقعیت مقصد گردشگري مفید است و مدیران مقصد را تشویق میکند که تجارب خود را به عنوان ارزشهاي اقتصادي در نظر
بگیرند (کیم .)2018 ،9تجربیات گردشگري ،زودگذر هستند و در وهله اول احساسات گذرا ایجاد میکنند اما تجربیاتی که در حافظه
افراد ذخیره میشود و ماندگار هستند به آنها اجازه میدهد تا خاطرات خود را مرور کنند و بارها به تجربیات آنها فکر میکنند
(تانگ و ریچه .)2011 ،کیم و ریچی ( )2014تجربه ماندگار گردشگر را یک تجربه گردشگري میدانند که پس از اتفاق افتادن یک
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رویداد در ذهن گردشگر باقیمانده ،به شدت بر او تأثیر گذاشته و منجر به یادگیري او میشود .عالوه بر این ،محققان بازاریابی
پیشنهاد کردهاند که تصمیمات گردشگر به طور قابلتوجهی تحت تأثیر تجارب گذشته آنها از طریق حافظه قرار دارند (کیم،
 .)2018یک تجربه ماندگار به طور انتخابی از تجربیات گردشگري بر اساس ارزیابی فرد از تجربه خود به وجود میآید که به طور
مثبت به خاطر آورده میشوند و بعد از وقوع رویداد به یاد دارند (کیم و همکاران .)2012 ،گوهري و همکاران ( )2018پژوهشی را
تحت عنوان «تأثیر تجربیات گردشگري ایرانیان بر روي رضایت و نیتهاي رفتاري» نشان دادند که تجربه ماندگار گردشگر بر
روي رضایت گردشگر ،قصد سفر مجدد و تبلیغات شفاهی مثبت تأثیرگذار است.
قصد سفر مجدد و قصد توصیه به دیگران
قصد استفاده مجدد به احتمال استفاده مجدد از یک برند در آینده اشاره دارد (ورهگن و همکاران .)2013 ،به اعتقاد نوکس و
والکر )2001( 1منظ ور از قصد استفاده مجدد ،تکرار خرید مشتري از محصولی خاص بعد از استفاده از همان برند یا اعتقاد مشتري
به ادامه خرید در آینده است (اردالن ،خادمی و رسولی قهرودي .)1395 ،قصد استفاده مجدد نوعی رفتار مبتنی بر شناخت و
احساسات است که بر روي ارتباط آینده مشتري و سازمان ،سوددهی و موفقیت آنها تأثیر میگذارد (بصیر ،رحیم نیا و پورسلیمی،
 .) 1394به طور کلی دو دیدگاه اصلی در رابطه با قصد استفاده مجدد مطرح است :در دیدگاه اتفاقی ،استفاده مجدد به صورتی کامالً
تصادفی رخ میدهد؛ حال آن که در استفاده مجدد قطعی ،خرید بر اساس رضایت از تجربیات قبلی و به عبارتی بهتر بر اساس
وفاداري به برند صورت میگیرد (آقازاده ،قلی پور و بخشی زاده .)1392 ،قصد سفر مجدد به معناي سفر مجدد به یک مکان در
آینده و وفاداري به مکان تعریف میشود (چن و رحمان .)2018 ،قصد سفر مجدد در نتیجه رضایت مشتري از خدمات دریافت شده
ایجاد میشود و به معناي ادامه ارتباط مشتري است (ورهگن و همکاران .)2013 ،بازدید مجدد یا توصیه به دیگران معموالً در
ادبیات گردشگري به وفاداري گردشگر اشاره دارد و یکی از عوامل حیاتی براي سنجش راهبردهاي بازاریابی است .بازدید مجدد نه
تنها منبع ثابتی از درآمد را فراهم مینماید ،بلکه ممکن است تبلیغات توصیهاي را نیز به همراه داشته باشد (ژانگ ،وو و بوهالیس،2
 .)2018کیم و همکاران )2014( 3در مقالهاي ابعاد چندگانه ارزش ویژه برند و پیامدهاي آن را در هتلهایی با قیمت متعادل به
بررسی ارتباط بین چهار بعد ارزش وی ژه برند (وفاداري به برند ،کیفیت ادراک شده ،آگاهی از برند و تداعی برند) و ارزش ادراک شده
و قصد خرید مجدد پرداختند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ابعاد وفاداري به برند ،کیفیت ادراک شده ،آگاهی از برند و
تداعی برند بر روي ارزش ادراک شده و همچنین وفاداري به برند و آگاهی و تداعی برند نیز بر قصد خرید یا بازدید مجدد مسافران
تأثیر مثبت داشته است.
توصیه کردن یک مقصد براي دیگران یک رفتار پس از بازدید است که اغلب ارزش تجاري قابلتوجهی براي توسعهدهندگان
منطقه دارد ،اما به دلیل تمرکز بیش از حد بر خود بازدید اغلب توسط محققان نادیده گرفته میشود (لی ،لی و لی.)2014 ،4
احساسات ناشی از تجارب گردشگر ،خاطراتی را که گردشگران استفاده میکنند براي ارزیابی رضایت قبلی مصرف میکنند (ورهگن
و همکاران .)2013 ،عالوه بر این ،گردشگران معموالً در هنگام قضاوت در مورد کیفیت هر مقصد تحت تأثیر قرار میگیرند (ژانگ
و همکاران)2018 ،؛ آنها همچنین قادرند تجربیات خود را در گفتمان به اشتراک بگذارند .توصیه به دیگران شامل پیشنهاد دادن
منطقه سفر با توجه به تجربه مثبت سفر به آن منطقه ،به دوستان و آشنایان است (چن و رحمان .)2018 ،لتوین ،گلد اسمیت و پان5
( )2008قصد توصیه به دیگران (تبلیغات زبانی) را به عنوان ارتباطات بین مصرفکنندگان در مورد محصول ،خدمات یا شرکت که
در آن منابع مستقل از نفوذ تجاري در نظر گرفته میشوند ،معرفی کرده است (لی و همکاران .)2014 ،رضایت باالي گردشگران
میتواند بر روي قصد توصیه به دیگر گردشگران تأثیر بگذارد .مطالعات پیشین نشان میدهند که گزارشهاي مربوط به ثبات
سیاسی (بهعنوان یک جنبه مثبت مقصد گردشگري) بر تصویر مقصد و همچنین قصد توصیه آن تأثیر میگذارد (اردالن و همکاران،
 .)1395هودسان ،راث ،مادن و هودسان )2015( 6در پژوهشی نشان دادند که گردشگرانی که به برندها و مناطق گردشگري فکر
Knox & Walker
Zhang, Wu & Buhalis
3 Kim et al.
4 Lee, Lee & Lee
5 Litvin, Goldsmith & Pan
6 Hudson, Roth, Madden & Hudson
1

2

119
ایجاد وفاداری گردشگری فرهنگی /...اکبری و همکاران

میکنند و احساس خوبی دارند دیگران را هم از طریق بازاریابی دهانبهدهان تحت تأثیر قرار میدهند .آساکر و هالک ()2013
اشاره کردند که رضایت نقش متفاوتی در ارتباط بین تصویر و قصد توصیه دارد .آنتون و همکاران ( )2017در پژوهشی با عنوان
«رویکرد جدید به وفاداري مقصد :رضایت ،انگیزشها و تعداد سفر» تأثیر غیرخطی رضایت بر قصد مجدد سفر را نشان دادند .کیم
( ) 2018در پژوهشی نشان داد که تجربه ماندگار گردشگر بر روي نیات رفتاري او به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق تصویر
مقصد و رضایت گردشگر تأثیرگذار است .همچنین تبلیغات شفاهی به عنوان مهمترین وجه نیات رفتاري شناخته میشود .خالقیفر
( )1394پژوهشی را تحت عنوان «تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر تبلیغات دهانبهدهان و قصد بازدید مجدد با نقش میانجی رضایت
توریسم شهر کرمان» انجام داد .نتایج کلی تحقیق نشان میدهد؛ ارتقا رضایت گردشگر بر افزایش تبلیغات دهانبهدهان و
رضایت گردشگر اثر مثبت و معناداري دارد و بین تبلیغات دهانبهدهان و قصد بازدید مجدد رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
ایجاد وفاداری در گردشگر
با توجه به اهمیت بازاریابی رابطهمند در سالهاي اخیر ،بهویژه در صنایع خـدمات ،مفاهیم مربوط به وفاداري مورد توجه واقعشده
است (انصاري و اسدي .)1395 ،مشتریان وفادار نهتنها ارزش تجـارت را باال میبرند بلکه به تجارت امکان میدهند تا بتواند
هزینههاي خود را نسبت به جذب مشـتریان جدید پایین نگه دارند (موسوي ،حسینی و امیري .)1393 ،در یک تعریف جامع وفاداري
به یک تعهد قوي براي خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطالق میشود ،به صورتی که همان خدمت یـا
محصول علیرغم تأثیرات و تالشهاي بازاریابی بالقوه رقبا خریداري گردد (پاپو و کویستر .)2016 ،1در برخی کسبوکارها مانند
گردشگري ،ارائه خدمات بهتر به مشتریان به عنوان عامل اساسی در ایجاد وفاداري میشود (تاي .)2015 ،2وفاداري زمانی اتفاق
میافتد که مشتریان با اطمینان احساس کننـد سـازمان موردنظر بـه بهترین وجه ممکن میتواند نیازهاي آنها را برطـرف کنـد
بهطوريکه رقیبـان سـازمان از مجموعه مالحظات مشتریان خارجشده و تنها به خرید از سازمان اقدام نمایند (حسین زاده شهري و
خسروي .)1392 ،ایجاد وفـاداري در گردشگر مفهـومی است که در صنعت گردشگري امروزي موردتوجه بیشازپیش قرارگرفته
است .وفاداري گردشگر ،یک تعهد قوي براي سفر مجدد به یک منطقه در آینـده گفتـه میشود ،به صورتی که گردشگر با وجود
تأثیرات و تالشهاي بازاریـابی بالقوه رقبـا ،به همـان منطقه سفر میکنند و تنها راه حفـظ مشـتریان ،بـرآوردن نیازها ،خواستهها و
انتظارات و تـأمین رضـایت آنـان اسـت (حسین زاده شهري و خسروي .)1392 ،رضایی ( )1396در پژوهشی را تحت عنوان
« بررسی رابطه کیفیت خدمات بر روي وفاداري مشتري با نقش میانجی رضایتمندي گردشگر در هتلهاي  4ستاره استان کهگیلویه
و بویراحمد» نشان داد که بین مؤلفههاي کیفیت خدمات و رضایت گردشگر با وفاداري مشتریان رابطه معنیداري وجود دارد و
مؤلفه رضایت گردشگر ،به عنوان یک میانجی ،میان دو متغیر کیفیت خدمات و وفاداري مشتري نقش مهمی ایفا میکند .زارع
( )1396در پژوهشی نشان داد کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر رضایت گردشگر و وفاداري گردشگر تأثیر مستقیم دارند.
همچنین بین رضایت گردشگر و وفاداري گردشگر رابطه معناداري وجود دارد.

روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف پژوهش کاربردي ،از لحاظ ماهیت و روش ،پیمایشی و از لحاظ شیوههاي گردآوري دادهها
پرسشنامهاي است .جامعه آماري این تحقیق از گردشگران شهر ماسوله و بومیان استان گیالن تشکیل گردیده است .از این رو با
توجه به ماهیت جامعه نامحدود و با توجه به مدل سلسله مراتبی ارائه شده براي تعیین حجم بهینه نمونه از نرمافزار نمونهگیري
 Spss Sample Powerاستفاده شد .روش نمونهگیري غیر احتمالی در دسترس است .بر اساس نرمافزار نمونهگیري با توجه به
اینکه حداکثر متغیرهاي پیشبین در مدل رگرسیونی است و حداقل حجم نمونه  410نفر تخمین زده شد .به منظور اطمینان بیشتر
تعداد  10درصدپرسشنامه ( 451پرسشنامه) اضافهتر توزیع شد که پس از حذف پرسشنامههاي مخدوش یا ناقص تعداد 431
پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .همانطور که بیان شد ،ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه است .این
پرسشنامه از  22سؤال تشکیل و بر اساس طیف  5گزینهاي لیکرت ( -1بسیار کم تا  -5بسیار زیاد) طراحی شدند که در جدول 1
تشریح شده است .در ادامه نقشه ماهواره اي از شهر ماسوله در شکل  1مشاهده می گردد.
Pappu & Quester
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شکل  .1نقشه ماهواره اي شهر ماسوله

جدول 1
تشریح منابع و تعداد سنجههاي پرسشنامه
متغیر
تجربه ماندگار
گردشگر
مشارکت
گردشگر

سؤاالت
6-1
11-7

سازهها

منابع

هیجانزدگی از تجربه جدید ،لذت بردن ،تجربه زندگی در لحظه ،منحصربهفرد بودن،
تأثیرگذاري خوب روي مردم محلی و یادگیري از سفر
استفاده از راهنماي تور ،استفاده از ویدیوهاي مختلف ،فضاي تعامل اجتماعی ،استفاده از نقشه و
کتاب راهنما ،استفاده از تسهیالت تحت وب
عالقه به یادگیري آداب و رسوم ،عالقهمندي به یادگیري فرهنگهاي جدید ،تعامل با مردم
جهت آشنایی فرهنگی ،عالقهمندي به دانستن جهانبینی مردم متفاوت و عالقهمندي به
فعالیتهاي فرهنگی

کیم و همکاران
()2012
طاهري و همکاران
()2014

ارتباط فرهنگی

16-12

قصد توصیه به
دیگران

19-17

پیشنهاد مکان سفر به دوستان ،تبلیغات زبانی مثبت و تشویق دیگران به سفر

قصد سفر مجدد

22-20

سطح قصد سفر مجدد در آینده ،اگر فرصت مجددي باشد مجدداً به این مکان سفر میکنم و
وفاداري به مقصد فرهنگی

زینس1

گنوث و
()2013

بن ،جوزف-ماتیوس،
داي ،هیز و کاو 2
()2007
بن و همکاران
()2007

همچنین براي تشریح برخی از ویژگیهاي پاسخدهندگان در این پژوهش باید بیان نمود که؛ حدود  60/1درصد از آنها مرد،
 39/9زن  54/5درصد بومی و  45/5درصد پاسخدهندگان غیربومی هستند .در ادامه ویژگی نمونه مورد مطالعه از لحاظ تعداد بازدید
از شهر ماسوله در جدول ( )2مالحظه میگردد.

Gnoth and Zins
Bonn, Joseph-Mathews, Dai, Hayes & Cave
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جدول 2

تعداد بازدید جامعه مورد مطالعه از شهر ماسوله
تعداد بازدید
کمتر  5بار
 10-5بار
 15-11بار
بیشتر از  15بار
جمع

فراوانی
166
124
100
41
431

درصد فراوانی
38/5
28/8
23/2
9/5
100

فراوانی تجمعی
38/5
67/3
90/5
100

مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
ارتباطات فرهنگی بر تمایل گردشگران به مشارکت در فرهنگ محلی اشاره دارد .با توجه به اینکه گردشگران فرهنگی داراي
انگیزه یادگیري و تجربه فرهنگهاي مختلف هستند ،این انتظار وجود دارد که سطح باالتر مشارکت بازدیدکنندگان در گردشگري
فرهنگی ،درک عمیقتري را از فرهنگ بدهد (دي آلمیدا .)2018 ،1تانگ و ریتچیه )2011( 2ادعا میکنند که درک عمیق و
مشار کت فعال در فرهنگ محلی ،شیوه زندگی مردم محلی و زبان محلی به ایجاد یک تجربه مفید و قابل توجه منجر میشود.
چاندراالل و والنزوئال )2013( 3از طریق مصاحبهاي کیفی از گردشگران استرالیایی ،پیشنهاد میکنند که مسافران باید همواره تجربه
فرهنگهاي محلی ،جشنوارهها و مراسمهاي محلی و آشپزي محلی را به یاد داشته باشند .از آنجایی که ارتباطات فرهنگی تجارب
و تعامل گردشگران با فرهنگهاي محلی را بازتاب میدهد ،بنابراین انتظار میرود سطح باالتري از تجربه ماندگار گردشگر را در
زمینه گردشگري فرهنگی ایجاد کند .این رابطه ممکن است براي تمام انواع گردشگري به کار نیاید؛ زیرا گردشگران ممکن است
فقط در برخی انواع گردشگري به دنبال ارتباطات فرهنگی باشند (چن و رحمان .)2018 ،برودیه و همکاران )2011( 4ارتباط مثبتی
بین مشارکت مشتري و تجربیات رضایتبخش در سفر را پیشنهاد دادهاند .در رویکرد گردشگري ،طاهري و همکاران ()2014
استدالل کردند که مشارکت بهتر با زمینه و محتویات جاذبههاي گردشگري تجربه گردشگري را بهینه میکند؛ بنابراین انتظار
می رود که سطح باالتري از مشارکت گردشگران تجربه ماندگار باالتري را منجر شود .به خصوص براي گردشگران فرهنگی به
دلیل اینکه اغلب به دنبال کسب تجارب فرهنگی هستند ،مشارکت باالتر میتواند تجربه به یاد ماندنیتري را منجر شود؛ بنابراین
مشارکت گردشگران به طور مثبت بر تجربه ماندگار گردشگر و ارتباطات فرهنگی تأثیر میگذارد .همچنین ارتباطات فرهنگی به
نوبه خود تجربه ماندگار گردشگران را تحت تأثیر قرار میدهد .با این حال در یک تجربه گردشگري فرهنگی ،افزایش مشارکت
میتواند منجر به افزایش ارتباطات فرهنگی و غرق شدن در فرهنگها شود که به نوبه خود میتواند تجربه ماندگاري براي
گردشگران ایجاد کند (گوهري ،پورعزیزي ،مدنی و چان .)2018 ،5به طور خاص ،افزایش تعامل باید با توجه به افزایش ارتباطات
فرهنگی گردشگران به منظور ایجاد تجارب ماندگار گردشگران باشد .بر اساس این منطق ،میتوان استدالل کرد که ارتباطات
فرهنگی میتواند به طور کامل تعدیلکننده ارتباط بین مشارکت گردشگران و تجربه ماندگار گردشگران در زمینه گردشگري
فرهنگی باشد (چن و رحمان.)2018 ،
مطالعات گذشته نشان داده است که تجربه سفر به طور مثبت با دیدگاه گردشگران در ارتباط است (گومز-ژاکینتو ،مارتین-گارسیا
و برتیچه-هاودهایوز1999 ،6؛ ژو و وال .)2014 ،7قصد سفر مجدد و قصد توصیه به دیگران به عنوان نتایج مثبت تجربه ماندگار
گردشگر ذکر شدهاند (گوهري و همکاران .)2018 ،تعداد گردشهاي قبلی نیز میتواند به طور قابل توجهی رفتارهاي آینده
گردشگران را تحت تأثیر قرار دهد .لم و هسو )2004( 8دریافتند که قصد گردشگران چینی براي سفر به هنگکنگ با افزایش تعداد
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گردشگر بیشتر شده است .عالوه بر این ،کیم و همکاران )2014( 1نشان دادند که تجربه ماندگار گردشگران به طور مثبت با
رفتارهاي بعدي آنها در ارتباط است .همچنین کیم )2018( 2نشان دادند که تجربه ماندگار گردشگر پیشبینی کننده قوي براي
قصد و نیت بازنگري رفتارهاي گردشگران است .لذا با توجه به مطالب گفته شده اهداف پژوهش در ذیل شرح داده شده و مدل
مفهومی پژوهش حاضر نیز به شکل  2زیر است:
 .1سنجش تأثیر مشارکت گردشگر بر ارتباط فرهنگی در شهر تاریخی ماسوله.
 .2سنجش تأثیر ارتباط فرهنگی بر تجربه ماندگار گردشگر در شهر تاریخی ماسوله.
 .3سنجش تأثیر مشارکت گردشگر بر تجربه ماندگار گردشگر در شهر تاریخی ماسوله.
 .4سنجش تأثیر مشارکت گردشگر بر تجربه ماندگار گردشگر با در نظر گرفتن نقش میانجی ارتباط فرهنگی در شهر
تاریخی ماسوله.
 .5سنجش تأثیر تجربه ماندگار گردشگر بر قصد سفر مجدد در شهر تاریخی ماسوله.
 .6سنجش تأثیر تجربه ماندگار گردشگر بر قصد توصیه به دیگران در شهر تاریخی ماسوله.
 .7بررسی نقش بومی بودن یا غیربومی بودن در فرضیههاي تحقیق.

شکل  .2الگوي مفهومی پژوهش

با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش و متناظر با اهداف پژوهش ،فرضیههاي زیر مطرح میشود؛
 .1مشارکت گردشگر تأثیر مثبت و معناداري بر ارتباط فرهنگی دارد.
 .2ارتباط فرهنگی تأثیر مثبت و معناداري بر تجربه ماندگار گردشگر دارد.
 .3مشارکت گردشگر تأثیر مثبت و معناداري بر تجربه ماندگار گردشگر دارد.
 .4ارتباط فرهنگی میانجی کننده تأثیر مشارکت گردشگر بر تجربه ماندگار گردشگر است.
 .5تجربه ماندگار گردشگر تأثیر مثبت و معناداري بر قصد سفر مجدد دارد.
 .6تجربه ماندگار گردشگر تأثیر مثبت و معناداري بر قصد توصیه به دیگران دارد.
 .7بومی بودن و غیربومی بودن در نتایج فرضیههاي تحقیق تفاوت ایجاد میکند.

یافتهها و بحث
در قسمت تحلیل دادهها از فن مدلسازي معادالت ساختاري ( )SEMبا رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرمافزار
 Smart PLS 3براي بررسی الگو مفهومی پژوهش بهره گرفته شده است .این روش بهترین ابزار براي تحلیل پژوهشهایی است که
در آنها روابط بین متغیرها پیچیده ،حجم نمونه اندک و توزیع دادهها غیر نرمال است .ضمن آنکه جهت سنجیدن روابط علّی ،رویکرد
حداقل مربعات جزئی ( )PLSروشی بسیار مناسب است .براي این منظور ،پس از بیان ویژگیهاي جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی،
مدل پژوهش حاضر در دو سطح؛ مدل اندازهگیري (پایایی ،بار عاملی ،روایی همگرا و روایی واگرا) و مدل ساختاري (ضریب تعیین،
Kim et al.
Kim
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ضریب قدرت پیشبینی ،آماره  )tمورد برازش قرارگرفته و سپس فرضیههاي پژوهش آزمون میشوند .ضمن اینکه الزم به ذکر است؛
فرضیههاي پژوهش در دو مدل با متغیر تعدیل گر و بدون متغیر تعدیل گر مورد برازش قرار میگیرند.
ارزیابی مدل اندازهگیری
آلفاي کرون باخ شاخصی کالسیک براي تحلیل پایایی و نشاندهنده یک سنت قوي در معادالت ساختاري است که برآوردي را
براي پایایی بر اساس همبستگی درونی معرفها ارائه میدهد و مقدار مناسب براي آن بزرگتر از  0/7است .بهمنظور محاسبه
پایایی معیار دیگري نیز وجود دارد که برتريهایی را نسبت به روش سنتی محاسبه آن بهوسیله آلفا کرون باخ را به همراه دارد و به
آن پایایی ترکیبی ( )CRگفته میشود .برتري پایایی ترکیبی نسبت به آلفا در این است که پایایی سازهها نه بهصورت مطلق ،بلکه با
توجه به همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه میشود .همچنین براي محاسبه آن ،شاخصهاي با بار عاملی بیشتر ،اهمیت
زیادتري دارند .درنتیجه براي سنجش بهتر پایایی ،هردوي این معیارها استفاده میشوند .براي پایایی مرکب میزان باالي 0/7
مناسب ذکر شده است .روایی همگرا معیار دیگري است که براي برازش مدلهاي اندازهگیري در روش مدلسازي معادالت
ساختاري بکار برده میشود .مطالعات انجام شده ،استفاده از متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEرا بهعنوان معیاري براي اعتبار
همگرا پیشنهاد کردهاند .معیاري که براي مطلوب بودن  AVEنمایش داده میشود باالتر از  0/5است .فلذا نتایج جدول ()3
نشاندهنده مقادیر مناسب هر یک از این معیارها است.
جدول 3

گزارش معیارهاي؛ آلفاي کرون باخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا
متغیر
ارتباط فرهنگی
تجربه ماندگار گردشگر
قصد توصیه به دیگران
قصد سفر مجدد
مشارکت گردشگر

ضریب آلفای کرون باخ

ضریب پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراجی

()Alpha ≥ 0/7
0/83
0/86
0/80
0/87
0/86

()CR ≥ 0/7
0/88
0/89
0/88
0/92
0/90

()AVE ≥ 0/5
0/60
0/59
0/72
0/79
0/65

بارهاي عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهاي یک سازه با آن سازه ،محاسبه و مقدار مناسب آن برابر و یا بیشتر از  0/4است.
بیانگر این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخصهاي آن از واریانس خطاي اندازهگیري آن سازه بیشتر بوده است .بارهاي عاملی حاصل
از اجراي مدل که در جدول ( )4نشان داده شده است ،بیانکننده آن است که همه سنجهها داراي بار عاملی مناسبی میباشند.
جدول 4

بارهاي عاملی سنجههاي مدل
سازه

تجربه ماندگار گردشگر

مشارکت گردشگر

کد سنجه
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11

بار عاملی
()≥0/4
0/81
0/80
0/76
0/83
0/66
0/71
0/70
0/79
0/84
0/82
0/76

سازه

عملکرد بازار
قابلیت

قصد توصیه به
دیگران

قصد سفر مجدد

کد سنجه
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22

بار عاملی
()≥0/4
0/76
0/70
0/86
0/75
0/79
0/75
0/80
0/75
0/82
0/90
0/93
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جهت بررسی روایی واگراي مدل اندازهگیري ،از معیار فورنل و الرکر استفاده شده است .بر اساس این معیار ،روایی واگراي قابل
قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل ،نسبت به سازههاي دیگر تعامل بیشتري با شاخصهایش دارد .روایی واگرا
وقتی در سطح قابل قبولی است که میزان  AVEبراي هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههاي دیگر در مدل
باشد .در  PLSبررسی این امر بهوسیله ماتریسی حاصل میشود که خانههاي این ماتریس حاوي مقادیر ضرایب همبستگی بین
سازهها و جذر مقادیر  AVEمربوط به هر سازه است .بر اساس نتایج به دست آمده از همبستگیها و جذر  AVEکه بر روي قطر
جدول ( )5قرار داده شده میتوان روایی واگراي مدل در سطح سازه را از نظر معیار فورنل-الرکر نتیجه گرفت.
جدول 5
همبستگیهاي میان متغیرهاي مکنون و مقادیر AVE
متغیر

ارتباط فرهنگی

تجربه ماندگار

قصد توصیه به

توریسم

دیگران

ارتباط فرهنگی

0/78

تجربه ماندگار گردشگر

0/74

0/76

قصد سفر مجدد

قصد توصیه به دیگران

0/68

0/73

0/84

قصد سفر مجدد

0/70

0/76

0/70

0/89

مشارکت توریسم

0/73

0/81

0/76

0/75

مشارکت توریسم

0/80

ارزیابی مدل ساختاری و کل
نتایج به دست آمده از تحلیل مدل ساختاري در رابطه با معیار  R2براي تمامی متغیرهاي درونزاي مدل پژوهش نشان میدهد که؛ این
معیار در رابطه با متغیر «ارتباط فرهنگی» مقدار  0/69براي متغیر «تجربه ماندگار گردشگر» مقدار  0/67و براي متغیر «قصد توصیه به
دیگران» مقدار  0/53براي متغیر «قصد سفر مجدد» مقدار  0/58است .نتایج این معیار نشان میدهد که ضرایب تعیین متغیرهاي درون-
زاي مدل از برازش خوبی برخوردارند .همچنین بهمنظور بررسی قدرت پیشبینی مدل از معیاري تحت عنوان  Q2تحلیل شده است.
بامالحظه نتایج این معیار در رابطه با متغیرهاي درونزاي «ارتباط فرهنگی ،تجربه ماندگار گردشگر ،قصد توصیه به دیگران و قصد سفر
مجدد» که به ترتیب مقادیر؛  0/35 ،0/37 ،0/38و  0/43را دارا میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که مدل از قدرت پیشبینی باالیی
برخوردار است .پس از برازش بخش اندازهگیري و ساختاري مدل پژوهش حاضر ،بهمنظور کنترل برازش کلی مدل ،از معیاري تحت عنوان
 GoFاستفاده شد .با توجه به مقدار  0/28محاسبه شده براي این معیار و مطابق مطالعات انجام شده ،برازش کلی مدل در حد «متوسط»
مورد تائید قرار میگیرد .در ادامه بهمنظور بررسی و آزمون فرضیههاي پژوهش ،نتایج حاصل از ضرایب معناداري ،ضرایب استاندارد شده
مسیرهاي مربوط به هر یک از فرضیهها و نتایج بررسی فرضیهها در جدول  6ارائه شده است.
جدول 6

نتایج فرضیات تحقیق
فرضیهها
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

انحراف معیار
ضریب مسیر
t-statistic
0/062
29/261
0/834
0/062
3/358
0/208
0/062
10/304
0/641
0/054
3/217
0/174
0/038
20/047
0/764
0/040
18/083
0/731
با توجه به تحلیل جایگشت و میزان  p-valueبزرگتر از  0/05تفاوت معناداري بومی بودن
و یا نبودن در نتایج فرضیههاي تحقیق ایجاد نمیکند.

نتیجه
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
رد
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نتایج آزمون فرضیهها و ضرایب معناداري با توجه به جدول  2نشان میدهد که تمامی فرضیهها به جز فرضیه هفتم مورد تائید
قرار میگیرد .در شکل  2و  3ضرایب مسیر و معناداري کلیه فرضیهها در قالب خروجی نرمافزاري بهصورت الگوهاي عملیاتی به
نمایش دادهشدهاند.

شکل  .3الگوي عملیاتی پژوهش در حالت ضرایب تعیین و مسیر

شکل  .4الگوي عملیاتی پژوهش در حالت ضرایب معناداري

همانگونه که در شکل  2و  3مالحظه میشود ،خروجی نرمافزار  Smart PLSرا میتوان به این صورت مورد تفسیر قرارداد که؛
«مشارکت گردشگر»  83درصد از تغییرات «ارتباط فرهنگی» را تبیین نموده و تأثیرگذاري این اثر در سطح معناداري  99/9درصد
مورد تائید قرار گرفت« .مشارکت گردشگر»  64درصد از تغییرات «تجربه ماندگار گردشگر» را تبیین نموده و تأثیر آن در سطح
معناداري  99/9درصدي مورد تائید قرار گرفت« .ارتباط فرهنگی»  20درصد از تغییرات «تجربه ماندگار گردشگر» را تبیین
مینماید ،ضمن آنکه این تأثیرگذاري نیز در سطح اطمینان  99/9درصد مورد تائید قرارگرفته است« .تجربه ماندگار گردشگر» 76
درصد از تغییرات «قصد سفر مجدد» و  73درصد از تغییرات «قصد توصیه به دیگران» را تبیین نموده و این اثر نیز در سطح
اطمینان  99درصد مورد تائید قرار گرفت.

نتیجهگیری
امروزه صنعت گردشگري بهمثابه پدیده پویاي جهانی و اجتماعی ،پیچیدگیهاي خاص خویش را دارد؛ به عبارت دیگر گردشگري
یکی از بزرگترین محرکههاي اقتصادي قرن حاضر به شمار میرود که بیش از  10درصد درآمد ناخالص داخلی کشورها را تشکیل
میدهد .به گونهاي که پیشبینی میشود درآمد گردشگري دنیا در سال  2040به  2000میلیارد دالر برسد (ذاکر توالیی .)1395 ،از
سوي دیگر گردشگري مزایاي اجتماعی ،فرهنگی و محیطی نیز دارد و به صیانت از فرهنگها نیز کمک میکند ،بنابراین مهمترین
وظیفه گردشگري ترویج و تقویت صلح و درک متقابل میان مردم است .بسیاري از کشورها ،این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی
درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود برگزیدهاند .با توجه به اینکه در اقتصاد جهانی گردشگران
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بقاي مناطق گردشگري را رقم میزنند ،کشورها دیگر نمیتوانند نسبت به انتظارات و خواستهها و نگرش گردشگران داخلی و
خارجی خود بیتفاوت باشند و بایستی همه فعالیتها و توانمنديهاي خود را صرف ایجاد رضایت ،تجربه مثبت و احساس خوشایند
نمایند؛ چرا که گردشگران منبع مهم تولید ثروت به شمار میآیند .ازاینروي در ایران نیز میبایست تمهیدات الزم براي جایگزین
کردن صنعت گردشگري با اقتصاد نفت محور در نظر گرفته شود .به همین منظور سازمانها و مناطق تفریحی و گردشگري باید
بیشتر به عوامل درآمدزاي این صنعت (گردشگران) توجه کنند.
بعد از انجام تحلیل مدل به صورت کمی ،محققان طی دو جلسه متوالی در قالب گروه کانون با حضور هشت نفر از گردشگران
ماسوله ،به تحلیل نتایج مدل پرداختند .گردشگران اذعان کردهاند که همگی آنها زمانی که در کارهاي فرهنگی مشارکت داشتهاند،
این مشارکت باعث شده است که آنها بتوانند ارتباطی نزدیک با مکان گردشگري و مجریان آنها برقرار کنند .این برقرار ارتباط
نزدیک با مکان گردشگري و مجریان آن باعث شده است که آنها تجربه بسیار جذابی داشته باشند .به عنوان مثال تعدادي از
گردشگران ،خاطرات خود از حضور در جشنوارههاي فرهنگی و بومی محلی در مکانهاي مختلف را به یاد میآوردند و همگی از
آنها به خوبی یاد میکردند .در سؤال بعدي از ایشان خواسته شد که اثرات این خاطرات خوب و تجربه دلنشین را بحث کنند .در
هر دو گروه کانون ،گردشگران به اثرات مثبت این تجربه اشاره کردند و اذعان داشتند که عالقه دارند که دوباره به آن مکان سفر
کنند ،دیگران را به سفر به آن مکان ترغیب کنند ،حاضرند مبلغ باالتري براي خدمات آن مکان پرداخت کنند و زمان بیشتري را در
آن مکان باقی بمانند .حتی چند نفر ،خود را حامی و طرفدار آن مکان معرفی میکردند .در این پژوهش ،همانطور که پیشتر اشاره
شد ،به بررسی هفت فرضیه پرداختیم که نتایج حاصل از فرضیهها در ذیل تشریح میشود .نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش
نشان میدهد ،مشارکت گردشگر بر ارتباط فرهنگی تأثیر مثبت و معناداري دارد و فرضیه اول تائید میگردد .همچنین ضریب
رگرسیون به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که متغیر مشارکت گردشگر بر ارتباط فرهنگی اثر مستقیم دارد و موجب
افزایش ارتباط فرهنگی میشود که با پژوهشهاي تانگ و ریتچیه )2011( 1و دي المیدا )2018( 2همراستا است .لذا پیشنهاد
میشود مسئولین شهر گردشگر ي ماسوله راهنماي تور را براي گردشگران شهر ماسوله در نظر بگیرند .براي آشنایی گردشگران به
تولید و اجراي فیلمها و موسیقیهاي محلی شهر ماسوله براي گردشگران بپردازند .نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان میدهد ارتباط
فرهنگی تأثیر مثبت و معناداري بر تجربه ماندگار گردشگر دارد و فرضیه دوم تائید میگردد؛ که با پژوهشهاي چاندراالل و
والنزوئال ( )2013و چن و رحمان ( )2018مطابقت دارد .از این روي مسئولین میتوانند به آموزش آداب و رسوم مختلف ،آیینها و
شیوه زندگی مردم شهر ماسوله به گردشگران و فرهنگهاي مختلف شهر ماسوله را به گردشگران مبادرت ورزند .نتایج فرضیه سوم
نشان میدهد مشارکت گردشگر تأثیر مثبت و معناداري بر تجربه ماندگار گردشگر دارد و فرضیه سوم تائید میگردد؛ که با
پژوهشهاي برودیه و همکاران ( )2011و طاهري و همکاران ( )2014مطابقت دارد .براي ایجاد تجربه ماندگار در گردشگران
می توان امکان استفاده گردشگران شهر ماسوله از امکانات محلی (بوم گردي) را فراهم کرد .همچنین وجود کتاب راهنماي
گردشگران شهر ماسوله براي استفاده بهینهتر از فضا نیز به این مهم کمک خواهد کرد .نتایج فرضیه چهارم نشان میدهد ارتباط
فرهنگی میانجی کننده تأثیر مشارکت گردشگر بر تجربه ماندگار گردشگر است که با پژوهش چن و رحمان ( )2018همراستا است.
برگزاري فعالیتهاي فرهنگی مختلف در شهر ماسوله براي گردشگران و ایجاد ارتباط و تعامل مردم ساکن به منظور آشنا شدن
گردشگران با فرهنگ ساکنین شهر گردشگري ماسوله میتواند به تأثیر مشارکت گردشگر بر تجربه ماندگار کمک کند .نتایج فرضیه
پنجم نشان میدهد تجربه ماندگار گردشگر تأثیر مثبت و معناداري بر قصد سفر مجدد دارد که با پژوهشهاي کیم و همکاران
( )2014و کیم )2018( 3مطابقت دارد .مسئولین میتوانند با اولویت قرار دادن رضایت گردشگران نسبت به کسب درآمد و برگزاري
جشنهاي مناسبتی براي خوشامدگویی و بدرقه مسافران همانند ایام عید و دیگر مناسبتها گردشگران را به سفر مجدد به شهر
گردشگري ماسوله ترغیب کنند .فرضیه ششم نشان میدهد تجربه ماندگار گردشگر تأثیر مثبت و معناداري بر قصد توصیه به
دیگران دارد که با پژوهشهاي خالقیفر ( )1394و گوهري و همکاران ( )2018مطابقت دارد .با توجه به تائید این فرضیه دادن
هدایا و سوغات محلی به گردشگران و توجه و اهتمام در تمیزي و نظافت مقصد گردشگري و محل استقرار مسافران میتواند بر
قصد توصیه به دیگران تأثیر بسزایی داشته باشد .نتایج فرضیه هفتم نشان میدهد بومی بودن و غیربومی بودن در نتایج فرضیههاي
Tung and Ritchie
de Almeida
3 Kim
1
2
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p.value

تحقیق تفاوت ایجاد میکند .با توجه به رویکرد Permutation test ،جهت مقایسه دو گروه بومی و غیربومی و مقدار
 > 0.05و همچنین فواصل اطمینان میتوان اینگونه بیان نمود که به لحاظ آماري تفاوت معناداري بین دو گروه بومی و غیربومی
در فرضیههاي تحقیق مشاهده نشد و فرضیه هفتم تائید نمیگردد .هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ایجاد وفاداري در گردشگري
فرهنگی با استفاده از تجربه ماندگار ،ارتباط فرهنگی و مشارکت گردشگر بود .نتایج فرضیات نشان داد که در بین گردشگران شهر
ماسوله و بومیان استان گیالن بیشترین ارتباط بین متغیرهاي مشارکت گردشگر و ارتباط فرهنگی وجود دارد .در پایان میتوان
گفت که گردشگري یکی از مهمترین صنعتها در صنایع خدماتی به شمار میرود که امروزه رقابت فزایندهاي بین ارائهدهندگان
این خدمات (مقاصد گردشگري) مشاهده میشود .براي ارائهدهندگان خدمات گردشگري و نیز بومیان مقاصد گردشگري بسیار مهم
است که مسافران همواره وفاداري خود را براي سفر مجدد حفظ نمایند و همچنین از طریق توصیه به دیگران و تبلیغات شفاهی
مثبت تعداد گردشگران از آن مناطق را افزایش دهند .از آنجا که گردشگران هرگز نمیتوانند قبل از خرید و استفاده از محصول
گردشگري آن را آزمایش کنند ،به همین دلیل تصمیمگیري براي خرید محصوالت گردشگري تفاوت قابلمالحظهاي با
تصمیمگیري براي خرید سایر محصوالت دارد .لذا تجربهاي که گردشگر در نخستین بازدید از مقصد گردشگري به دست میآورد،
تأثیر بسزایی بر قصد وي براي بازدید مجدد از آن مقصد گردشگري خواهد داشت .به همین دلیل انجام برنامههایی براي مشارکت
دادن گردشگران میتواند یکی از راهها براي افزایش رضایت آنها از سفر شود و قصد بازدید مجدد و توصیه مقصد گردشگري به
دیگران را به همراه داشته باشد.
با توجه به اینکه هر پژوهشی با محدودیتهایی همراه است این پژوهش نیز با دو محدودیت عمده درگیر بوده است که در ذیل
ارائهشده است؛
 .1تحقیق حاضر در یک مقطع خاص انجام شده و از آنجا که سرعت تولید علم باال است لذا تعمیم نتایج تحقیق حاضر
براي یک دوره بلندمدت امکانپذیر نیست.
 .2از نظر روش تحقیق باید در نظر داشت که نتایج تحقیقات همبستگی و به دنبال آن تحقیقات علی و معلولی به شدت
تحت تأثیر میزان نمونه است بنابراین نتایج میتواند با نوسان میزان نمونه تغییر کند.
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