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ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی -فرهنگی در مقصد
گردشگری رامسر
مصطفی محمدی -1استادیار مدیریت جهانگردی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
سیّد محمّد میرتقیان رودسری – دانشجوی دکتری گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
مهشید ناسوتی  -کارشناس ارشد مدیریت گردشگری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
دریافت مقاله1398/06/10 :

پذیرش مقاله1398/11/11 :

چکیده
رویدادها بهعنوان یکی از رو به رشدترین بخ ها و مهمترین محصول گردشگری و نیز راهحلی برای جوانسازی
مقصدهای گردشگری و جذب گردشگران بیشتر به آن شناخته میشـوند .در ایـن راسـتا ،شـناخت فرآینـدی کـه
بهواسطه آن ،یک رویداد بتواند نق

مهمی را در رضایت و وفاداری گردشگران ایفا نماید ،ضـرور دارد .تحقیـ

حاضر باهدف شناخت و ارزیابی نق

عوامل مثثر بر وفاداری گردشگران به رویدادهای منتخب مقصد گردشگری

رامسر صور پذیرفته است .تحقی حاضر ،کاربردی ،توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدلسـازی معـادال
ساختاری بر اساس تکنیک حداقل مربعا جزیـی بـوده اسـت .جامعـه آمـاری تحقیـ  ،گردشـگران بازدیدکننـده
ازاینرویدادهای بودند .تعداد نمونه  400نفر در نظر گرفته شد و روش نمونهگیری ،تصادفی سـاده بـود .دادههـای
تحقی از طری پرسشـنامه جمـ آوری شـدند .تجزیـهوتحلیل دادههـا بـا اسـتفاده از نرمافزارهـای  SPSS25و
 SmartPLS2صور پذیرفت .روایی پرسشنامه از طری روایی محتوا و پایایی آن بـا محاسـبه آلفـای کرونبـاخ
( )0/895تأیید گردید .از تحلیل عاملی تأییدی برای اطمینان از اعتبار مدلهای اندازهگیری استفاده شـد .نیکـویی
برازش مدل ( )GOFبرابر با  0/364بود که نشان از اعتبار قوی مدل تحقی داشـت .بـر اسـاس یافتـهها ،بـهجز
فرضیه اول (تأثیر اصالت رویدادها بر کیفیت رویدادها) ،هشتم (تأثیر کیفیت رویدادها بر ارزش رویدادها) و یـازدهم
(تأثیر کیفیت رویدادها بر اعتماد به رویدادها) ،سایر فرضیهها تأیید شدند و مشخص گردید متغیرهای مربوطه نق
مهمی را در وفاداری به رویدادهای منتخب مقصد گردشگری رامسر ایفا مینمایند.
واژههای کلیدی :گردشگری رویدادها ،رویدادهای فرهنگی -بومی ،وفاداری ،مقصد رامسر.

 .1نویسنده مسئول

Email: m.mohammadi@umz.ac.ir
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مقدمه
فرهنگ هر جامعه ،بستر مناسبی برای رشد و توسعه گردشگری است (زیاری و همکاران .)1394،مهمتـرین شـاخصهای
فرهنگــی جــذب گردشــگران (رضــوانی و همکــاران1392،؛ آزادهفــر ،)1397،برگــزاری رویــدادها اســت (Higgins-

 .)Desbiolles,2017رویدادها بهعنوان یکی از رو بـه رشـدترین بخ هـای تجـار گردشـگری (میرزائـی )1395،و
مهمترین محصول گردشگری ( .)Getz,2008ازنظر تعداد ،تنوع و محبوبیت ،از دهه  1980گسترشیافتهاند ( Yang et

 .)al,2011استفاده از رویدادها (ازنظر زمانی :پر سابقه و باسـتانی -جدیـد) (تـاجزادهنمین و هاشـمزاده )1393،و (ازنظـر
گستره :کالن-بینالمللی و محلی) ( )Huang & Lee,2015بهعنوان ابزاری برای توسعه گردشگری و دارای کاربردی
جهانی میباشد ( .)Jafari,2002دراینبین رویدادهای کوتاهمد و جشنوارههای محلـی ،آینـده گردشـگری را تشـکیل
میدهند ( .)Chang,2006در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران ،جشنها و آئینهای سنتی در قالب رویدادهای ویـوه
برگزار میشود که بازدیدکنندگان بسیاری را از مناط اطراف و سایر استانها جذب میکنـد (میرزائـی و رضـایی.)1396،
گردشگری رویدادها یکی از اشکال سفر با عالی ویوه است ()Getz,2008؛ یعنی میتواند دلیل سفر به یک مقصد و یا
در مسیر مقصد باشد ( .)Veres et al,2008هدف اصلی برپایی رویدادهای محلی و بـومی ،توسـعه گردشـگری پایـدار
( ،)Lee et al,2011افزای

سهم گردشگری از بازارهای مهم گردشگری دنیـا (میرزائـی و رضـایی ،)1396 ،گسـترش

فصل گردشگری ( ،)Brida et al,2014جذب بازدیدکنندگان خارجی ( ،)Duran & Hamarat,2014ایجاد تصـویر
ذهنی مطلوب ( ،)Lee,2011حمایت از آدابورسـوم ،عقایـد و میـراث فرهنگـی جوامـ ()Savinovic et al,2012؛
افزای

غرور مردم محلی و تقویت همبستگی اجتماعی ( ،)Weber & Ali-Knight,2012رف اثرا جهانیشدن بـر

هویت جوام محلی ( ،)McDowall, 2010افـزای

زمینـه مشـارکت گردشـگران در فعالیتهـای اجتمـاعی مقصـد

( )Picard & Robinson,2006و نیز ارتقای رفاه برای جامعه محلی از جنبـههای اقتصـادی ،اجتمـاعی-فرهنگـی و
زیستمحیطی ( )Matheson et al,2014میباشد؛ بنابراین ،نباید از نق

ارزنده این رویدادها در رون مقاصد کمتـر

شناختهشده غافل بود؛ بهاینترتیب انجام پووه های جام برای آگاهسازی مدیران مقاصد داخلی از مناف روزافزون این
رویدادها و جشنوارهها ضروری مینماید (خانیکهنمویی .)1393،در منطقـهای کـه فرهنـگ متنـوعی دارد ( & Weber

 ،)Ali-Knight,2012جشنوارههای بـومی بـه شـکل روزافـزون بـهعنوان ابـزاری بـرای ارتقـای اقتصـاد منطقـهای
( )Felsenstein & Fleischer,2003و وجهه ملی و منطقهای (رنجبریان و زاهـدی )1383،اسـتفاده میشـوند ،زیـرا
سود حاصل از رویدادها میتواند قابلتوجه باشد و همچنین ،این رویدادها نق

عمدهای در نمای

فرهنگ مقصـد ایفـا

نمایند ( .)Hauptfleisch et al,2007ایران که کشور مهمی در منطقـه خاورمیانـه میباشـد ،یـک پتانسـیل قـوی در
توسعه رویدادها برای باال بردن ظرفیت گردشگری به عنوان یک مقصد را دارد .در ایران مناط گوناگونی وجـود دارد کـه
رویدادهای بومی  -فرهنگی را با اهداف جذب بیشتر گردشگران (میرزائی و رضایی ،)1395،احیای رسوم بـومی و توسـعه
اقتصادی منطقه ،ایجاد تصویر مثبت از منط قه برای گردشگران و باال بردن سطح زنـدگی و غـرور مـردم محلـی ،برگـزار
مینمایند ( .)Akhoondnejad,2016در مقصد گردشگری رامسر که بهعنوان یک مقصد مهـم گردشـگری در ایـران
شناخته میشود ،رویدادهای ویوهیِ بومی -فرهنگی متنوعی در طول سال برگزار میشوند که در میان آنها آیین تیرمـاه
سیزده شو ،جشنواره بهارنارنج ،جشنواره گلگاوزبان و رویداد ورزشی کشتی گیلهمردی معروفتر است (جـدول  .)1توسـعه
این جشنوارهها و رویدادهای ویوه محلی به شکل یک محصول گردشگری میتواند از جنبههای گوناگون منجر به توسعه
مقصد گردشگری رامسر گردد.
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ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی -فرهنگی...
جدول شماره  .1رویدادهای ویژه بومی در شهرستان رامسر
نام رویداد

مکان برگزاری

شماره ثبت

تاریخ برگزاری

آیین تیرماه سیزده شو
جشنواره بهارنارنج

روستای جواهر ده
کاخموزه خزر

 13آبان
اردیبهشت

 -226میراث ملی
 -1058میراث ملی

جشنواره گلگاوزبان

روستای نمونه گردشگری جنت رودبار

اردیبهشت و خرداد

 -1225میراث ملی

کشتی گیلهمردی

روستای جواهر ده

بهار و تابستان

-

اگر رویدادهایِ بومی-فرهنگی ،بهطور عمیقی به محل برگزاری خود (مقصد) مرتبط شوند ،میتوانند مبنای مهمـی بـرای
توسعه برنامههای بازاریابی مقصد باشند ( .)Hernandez-Mogollon et al,2017در این زمینه یکـی از اصـلیترین
راههای رسیدن بـه موفقیـت بـه وجـود آوردن وفـاداری در شـرکتکنندگان ایـن رویـدادها اسـت (.)Wu et al,2014
تحقی های زیادی در مورد وفاداری به رویدادها صور پذیرفته اسـت ( )Akhoondnejad,2016و دراینبـین ،نقـ
اصالت رویـدادها ( ،)Shen,2014کیفیـت رویـدادها ( ،)Wong et al,2014ارزش رویـدادها (،)Yang et al,2011
تجربه بهیادماندنی از رویدادها ( ،)Rivera et al,2015رضایت از رویدادها ( ،)Lee,2014اعتماد به رویدادها ( Wang

 )et al,2014و تصویر رویدادها ( )Wilson et al,2016بر وفاداری گردشگران بررسیشده است.
پیشرفت روندهای گردشگری و تغییر نیازها و سالی گردشگران موجب شده تا ایجاد رضـایت در گردشـگران و وفـادار
کردن آنها به رویدادها در مقایسه با گذشته فرآیندی پیچیدهتر باشد و نیز بررسیهای اخیر نشان داده اسـت کـه در
بهتر رفتار مصرفکننده زمانی صور خواهد گرفت که در قالب ارزش ادرا شـده موردبررسـی قـرار گیـرد .گردشـگران
وفادار ،بزرگترین مصرفکنندگان خدما گردشگری مقصد هستند .در ادبیا مربوط بـه توسـعه گردشـگری رویـدادها،
وفاداری گردشگران بهطور مشخص به معنای قصد شرکت مجدد در رویـداد و پیشـنهاد آن بـه دیگـران اسـت .انتخـاب
مقصدهای دارای رویداد بومی-فرهنگی توسط گردشگران تحت تأثیر عوامل مختلفـی قـرار دارد کـه هرکـدام بهصـور
مستقیم و غیرمستقیم گردشگران را در انتخاب مقصد گردشگری هدایت میکنند.
مقصد گردشگری رامسر که لقب "عروس شهرهای ایران" را به آن دادهاند ،بهعنوان گردشـگر پـذیراترین شهرسـتان در
استان مازندران که خود گردشگر پذیراترین استان کشور میباشد ،تعیینشده است .در این مقصـد ،بـاوجود فـراهم بـودن
زمینههای بسیار مناسب برای جذب گردشگر رویدادهای بومی -فرهنگـی ،هنـوز توجـه چنـدانی بـه نقـ

ایـن نـوع از

گردشگری و آثار مختلف آن بر توسعه لحاظ نشده است .با توجه به وضعیت بازار گردشگری رویدادها ،سفر به شـهرهایی
همچون مقصد رامسر که دارای انواع دیگر جاذبههای گردشگری (طبیعی ،فرهنگی ،سالمت و )...اسـت ،میتوانـد درصـد
باالیی از تقاضا را به خود اختصاص دهد .گردشگری که از تجربه شرکت در رویدادهای بـومی -فرهنگـی رامسـر راضـی
است و احساس مثبتی به آن دارد ،مستعد شرکت در همان رویـداد خواهـد بـود .بـر طبـ وضـعیت رقـابتی گردشـگری،
برنامهریزان ،مدیران و عرضهکنندگان خدما و محصوال گردشگری در شهر رامسر ،نیازمند توجه به مقوله رویـدادهای
بومی-فرهنگی مبتنی بر کیفیت تجربه ،رضایت و وفاداری گردشگران هستند .وفاداری به رویـدادهای بـومی -فرهنگـی
رامسر ،رکن اساسی برای پایداری این مقصد و عامل ایجاد مزیت رقابتی و موفقیت در بازار تلقی میشود.
ازاینرو ،سثال و مسئله اصلی تحقی این است که چه عواملی در وفاداری گردشگران به برگزاری رویدادهای فرهنگـی-
بومی کوتاهمد ویوه در مقصد گردشگری رامسر ،نق

تعیینکننده دارنـد ازایـنرو ،بـهمنظور تعیـین عوامـل مـثثر بـر

وفاداری گردشگران به برگزاری این رویدادها در مقصد گردشگری رامسر ،پووه
تعیین نق

حاضر با تبیین یک مدل جـام بـرای

اصالت ،کیفیت ،ارزش ،تجربه بهیادماندنی ،رضایت ،اعتماد و تصویر رویدادها بهعنوان تعیینکنندههای اصـلی

وفاداری صور پذیرفت و همچنین این تحقی رابطه بین این عوامل را موردبررسی قـرار داده اسـت .بـهعالوه ،در ایـن
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تحقی  ،توسعه مبانی نظری در حوزه گردشگری رویدادهای ویوه مدنظر بوده و شایانذکر است که این تحقی به مقصـد
گردشگری رامسر محدودشده است و ممکن است نتایج آن در مقصـدهای دیگـر نیـز پذیرفتـه و بـهکارگیری شـود و یـا
بالعکس.
مبانی نظری
وفاداری گردشگران به رویداد

وفاداری گردشگر یعنی علیرغم نفوذهای بازاریابی که پتانسیل تغییر رفتار دارند ،گردشگر به خرید دوباره و منظم محصول
و خدما در آینده تعهد عمی داشته باشد ( .)Lee & Back,2008فرآیند وفاداری شامل چهار سطح اعتمـاد آگاهانـه،
وفاداری نگرشی ،وفاداری انگیزشی و وفـاداری رفتـاری میباشـد ( .)Wong et al,2014وفـاداری مشـتریان بـهعنوان
مهمترین دارایی هر تجارتی بهحساب میآید؛ زیرا وفاداری مشتریان بهعنوان راهبرد بزرگی برای بقا ،سود بیشتر و عامـل
موفقیت هر تجارتی است ( .)Gursoy et al,2014بنابراین از مهمترین راهها برای پایداری رویدادها ،ترویج وفاداری در
میان بازدیدکنندگان میباشد .در زمینه رویدادها ،وفاداری از طری بازدید دوباره و توصیه آن رویداد به دیگران ،تعریـف و
تمجیدهایی که دهانبهدهان میچرخد ،حمایت اقتصادی و تمایل به پرداخت داوطلبانه ،آشکار میشود ( Halpenny et

 .) al,2016همچنین عوامل مختلفی بر وفاداری گردشگران به رویدادها مثثرند و مطالعا گذشته بررسـیهای جداگانـه
خوبی که کمتر جام بوده ،نسبت به این عوامل داشتند که شامل کیفیت ،ارزش ،رضـایت ،تجربـه بهیادمانـدنی ،اعتمـاد،
تصویر بوده و در ادامه تبیین خواهند شد .در نق

این عوامل و ارتباط آنها با یکدیگر همچنان در حال بسط و توسعه

است (.)Akhoondnejad,2016
اصالت رویداد

اصالت در گردشگری ،بی انی برای توصیف میـزان در گردشـگران از اصـالت محصـوال و تجربیـا اسـت ( Shen,
 .)2014تجربیا گردشگران سه نوع اصالت عینی ،سازنده و وجودی را شامل میگردد؛ برخالف اصـالت عینـی ،اصـالت
سازنده و وجودی بسیار ذهنی میباشند ( .)Robinson & Clifford,2012اصالت عینی به خواستههای گردشگران و
اصالت سازنده به ادرا گردشگران از مقصدهای مورد بازدیدشان وابسته است .همچنین اصالت وجودی بر اساس اصـول
اصالت سازنده پدید میآید و به احساسا گردشگران که بهوسیله تجربهشان فعالشده ،اشاره دارد ( Akhoondnejad,

 .)2016اصالت عامل مهمی است که شامل رفتار انسان ،بهخصوص رفتار گردشگر میباشد و از زمانی که اجتماع معاصر،
غیرقابل اعتماد (ساختگی) شده است ،جستجو برای اصالت در نقاط دیگر تبدیل به انگیزه اصلی در گردشگری شده اسـت
( )Casteran & Roederer,2013و ممکن است در ارتباط با آدابورسوم و فرهنـگ منطقـه باشـد ( Brida et al,

 .)2013در مورد محصول فرهنگی مانند رویدادها و جشنوارهها ،در صورتی گردشـگران آنهـا را اصـیل میپندارنـد کـه
بهوسیله مردم بومی بر اساس آدابورسوم و سنتها برگزارشده باشد ( .)Chhabra et al,2003منحصـربهفرد بـودن و
معنای نمادین داشتن رویدادها ( ) Gursoy et al,2006و نیز جستجوهای فرهنگی ،از عوامـل انگیزشـی مهمـی بـرای
گردشگران جهت شرکت در رویدادها میباشند ( .)Kim et al,2006ازاینرو ،اصالت برای بیشتر بازدیدکنندهها اهمیـت
دارد ( )Casteran & Roederer,2013و یکی از مهمترین عوامل موفقیت رویـدادهای فرهنگـی اسـت ( Brida et

 .)al,2013بسیاری از محققان نق

اصالت جشنوارهها را مـورد ارزیـابی قراردادنـد ( .)Akhoondnejad,2016اکثـر

گردشگران به رویدادها میروند تا محصول اصیل را حتی با هزینه بیشتری خریداری نماینـد (.)Chhabra et al,2003
اصالت یک عامل مهم در ارزیابی کیفیت و ارزش محصوال و تجربیا گردشـگری اسـت (.)Kim & Jamal,2007
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شده از رویدادها توسط گردشگران ،عاملی برای ایجاد رضایت آنها است ( Brida et

 .)al,2013همچنین مطالعا نشان میدهد که اصالت رویداد بر تجربه بهیادماندنی و قابلیت اعتماد گردشگران از رویداد
( )Robinson & Clifford,2012و تصویر رویـداد ( )Cheng et al,2016تـأثیر میگـذارد و منجـر بـه وفـاداری
گردشگران به رویداد میشود ( .)Shen, 2014; Casteran & Roederer,2013بنـابراین فرضـیههای ایـن بخـ
اینگونه مطرح شدند:
 :H1اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر کیفیت رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H2اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر ارزش رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H3اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H4اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تجربه بهیادماندنی رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H5اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H6اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H7اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
کیفیت رویداد

کیفیت نشاندهنده کارایی یک محصول یا خدمت است ( .)Wu et al,2014کیفیت در شده ،به برتری محصـول یـا
خدمتی اشاره دارد که توسط مشتریان تجربهشده است ( .)Song et al,2014کیفیت یکی از مهمترین اصول بـه وجـود
آوردن موفقیت در تجربه گردشگر است ( .)Akhoondnejad,2016برای ارزیابی کیفیت در گردشگری دو نوع کیفیـت
وجــود دارد کــه شــامل کیفیــت عملکــرد و کیفیــت تجربــه میباشــد ( .)Crompton & Love,1995در رویــدادها،
شرکتکنندههای در آنها ابتدا کیفیت عملکردی را ارزیابی نموده و بر اساس نتایج این ارزیـابی ،کیفیـت تجربـه را در
میکنند ( .)Cole & Illum,2006کیفیـت عملکـردی رویـدادها بـه ویوگـی محصـوال (شـامل :طراحـی رویـداد و
برنامهر یزی سرگرمی ،فعالیت و اجرا) و ویوگی خدما (شامل :تهیـه غـذا ،تسـهیال  ،بـازار پـردازی) اشـاره دارد کـه در
رویدادها ارائه میشود ( .)Savinovic et al,2012بخ

عمدهای از مطالعـا انجامشـده ،در مـورد آثـار ویوگیهـای

عملکردی مانند ویوگیهای عام و خاص رویدادها ،امکانا رفاهی و مناب اطالعاتی ،در ارزیـابی کیفیـت متمرکزشـدهاند
( .)Papadimitriou,2013بنابراین برای موفقیت رویدادها باید باالترین سطح کیفیت به شرکتکنندگان را ارائه نمـود
( .)Lee,2014مطالعه کیفیت خدما به بازدیدکنندگان رویـدادها نسـبتاً جدیـد اسـت (نظـری و همکـاران .)1394،امـا
مطالعا تجربی زیادی در زمینه نق

کیفیت در رویدادها انجامشده است ( .)Akhoondnejad,2016کیفیـت تجربـی

رویداد ،ارزش عملکردی را تحت تأثیر قـرار میدهـد ( .)Rigatti-Luchini & Mason,2010تحقیقـا نشـان داده
است که در میان عوامل مثثر بر اجرای موف رویدادها ،عامل کیفیت رویـداد بیشـترین تـأثیر را بـر تجربـه بهیادمانـدنی
( )Kim,2014; Tung & Ritchie,2011و تصویر جشنواره ( )Sung Moon et al,2011داشته است .از دیـدگاه
محققان ،کیفیت رویدادها ،تعیینکننده خوبی بـرای اعتمـاد بـه آنهـا اسـت ( .)Wang et al,2014از طرفـی کیفیـت
عملکردی رویداد ،تعیینکننده مهمی در رضایت و نیّـت رفتـاری (وفـاداری) بازدیدکننـدگان اسـت (.)Wu et al,2014
بنابراین فرضیههای این بخ

اینگونه مطرح شدند:

 :H8کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر ارزش رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H9کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H10کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تجربه بهیادماندنی از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
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 :H11کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H12کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H13کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
ارزش رویداد

ارزش ،به عنوان دیدگاه اشخاص نسبت به تفاو میان مزایا و صرف هزینه تعریـف میشـود ( .)Kim et al,2011ایـن
هزینه شامل پرداخت پولی و صرف هزینه غیر پولی مانند صرف زمان ،مصرف انرژی و استرس -فشار وارده بر مشـتریان
است ( .)Yang et al,2011ارزش ،قیـاس و ارزیـابی بـین کیفیـت و بهـا اسـت ( Rigatti-Luchini & Mason,

 .)2010کیفیت ،ارزش را باال و هزینه پـولی و غیـر پـولی ارزش را کـاه

میدهـد ( .)Yoon et al,2010از دیـدگاه

محققان پنج نوع ارزش وجود دارد :تابعی یا وظیفهای (کاربرد یک تجربه برای عملکـرد وظیفـهای و کـاربردی) ،عـاطفی
(حاال و احساسا ِ عاطفی مرتبط با یک تجربه) ،اجتماعی (کاربرد روابط تجربه با یک گروه خـاص) ،شـناختی (کـاربرد
تجربه برای برانگیختن حس کنجکاوی یا رف یک نیاز برای دان ) و شرطی (کاربرد تجربه بهعنوان نتیجه یک موقعیت
خاص یا شرایط خاص) ( .)Lee et al,2011در مورد رویدادها ،گردشگران ،ارزش رویداد را از طری قیاس ذهنـی میـان
مزایایی که دریافت میکنند (عملکردی ،عاطفی ،اجتماعی ،شناختی و شرطی) و زمان ،پول و تالشی که صرف مینماینـد
ارزیابی میکنند ( .)Akhoondnejad,2016بنابراین به دلیل تـأثیر زیـاد ارزش در شـده بـر تجربـهها ،دیـدگاهها و
رفتارهای شرکتکنندگان رویدادها ،میبایست میزان باالیی از ارزش را برای آنهـا ارائـه نمـود (.)Yoon et al,2010
ارزش رویدادها از طرا مختلف بر شرکتکنندگان رویداد تأثیرگذار اسـت ( .)Gursoy et al,2006شـرکتکنندگان در
یک رویداد ،پس از در خدما منحصربهفرد رویداد ،ارزش آن را احساس میکنند؛ درواق تجربه اصالت رویدادها منجر
به خَل ارزش بـرای شـرکتکنندگان شـده و ایـن ارزش ،رضـایت آنهـا از رویـداد را افـزای

میدهـد ( & Grappi

 ،)Montanari,2011شکلدهنده تجربه بهیادماندنی برای آنها خواهـد شـد ( )Ramkissoon & Uysal,2014و
نیز به اعتماد نسبت به رویداد منتج میگردد ( .)Lee et al,2011سایر مطالعـا نشـان داده کـه ارزش رویـداد بـهطور
مستقیم بر تصویر رویداد تأثیر میگذارد ( .)Cheon,2016بهعالوه ارزش رویداد نق

مهمی در وفاداری (قصـد بازدیـد

مجدد) بازدیدکنندگان جدید و تکراری میباشد ( .)Kim et al,2011بنابراین فرضیههای ایـن بخـ

اینگونـه مطـرح

شدند:
 :H14ارزش رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H15ارزش رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر تجربه بهیادماندنی از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H16ارزش رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H17ارزش رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H18ارزش رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
تجربه بهیادماندنی از رویداد

پووه های تجربی کمی وجـود دارد کـه بهصـور جـام تجربـه را در حـوزه رویـدادها موردبررسـی قـرار داده باشـند
( .)Manthiou et al,2014اما در تحقیقا و فعالیتهای گردشگری اخیر به اهمیت مفهوم تجارب بهیادماندنی بـرای
گردشگران توجه بیشتری شده است ( .)Tung et al,2016داشتن تجارب ماندگار ،به تجربهای بسیار قوی اشـاره دارد
که فراموش کردن آن غیرممکن است و اغلب به اولـین تجربـه برمیگـردد کـه بـا تـازه بودنشـان بـه ایجـاد تجـارب
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بهیادماندنی گردشگری منجـر شـدهاند ( .)Kim,2014بـه عقیـده ( )Pizam,2010ماهیـت و علّـت وجـودی صـنعت
گردشگری ،تجارب بهیادماندنی اسـت کـه از ویوگیهـای ملمـوس و نـاملموس یـک مقصـد ناشـی میشـود .تجربـه
بهیادماندنی ،نشاندهنده معیار یا استانداردی تازه است که مدیران مقصد و کسبوکار گردشگری باید به دنبال تحق آن
باشند ( .)Kim et al,2012مدیران مقصد باید همواره در پی شناسایی ابـزار و راههـایی باشـند کـه بـا آنهـا بتواننـد
تواناییهای مقصد در ارائه تجارب بهیادماندنی را بـاال ببرنـد (نظـری و همکـاران .)1394،در گردشـگران از رضـایت،
بهعنوان خروجـی تجـارب گردشـگری موردبررسـی قـرار میگیـرد ( .)Tung & Ritchie,2011افـرادی کـه تجربـه
منحصربهفردی از یک رویداد موسیقی دارند ،تا  %55بیشتر از کسـانی کـه ایـن تجربـه را ندارنـد بـه آن رویـداد اعتمـاد
مینمایند ( .)Tuned Global,2016تجربیا بهیادماندنی بهصور ذهنی بهوسیله شخصـی کـه در سـطح احساسـی،
فیزیکی ،معنوی و عقالنی به یک رویداد متعهد است را تحت پوش

داده باشد ( .)Tung & Ritchie,2011تحقیقا

در این زمینه نشان میدهد که تجربه بهیادماندنی از جشنواره بر تمایال رفتاری و وفاداری گردشگران (توصیه شـفاهی،
بازگشت مجدد فقط برای شـرکت در رویـداد) مـثثر بـوده اسـت (.)Manthiou et al,2016; Rivera et al,2015
بنابراین فرضیههای این بخ

اینگونه مطرح شدند:

 :H19تجربه بهیادماندنی از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H20تجربه بهیادماندنی از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H21تجربه بهیادماندنی از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H22تجربه بهیادماندنی از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
رضایت گردشگران از رویداد

بررسی رضایتمندی گ ردشگر از سوی اندیشمندان علوم مختلـف انسـانی موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت و آن را موضـوعی
میانرشتهای کرده است (زیاری و همکـاران .)1393،رضـایت ،بـه ارزیـابی همهجانبـه مشـتری از تجربـهاش اشـاره دارد
( .)Mason & Paggiaro,2012اگر تجربه مشتریان از نحوه ارائه خدما باالتر از حد انتظارشان باشد ،راضی خواهند
بود و درصورتیکه نحوه ارائه انتظاراتشـان را بـرآورده نکنـد ،ناراضـی خواهنـد بـود ( .)Chang et al,2013همچنـین،
محر های احساسی یک تجربه را رضایتبخ

و یا غیر رضـایتبخ

میسـازد (.)Grappi & Montanari,2011

در مــورد رویــدادها ،رضــایت بــه ارزیــابی همهجانبــه شــرکتکننده دربــاره تجربــهاش در آن رویــداد برمیگــردد
( .)Akhoondnejad,2016بنابراین برای موف بودن رویدادها ،باید تجربههای رضایتبخ

به شرکتکنندگان ارائـه

داده ( )Wu et al,2014و نیازها و خواستههایشان را برطرف نمود ( ،)Chen & Mo,2012زیرا رضایت اصل بزرگـی
است که تجربه شرکتکننده را تحت تأثیر قرار میدهد ( )Mason & Paggiaro,2012و یک عامل حیاتی در ساختن
روابط بلندمد با شرکتکنندگان میباشد ( .)Song et al,2014افراد بر اساس تجربه منحصـربهفرد و رضـایتی کـه از
یک رویداد دارند ،به آن رویداد اعتماد میکنند و تا  %59بیشتر از کسانی که این تجربه را ندارند ،برند و تصویر آن رویداد
را در

کرده و تا  %46بیشتر ،احتمال خرید و  %62بیشتر ،احتمـال توصـیه آن رویـداد بـه دیگـران را دارنـد ( Tuned

 .)Global,2016محققان دریافتهاند رضایت مشتری تعیینکننده اعتماد اوست ( )Song et al,2014و سطوح رضایت
شرکتکنندگان از رویدادها بر تصویر رویداد تأثیرگذار است ( .)Cheon,2016; Mohi et al,2013در فرآیند وفاداری
به رویداد ،گردشگرانی که رضایت بیشتری از رویداد داشـته باشـند ،احتمـال بازدیـد مجددشـان از رویـداد ( Chang et

 )al,2013و توصیه آن به دیگران ( )Lee,2014بیشتر خواهد بود ( .)Akhoondnejad,2016بنـابراین فرضـیههای
این بخ

اینگونه مطرح شدند:
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 :H23رضایت از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H24رضایت از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H25رضایت از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
اعتماد به رویداد

اعتماد نشانگر عمومیت دادن انتظار چگونگی ارائه عملکردهای معیّن یک محصول و یا خدمت در آینده است .در حقیقـت
اعتماد زمانی اتفاا میافتد که یک مشـتری در کنـد کـه یـک محصـول یـا خـدمت وظیفـه خـود را انجـام میدهـد
( .) Akhoondnejad,2016دو نوع اعتماد وجود دارد :اعتماد وابسته به آگـاهی (تمایـل مشـتری بـه تکیـه کـردن بـه
شایستگی عملکردی یک محصول و یا خدمت) و اعتماد وابسته به عـاطفی (احساسـا مشـتری را در مـورد شایسـتگی
محصول یا خدمت بر اساس سطح اهمیت و نگرانیای مشخص میکند که محصول و یا خدمت فراهم میکند) ( Wong

 .)et al,2014مصرفکننده بر اساس تجربیا قبلی خود به محصول و یا خدمت اعتماد میکند و این اعتماد نگرشهای
مطلوب و مثبت نسبت به محصول و یا خـدمت را افـزای

میدهـد ( .)Lee & Back,2008رویـدادها زمـانی اعتمـاد

شرکتکنندگانشان را به دست میآورند که ،ریسک در روابط خود را کاه

بدهند .اعتماد به رویداد ،زمانی رخ میدهد که

شرکتکننده در کند که در آینده به چیزی که به او وعده دادهشده ،خواهد رسید ( .)Akhoondnejad,2016اعتمـاد
اصل بااهمیتی در توسعه و پایداری هر رابطهای است ( .)Song et al,2014ایجاد روابـط قابلاعتمـاد بـا مصـرفکننده
بهعنوان یک راهبرد مناسب در موفقیت تجار ها است ،زیرا یکی از دالیل روابط بلندمـد بـین مصـرفکننده و تصـویر
محصول ،اعتماد است ( .)Wong et al,2014همچنین مطالعا نشان داد که شرکتکنندگانی که به یک رویداد اعتماد
میکنند احتماالً به آن رویداد وفادار خواهند بود ( .)Lee & Back,2008بنابراین فرضیههای این بخ

اینگونه مطرح

شدند:
 :H26اعتماد به رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
 :H27اعتماد به رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.
تصویر رویداد

رویدادهای ویوه بهعنوان یک راهبرد تصویرسـازی مناسـب و ابـزار تقویـت تصـویر بـرای ایجـاد موقعیتهـای خـالا و
منحصربهفرد مقصدها شناخته میشوند ( .)Garay & Perez,2017تصـویر مقصـد در بـازار گردشـگری رویـداد نیـز
اهمیت دارد و تصویر مثبت ،حاکی از اجرای مناسب رویداد و ترویج آن است ( .)Kaplanidou,2007عالوه بـر ایـن،
بازاریابان مقاصد ،از رویدادها بهعنوان ابزاری برای ایجاد تصویر مقصـد ،بهبـود و اصـالح آن اسـتفاده میکننـد ( Van

 .)Aalst & Van Melik,2012محققان دریافتهاند که تصویر رویداد میتواند بر وفاداری گردشگران به رویـداد مـثثر
باشد (تاجزادهنمین و هاشـمزاده 1393 ،؛ .)Hernandez-Mogollon et al,2017; Wilson et al,2016بنـابراین
فرضیهها اینگونه مطرح شدند:
 :H28تصویر رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.

در راستای مسئله و مبتنی بر مبانی نظری و فرضیههای تحقی  ،مدل مفهومی فرضیهسازی شـده تحقیـ در شـکل ()1
ارائهشده است.
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شکل شماره  .1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
تحقی حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظری نحوه گردآوری اطالعا  ،توصیفی و از نوع همبستگی و بـهطور مشـخص
مبتنی بر مدلسازی معادال ساختاری بر اساس تکنیک حداقل مربعا جزیی1بوده است .جامعـه آمـاری تحقیـ شـامل
گردشگران داخلی بازدیدکننده از رویدادهای ویوه (فرهنگی-بومی) شامل آیین تیرمـاه سـیزده شـو ،جشـنواره بهارنـارنج،
جشنواره گلگاوزبان و رویداد ورزشی کشتی گیله مردی در مقصد گردشگری رامسر بود .تعـداد نمونـه بـر اسـاس فرمـول
محاسبه حجم نمونه برای جامعه آماری نامحدود (مثمنی( )1387 ،رابطه  )1محاسبه شد.
رابطهی .1
در این رابطه ( )nحجم نمونه )Z( ،مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان  %95برابر با  )P( ،1/96نسبت
صفت موجود در جامعه که برابر با  0/5قرار داده شد تا حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکـن افـزای

یابـد ،همچنـین ()d

مقدار خطای مجاز و برابر با  0/05است (مثمنی .)1387 ،بهاینترتیب ،حجم نمونه الزم  384نفر به دست آمـد کـه بـرای
بهبود در جم آوری دادهها  400نفر در نظر گرفته شد (بهطور میانگین برای هر رویداد  100نفر) .برای انتخاب افراد نمونه
از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .دادههای تحقی از طریـ پرسشـنامه جمـ آوری گردیـد .زمـان و محـل
برگزاری "آیین تیرماه سیزده شو"" ،جشنواره بهارنارنج"" ،جشنواره گلگاوزبان" و "رویداد ورزشی کشـتی گیلـهمردی"
که در مقدمه ارائهشده است ،بهعنوان زمان و مناط توزی پرسشنامه انتخاب شدند؛ زیرا گردشگران و بازدیدکننـدگان در
محل برگزاری رویدادها حضورداشته و درنتیجه زمان کافی بـرای همکـاری و تکمیـل پرسشـنامه را داشـتند .پرسشـنامه
تحقی دارای دو بخ

سثاال عمومی که مربوط به ویوگیهـای جمعیـت شـناختی و سـثاال اختصاصـی مربـوط بـه

متغیرهای اصالت رویدادها با  5گویه ( ،)Shen,2014کیفیت رویدادها با  8گویه ( ،)Wu et al,2014ارزش رویدادها با
 3گویه ( ،)Yoon et al,2010تجربه بهیادماندنی از رویدادها با  5گویه ( ،)Kim et al 2012رضایت از رویدادها با 3
گویه ( ،)Mason & Paggiaro,2012اعتماد به رویدادها با  2گویه ( ،)Song et al 2014تصویر رویدادها با  4گویه
( )Hussein,2016و وفاداری به رویداد با  3گویه ( )Lee 2014بود .در جـدول ( )1گویـههای مربـوط بـه متغیرهـای
تحقی ارائهشده است .گویهها با استفاده از طیف لیکر پنج گزینهای ( =1خیلیکم تا  = 5خیلیزیاد) امتیازدهی شدند.
)1 . Partial Least Squares (PLS
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جدول شماره  .2متغیرها و گویههای تحقیق
گویه (کد)

متغیر (کد)

گویه (کد)

متغیر (کد)

اصـــــــالت

این رویداد دارای محصوال منحصربهفردی است)EA1( .

در این رویداد تنوع محصول وجود دارد)EQ1( .

رویــــــدادها

کارکنان این رویداد محلی و بومی هستند)EA2( .

این رویداد دارای قیمت معقوالنه است)EQ2( .

کیفیت رویدادها ()EQ

()EA

این رویداد دارای نمای

و ارائه سنتی است)EA3( .

این رویداد دارای جوّ منحصربهفردی است)EA4( .
این رویداد بینظیر و خاص است)EA5( .
ارزش

شرکت در این رویداد ارزش صرف زمان را دارد)EV1( .

رویــــــدادها

شرکت در ایـن رویـداد ارزش صـرف هزینـه مـالی (پـول) را دارد.

()EV

()EV2
شرکت در این رویداد ارزش بهزحمت افتادن را دارد)EV3( .

این رویداد دارای کارکنان حرفهای است)EQ3( .
این رویداد دارای محیط پا است)EQ4( .
این رویداد دارای طراحی فضایی خوبی است)EQ5( .
این رویداد دارای موقعیت مکانی خوبی است)EQ6( .
این رویداد دارای امکانا کافی است)EQ7( .
این رویداد دارای سازماندهی مناسب است)EQ8( .

تجربــــــــه

من واقعاً از تجربه این رویداد لذ بردم)MEE1( .

رضـــایت از

شرکت در این رویداد تصمیم درستی بوده است)SE1( .

بهیادماندنی از

من از طری تجربه این رویداد احیا شدم)MEE2( .

رویــــدادها

شرکت در این رویداد انتظارا من را برآورده ساخته است)SE2( .

رویــــــدادها

من از طری تجربه این رویـداد چیـزی در مـورد خـودم آمـوختم.

()SE

()MEE

()MEE3
من از طری این رویداد فرصتی داشتم تا فرهنـگ محلـی منطقـه

اعتمــاد بــه

شرکت در این رویداد برای من لذ بخ

بوده است)SE3( .

من به این رویداد اطمینان دارد)TE1( .

رامسر را از نزدیک تجربه کنم)MEE4( .

رویــــدادها

در طول این رویداد ،چیزی جدید (مـثالً غـذا و فعالیـت) را تجربـه

()TE

من به این رویداد اعتقاد داشته و آن را باور دارم)TE2( .

تصــــــــویر

من از شرکت در رویداد لذ بردم)EI1( .

وفاداری بـه

من مجدداً در این رویداد شرکت میکنم)LE1( .

رویــــــدادها

شرکت در این رویداد برای من خوب بوده است)EI2( .

رویــــــداد

شرکت در این رویداد را به آشـنایان ،دوسـتان و خـانواده خـود توصـیه

()EI

این رویداد دارای نام و شهر فراوانی است)EI3( .

()LE

خواهم کرد)LE2( .

کردم)MEE5( .

بهطورکلی تصویر رویداد در ذهن من ماندگار شده است)EI4( .

برای شرکت در این رویداد حاضرم هزینه مالی بیشتری پرداخـت کـنم.
()LE3

بهمنظور بررسی روایی محتوا ،پرسشنامه در اختیـار  10تـن از اسـاتید گردشـگری قـرار گرفـت و اطمینـان حاصـل شـد
پرسشنامه از روایی الزم برخوردار است .همچنین از روایی همگرا ،پایایی مرکب و تحلیل عاملی تأییدی برای اطمینـان از
اعتبار مدلهای اندازهگیری استفاده شد که نتایج در جدول ( )3گزارششده است که با توجه به مقـادیر اسـتاندارد ،نتـایج
نشان از تأیید روایی و پایایی دارد .برای سنج

پایایی ،نمونه اولیـهای شـامل  20پرسشـنامه پی آزمـون شـد و میـزان

ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ  0/892محاسبه گردید که با توجه به حداقل ضریب پایایی ( )0/7مقدار بهدستآمده
نشان از قابلیت اعتماد به پرسشنامه دارد .دادههای گردآوریشده با استفاده از آمار توصـیفی دسـتهبندی و تلخـیص شـد.
آزمون فرضیههای تحقی از مدلسازی معادال ساختاری مبتنی بر تکنیک حداقل مربعا جزیی انجام گردید .همچنـین
نیکویی برازش مدل ( )GOFبرابر با  0/364محاسبه شد که از مطلوبیت قوی مدل حکایت دارد .تجزیهوتحلیل دادهها بـا
استفاده از بسته نرمافزارهای  SPSS25و  SmartPLSصـور پـذیرفت .دلیـل انتخـاب روش (مدلسـازی معـادال
ساختاری مبتنی بر حداقل مربعا جزیی) و نرمافزار  SmartPLS2مذکور این است که در تحقیـ حاضـر محـدودیت
تعداد گویه (برای اندازهگیری متغیر اعتماد به رویداد از  2گویه استفاده گردید) و توزی غیر نرمال متغیرهـا وجـود دارد .بـا
توجه به این دو محدودیت ،استفاده از مدلسازی معادال ساختاری مبتنی بر تکنیـک حـداقل مربعـا جزیـی از طریـ
نرمافزار  SmartPLSبهعنوان روش قدرتمندی مطرح میشود.
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جدول شماره  .3تحلیل عاملی تأیید متغیرهای تحقیق ،روایی و پایایی
گویه
EA1
EA2
EA3
EA4
EA5
EV1
EV2
EV3
MEE1
MEE2
MEE3
MEE4
MEE5
EI1

بار عاملی
0/750
0/831
0/790
0/822
0/845
0/815
0/794
0/844
0/788
0/848
0/773
0/844
0/823
0/831

آماره T
22/587
47/642
34/408
41/490
60/313
48/990
34/644
30/119
34/653
52/305
32/806
51/685
37/009
39/627

آلفا
0/888
0/887
0/888
0/888
0/887
0/888
0/889
0/890
0/888
0/887
0/889
0/887
0/887
0/889

EI2
EI3
EI4
EQ1
EQ2
EQ3
EQ4
EQ5
EQ6
EQ7
EQ8
SE1
SE2
SE3
TE1
TE2
LE1
LE2
LE3
LE4

0/874
0/741
0/869
0/768
0/851
0/868
0/866
0/885
0/846
0/837
0/849
0/868
0/850
0/808
0/912
0/916
0/838
0/884
0/739
0/872

62/506
22/778
59/443
18/139
28/802
36/350
38/255
34/082
25/995
27/757
22/927
56/571
42/419
30/075
72/646
79/196
45/617
81/764
22/226
62/417

0/889
0/890
0/888
0/893
0/892
0/892
0/892
0/893
0/893
0/892
0/893
0/890
0/890
0/891
9/889
0/889
0/888
0/887
0/888
0/887

متغیر
EA

AVE
0/654

CR
0/904

آلفا
0/870

R2
0/000

Communality
0/654

EV

0/669

0/858

0/756

0/132

0/669

MEE

0/666

0/908

0/874

0/243

0/666

EI

0/690

0/898

0/850

0/223

690

EQ

0/717

0/953

0/945

0/424

0/717

SE

0/710

0/880

0/797

0/221

0/710

TE

0/836

0/910

0/803

0/294

0/836

LE

0/698

0/902

0/854

0/388

0/698

GOF
0/364

بحث و یافتهها
در این قسمت جهت آزمون فرضیههای تحقی از روش مدلسازی معادال ساختاری مبتنی بر تکنیک حـداقل مربعـا
جزیی استفاده گردید که نتایج در جدول ( )4گزارششده است.
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جدول شماره  .4آزمون فرضیههای تحقیق
تأثیر میگذارد بر

ضریب مسیر

معناداری

وضعیت

متغیر

H1

کیفیت رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/020

0/353

رد

H2

ارزش رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/363

7/391

تأیید

H3

رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/420

11/366

تأیید

H4

(تجربه بهیادماندنی از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/288

6/189

تأیید

H5

(اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/393

9/293

تأیید

H6

(تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/301

5/526

تأیید

H7

(وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/357

8/534

تأیید

H8

ارزش رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/003

0/070

رد

H9

رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/511

15/250

تأیید

H10

(تجربه بهیادماندنی از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/217

5/704

تأیید

H11

(اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/015

0/369

رد

H12

(تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/320

7/426

تأیید

H13

(وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/402

10/914

تأیید

H14

رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/201

3/736

تأیید

H15

(تجربه بهیادماندنی از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/288

6/514

تأیید

H16

(اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/206

4/191

تأیید

H17

(تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/378

8/473

تأیید

H18

(وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/109

2/124

تأیید

ت ج ر به ٔ

H19

(رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/361

6/690

تأیید

بهیادمانــدنی از

H20

(اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/242

4/478

تأیید

رویداد

H21

(تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/192

3/021

تأیید

H22

(وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/189

3/871

تأیید

رضــــــایت از

H23

(اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/291

6/841

تأیید

رویداد

H24

(تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/489

14/568

تأیید

H25

(وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/470

14/403

تأیید

اعتمـــاد بـــه

H26

(تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/584

17/878

تأیید

رویداد

H27

(وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/544

17/519

تأیید

تصویر رویداد

H28

(وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر

0/587

17/989

تأیید

اصالت رویداد

کیفیت رویداد

ارزش رویداد

فرضیه

در بررسی تأثیر اصالت رویداد بر وفاداری گردشگران به رویدادهای منتخب اثرپذیری متغیرهای کیفیـت ،ارزش ،رضـایت،
تجربه به یادماندنی ،اعتماد و تصویر رویدادهای منتخب از طری کیفیت رویداد نیـز موردبررسـی قـرار گرفـت .در آزمـون
فرضیه اول ،ضریب تأثیر اصالت رویدادها بر کیفیت رویدادهای منتخب شهرستان رامسر برابر با ( )0/020بوده و با توجـه
به سطح معناداری ( 0/353میزان استاندارد و پذیرش :بزرگتر از  +1/96و کوچـکتر از  )-1/96و قـرار نگـرفتن در بـازه
پذیرش معناداری ،ضریب تأثیر معنادار نمیباشد ،ازاینرو فرضیه اول "اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مسـتقیم بـر کیفیـت
رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد" رد می گردد .بـاوجود پتانسـیلی کـه در اصـالت رویـدادها بـرای جـذب بیشـتر
گردشگران وجود دارد ،به دلیل ضعف مدیریتی و عدم برخورداری از برنامهریزی منسجم در نحـوه و چگـونگی برگـزاری
رویدادها در شهرستان رامسر ،این رویدادها از کیفیت مطلوب برخوردار نمیباشند که این عامـل میتوانـد در بهبـود رونـد
جذب گردشگر از طری رویدادها ،عاملی بازدارنده باشد درنتیجه ایـن بخـ

نیازمنـد برنامـهریزی صـحیح و اصـولی در

راستای بهبود کیفیت میباشد .در آزمون فرضیه دوم ،ضریب تأثیر اصالت رویدادها بر ارزش رویدادهای بـومی -فرهنگـی
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شهرستان رامسر برابر با ( )0/363بوده و تبیین  13درصدی تغییرا ارزش رویدادهای بومی -فرهنگی شهرسـتان رامسـر
از طری اصالت رویدادها با توجه به سطح معناداری  7/391قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه دوم "اصالت رویـدادها
تأثیر مثبت و مستقیم بر ارزش رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگـردد کـه بـا نتـایج تحقیـ
( )Kim & Jamal,2007; Chhabra et al,2003همسو میباشد .ازآنجاییکه اصـالت رویـدادها عامـل مهمـی در
ارزیابی ارزش آنها میباشد ،درنتیجه منحصربهفرد بودن و بومی بودن رویداد سبب افـزای

اعتبـار و ارزش آن در نگـاه

گردشگر میشود .در آزمون فرضیه سوم ،ضریب تأثیر اصالت رویدادها بر رضایت از رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان
رامسر برابر با ( )0/420بوده و تبیین  17/7درصدی تغییرا رضایت از این رویدادها از طری اصالت رویدادها با توجه بـه
سطح معناداری  11/366قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه سوم "اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر رضـایت از
رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد کـه بـا نتـایج تحقیـ ( )Brida et al,2013همسـو
میباشد .گردشگرانی که خواستار رویدادهای اصیل میباشند تا بافرهنگ بومی مردم منطقه مورد بازدید آشـنا شـوند کـه
درواق محصول فرهنگی آدابورسوم مردم بومی است ،اصالت رویدادها سبب برطرف کردن انتظـار آهـا شـده ،درنتیجـه
زمینه رضایت آنها را فراهم میآورد .در آزمون فرضیه چهارم ،ضریب تأثیر اصـالت رویـدادها بـر تجربـه بهیادمانـدنی از
رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/288بوده و تبیین  10درصدی تغییرا تجربه بهیادماندنی از این
رویدادها از طری اصالت رویدادها با توجه به سطح معنـاداری  6/189قابـل گـزارش میباشـد ،ازایـنرو فرضـیه چهـارم
"اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تجربه بهیادماندنی از رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأییـد
میگردد که با نتایج تحقی ( )Robinson & Clifford,2012همسو میباشد .هرچـه اصـالت یـک رویـداد محفـوظ
بماند ،ارزش در شده آن رویداد توسط گردشگر باال رفته و در ذهن گردشگر به نحوه مثثرتری نق

میبندد که سـبب

ماندگاری آن رویداد در خاطر گردشگر میشود .در آزمون فرضیه پـنجم ،ضـریب تـأثیر اصـالت رویـدادها بـر اعتمـاد بـه
رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/393بوده و تبیین  15/5درصدی تغییرا اعتماد به این رویدادها
از طری اصالت رویدادها با توجه به سطح معناداری  9/293قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه پنجم "اصالت رویدادها
تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتـایج تحقیـ
( )Robinson & Clifford,2012همسو میباشد .اصالت رویدادها در قابلیت اعتماد گردشگران به آن رویداد اثرگـذار
است زیرا گردشگران رویداد به دنبال رویدادهای سنتی و اصیل میباشند درنتیجه رویدادهایی که از این ویوگی برخـوردار
باشند ،قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به سایر رویدادها دارند .در آزمون فرضیه ششم ،ضـریب تـأثیر اصـالت رویـدادها بـر
تصویر رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/301بـوده و تبیـین  10درصـدی تغییـرا تصـویر ایـن
رویدادها از طری اصالت رویدادها با توجه به سطح معناداری  5/526قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه ششم "اصالت
رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد کـه بـا نتـایج
تحقی ( )Cheng et al,2016همسو میباشد .اصالت رویدادها درواق بهعنوان عاملی در نظر گرفته میشود که سـبب
ایجاد تصویر ذهنی بهتر از رویداد میشود .زیرا چنانچه یک رویداد سنتیتر و اصیلتر برگـزار شـود سـبب بهبـود تصـویر
ذهنی گردشگر از منطقه شده و منحصربهفرد بودن رویداد به منطقه را در ذهن گردشگر تداعی میکند .در آزمون فرضیه
هفتم ،ضریب تأثیر اصالت رویدادها بر وفاداری به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابـر بـا ( )0/357بـوده و
تبیین  13درصدی تغییرا وفاداری به این رویدادها از طری اصالت رویدادها با توجه بـه سـطح معنـاداری  8/534قابـل
گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه هفتم "اصالت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای بومی -فرهنگـی
شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتایج تحقیـ ( & Akhoondnejad,2016; Shen,2014; Casteran
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 )Roederer,2013همسو میباشد .اصالت رویدادها سبب جلبتوجه بیشتر گردشگران به رویداد شده و سطح انتظـارا
گردشگران را برآورده میکند درنتیجه وفاداری آنها به رویداد را به همراه دارد و سبب تجدید سـفر بـه منطقـه و بازدیـد
مجدد رویداد میشود.
در بررسی تأثیر کیفیت رویداد بر وفاداری گردشگران به رویدادهای منتخب اثرپذیری متغیرهـای ارزش ،رضـایت ،تجربـه
به یادماندنی ،اعتماد و تصویر رویدادهای منتخب از طری کیفیت رویداد نیز موردبررسی قـرار گرفـت .در آزمـون فرضـیه
هشتم ،ضریب تأثیر کیفیت رویدادها بر ارزش رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/003بوده و تبیـین
بهشد ضعیف تغییرا ارزش به این رویدادها از طری کیفیت رویدادها با توجه به سطح معناداری  0/070و قرار نگرفتن
در بازه پذیرش معناداری ،ضریب تأثیر معنادار نمیباشد ،ازاینرو فرضیه هشتم "کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بـر
ارزش رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید نمیگردد .ارزش یک مفهوم نسبی و عوامـل ایجادکننـده
آن برای هر فرد متغیر بوده است ،ازنظر گردشگران شرکتکننده در این رویدادها ،شاید سطح کیفیت خدما بـاال باشـد،
امّا منجر به ایجاد ارزش نشده و آنچه ارزش ایجاد میکند ،بهینه بودن زمان ،هزینه مالی و کمتر بهزحمت افتـادن اسـت.
در آزمون فرضیه نهم ،ضریب تأثیر کیفیت رویدادها بر رضایت از رویدادهای بومی -فرهنگی شهرسـتان رامسـر برابـر بـا
( )0/511بوده و تبیین  26درصدی تغییرا رضایت از این رویدادها از طری کیفیت رویدادها با توجه به سـطح معنـاداری
 15/250قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه نهم "کیفیت رویدادها تأثیر مثبـت و مسـتقیم بـر رضـایت از رویـدادهای
بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتایج تحقی ( )Wu et al,2014همسـو میباشـد .کیفیـت
متضمن رضایت از رویدادها میباشد درنتیجه هرچه کیفیت یک رویداد باال باشد ،رضایت بازدیدکننده را به همراه میآورد
که در رویدادهای منتخب شهرستان رامسر صدا میکند .در آزمون فرضیه دهم ،ضریب تأثیر کیفیت رویدادها بر تجربـه
بهیادماندنی از رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/217بـوده و تبیـین  5درصـدی تغییـرا تجربـه
بهیادماندنی از این رویدادها از طری کیفیت رویدادها با توجه به سطح معناداری  5/704قابل گـزارش میباشـد ،ازایـنرو
فرضیه دهم "کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تجربه بهیادماندنی از رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر
دارد" تأیید میگردد که با نتایج تحقی ( )Kim,2014; Tung & Ritchie,2011همسو میباشد .هـر چـه کیفیـت
یک رویداد بیشتر باشد ،به نحوه مثثرتری در ذهن بازدیدکننده میماند درنتیجه آن رویداد بهعنوان تجربهای بهیادمانـدنی
در خاطر وی ثبت میشود .در آزمون فرضیه یازدهم ،ضریب تأثیر کیفیـت رویـدادها بـر اعتمـاد بـه رویـدادهای بـومی-
فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/015بوده و تبیین بهشد ضعیف تغییرا اعتماد به این رویدادها از طری کیفیـت
رویدادها با توجه به سطح معناداری  0/369و قرار نگرفتن در بـازه پـذیرش معنـاداری ،ضـریب تـأثیر معنـادار نمیباشـد،
ازاینرو فرضیه یازدهم "کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسـر
دارد" تأیید نمیگردد .ازآنجاییکه کیفیت در شده مقیاسی ذهنی میباشد و اعتماد کردن در هـر گردشـگر بـا دیگـری
متفاو میباشد ،کیفیت رویدادها پاسخگوی نیاز بازدیدکنندگان نبوده درنتیجـه کیفیـت رویـدادهای منتخـب شهرسـتان
رامسر ،نتوانسته است سبب اعتمادسازی به شیوه درست در گردشگران شود .در آزمـون فرضـیه دوازدهـم ،ضـریب تـأثیر
کیفیت رویدادها بر تصویر رویدادهای بومی -فرهنگی شهرسـتان رامسـر برابـر بـا ( )0/320بـوده و تبیـین  10درصـدی
تغییرا تصویر این رویدادها از طری کیفیت رویدادها با توجه به سطح معناداری  7/426قابل گزارش میباشـد ،ازایـنرو
فرضیه دوازدهم "کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای بـومی -فرهنگـی شهرسـتان رامسـر دارد"
تأیید میگردد که با نتایج تحقی ( )Sung Moon et al,2011همسو میباشد .هرچه کیفیت رویدادها افزای

مییابد

تصویر گویاتری از رویداد در ذهن گردشگر میگنجد درنتیجه کیفیت در تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر تأثیر
مستقیم داشته است .در آزمون فرضیه سیزدهم ،ضریب تأثیر کیفیت رویدادها بر وفـاداری رویـدادهای بـومی -فرهنگـی
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شهرستان رامسر برابر با ( )0/402بوده و تبیین  16درصدی تغییرا وفاداری به این رویدادها از طری کیفیت رویدادها بـا
توجه به سطح معناداری  10/914قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه سیزدهم "کیفیت رویدادها تأثیر مثبت و مسـتقیم
بر وفاداری به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتایج تحقی ( Akhoondnejad,

 )2016; Wu et al,2014همسو میباشد .هرچه کیفیت یک رویداد افزای

مییابد ،رضایت خـاطر گردشـگران را بـه

همراه میآورد درنتیجه احساس موردتوجه واق شدن در گردشگر سـبب تعل خـاطر و وفـاداری آنهـا نسـبت بـه رویـداد
میشود .در بررسی تأثیر ارزش رویداد بر وفاداری گردشگران به رویدادهای منتخب اثرپذیری متغیرهای رضـایت ،تجربـه
به یادماندنی ،اعتماد و تصویر رویدادهای منتخب از طری ارزش رویداد نیز موردبررسـی قـرار گرفـت .در آزمـون فرضـیه
چهاردهم ،ضریب تأثیر ارزش رویدادها بر رضایت از رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/201بـوده و
تبیین  4درصدی تغییرا رضایت از این رویدادها از طری ارزش رویـدادها بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری  3/736قابـل
گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه چهاردهم "ارزش رویدادها تـأثیر مثبـت و مسـتقیم بـر رضـایت از رویـدادهای بـومی-
فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتایج تحقی ( )Grappi & Montanari,2011همسو میباشـد.
ارزش در شده توسط گردشگر نشانگر دیدگاه شخص نسبت به تفاو میان مزایا و هزینه رویداد میباشد که با ارزیـابی
بین کیفیت و هزینه همراه است درنتیجه درصورتیکه ارزیابی میان آنها قابلقبول باشد رضایت را به همراه میآورد زیرا
با توجه به بهای پرداخت شده نیاز گردشگر برطرف شده است .در آزمون فرضیه پانزدهم ،ضریب تأثیر ارزش رویـدادها بـر
تجربه بهیادماندنی از رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر بـا ( )0/288بـوده و تبیـین  8درصـدی تغییـرا
تجربه بهیادماندنی از این رویدادها از طری ارزش رویدادها با توجه به سـطح معنـاداری  6/514قابـل گـزارش میباشـد،
ازاینرو فرضیه پانزدهم "ارزش رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بـر تجربـه بهیادمانـدنی از رویـدادهای بـومی -فرهنگـی
شهرستان رامسر دارد" تأییـد میگـردد کـه بـا نتـایج تحقیـ ( )Ramkissoon & Uysal, 2014همسـو میباشـد.
درصورتیکه بهای پرداختشده در ازای رویداد باکیفیت محصول ارائهشده همخـوانی داشـته باشـد ،درنتیجـه رضـایت از
محصول ایجادشده و سبب ایجاد تجربه بهیادماندنی از رویداد میشود .در آزمون فرضـیه شـانزدهم ،ضـریب تـأثیر ارزش
رویدادها بر اعتماد به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر بـا ( )0/206بـوده و تبیـین  4درصـدی تغییـرا
اعتماد به این رویدادها از طری ارزش رویدادها با توجه به سطح معناداری  4/191قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضـیه
شانزدهم "ارزش رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرسـتان رامسـر دارد" تأییـد
میگردد که با نتایج تحقی ( )Lee et al,2011همسو میباشـد .ازآنجاییکـه ارزش رویـدادها سـبب رضـایت و ایجـاد
تصویر بهیادماندنی از رویداد میشود درنتیجه باع ایجاد اعتماد نسبت به رویداد در گردشگران میشود .در آزمون فرضیه
هفدهم ،ضریب تأثیر ارزش رویدادها بر تصویر رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/378بوده و تبیین
 14درصدی تغییرا تصویر این رویدادها از طری ارزش رویدادها بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری  8/473قابـل گـزارش
میباشد ،ازاینرو فرضیه هفدهم "ارزش رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای بومی -فرهنگـی شهرسـتان
رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتایج تحقی ( )Cheon,2016همسو میباشد .ارزش رویـدادها سـبب ایجـاد رضـایت
ایجادشده و اعتماد را به همراه میآورد درنتیجه سبب ایجاد تصویر بهتر از رویداد میشـود .در آزمـون فرضـیه هیجـدهم،
ضریب تأثیر ارزش رویدادها بر وفاداری به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/109بوده و تبیـین 1
درصدی تغییرا وفاداری به این رویدادها از طری ارزش رویدادها با توجـه بـه سـطح معنـاداری  2/124قابـل گـزارش
میباشد ،ازاینرو فرضیه هیجدهم "ارزش رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بـر وفـاداری بـه رویـدادهای بـومی -فرهنگـی
شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد کـه بـا نتـایج تحقیـ ( )Akhoondnejad,2016; Kim et al,2011همسـو
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میباشد .ارزش رویداد سبب رضایتمندی گردشگر میشود ،درنتیجه وفاداری نسبت بـه رویـداد را بـه همـراه مـیآورد .در
بررسی تأثیر تجربه به یادماندنی از رویداد بر وفاداری گردشگران به رویـدادهای منتخـب اثرپـذیری متغیرهـای رضـایت،
اعتماد و تصویر رویدادهای منتخب از طری تجربه بهیادماندنی از رویداد نیز موردبررسی قرار گرفـت .در آزمـون فرضـیه
نوزدهم ،ضریب تأثیر تجربه بهیادماندنی از رویدادها بر رضایت از رویدادهای بومی -فرهنگی شهرسـتان رامسـر برابـر بـا
( )0/361بوده و تبیین  13درصدی تغییرا رضایت از این رویدادها از طری تجربه بهیادماندنی از رویدادها بـا توجـه بـه
سطح معناداری  6/690قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه نوزدهم " تجربـه بهیادمانـدنی از رویـدادها تـأثیر مثبـت و
مستقیم بر رضایت از رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتـایج تحقیـ ( & Tung

 )Ritchie,2011همسو میباشد .تجربه بهیادماندنی از یک رویـداد نشـانگر ارزش رویدادهاسـت کـه سـبب رضـایت از
رویداد میشود .در آزمون فرضیه بیستم ،ضریب تأثیر تجربه بهیادماندنی از رویـدادها بـر اعتمـاد بـه رویـدادهای بـومی-
فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/242بوده و تبیین  6درصدی تغییرا اعتمـاد بـه ایـن رویـدادها از طریـ تجربـه
بهیادماندنی از رویدادها با توجه به سـطح معنـاداری  4/478قابـل گـزارش میباشـد ،ازایـنرو فرضـیه بیسـتم " تجربـه
بهیادماندنی از رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویـدادهای بـومی -فرهنگـی شهرسـتان رامسـر دارد" تأییـد
میگردد که با نتایج تحقی ( )Tuned Global,2016همسو میباشد .تجربه بهیادماندنی از رویداد سبب ایجاد رضایت
از رویدادهای میشود درنتیجه رضایت از رویدادها سبب ایجاد اعتمـاد نسـبت بـه رویـدادها میشـود .در آزمـون فرضـیه
بیستویکم ،ضریب تأثیر تجربه بهیادماندنی از رویدادها بر تصویر رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسـر برابـر بـا
( )0/192بوده و تبیین  4درصدی تغییرا تصویر این رویدادها از طری تجربه بهیادماندنی از رویدادها با توجه بـه سـطح
معناداری  3/021قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه بیستویکم " تجربه بهیادماندنی از رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم
بر تصویر رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتـایج تحقیـ ( Tung & Ritchie,

 )2011همسو میباشد .تجربه به یادماندنی از رویداد باع ایجاد اعتماد شده درنتیجـه تصـویر خـوب از رویـداد منتخـب
شهرستان رامسر را به همراه میآورد .در آزمون فرضیه بیستودوم ،ضریب تأثیر تجربه بهیادماندنی از رویدادها بر وفاداری
به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/189بوده و تبیین  4درصدی تغییرا وفاداری به رویـدادها از
طری تجربه بهیادماندنی از رویدادها با توجه به سطح معناداری  3/871قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه بیسـتودوم
" تجربه بهیادماندنی از رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسـر دارد"
تأییـد میگـردد کـه بـا نتـایج تحقیـ ( )Manthiou et al,2016; Rivera et al,2015همسـو میباشـد .تجربـه
بهیادماندنی از رویداد با ایجاد رضایت ،اعتماد ،تصویر خوب از رویداد سبب وفاداری به رویـداد میشـود .در بررسـی تـأثیر
رضایت از رویداد بر وفاداری گردشگران به رویدادهای منتخب اثرپذیری متغیرهای رضایت ،اعتماد و تصـویر رویـدادهای
منتخب از طری رضایت از رویداد نیز موردبررسی قرار گرفت .در آزمون فرضـیه بیستوسـوم ،ضـریب تـأثیر رضـایت از
رویدادها بر اعتماد به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/291بوده و تبیـین  8/5درصـدی تغییـرا
اعتماد به رویدادها از طری رضایت از رویدادها با توجه به سطح معناداری  6/841قابل گزارش میباشد ،ازایـنرو فرضـیه
بیستوسوم "رضایت از رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرسـتان رامسـر دارد"
تأیید میگردد که با نتایج تحقی ( )Song et al,2014همسو میباشد .رضایت از رویـداد زمـانی حاصـل میشـود کـه
تمامی انتظارا گردشگر برآورده میشود ،درنتیجـه گردشـگر بـه رویـداد مـوردنظر اعتمـاد میکنـد .در آزمـون فرضـیه
بیستوچهارم ،ضریب تأثیر رضایت از رویدادها بر تصویر رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسـر برابـر بـا ()0/489
بوده و تبیین  24درصدی تغییرا تصویر رویدادها از طری رضایت از رویدادها با توجه به سطح معناداری  14/568قابـل
گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه بیستوچهارم "رضایت از رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصـویر رویـدادهای بـومی-
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فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد کـه بـا نتـایج تحقیـ ( )Cheon,2016; Mohi et al,2013همسـو
میباشد .رضایت از رویداد سبب اعتماد به رویداد میشود و درنتیجه تصویر خوبی از رویداد را به وجود میآورد .در آزمـون
فرضیه بیستوپنجم ،ضریب تأثیر رضایت از رویدادها بر وفاداری به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر بـا
( )0/470بوده و تبیین  22درصدی تغییرا وفاداری به رویدادها از طری رضایت از رویدادها با توجه به سـطح معنـاداری
 14/403قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه بیستوپنجم " رضایت از رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بـر وفـاداری بـه
رویــدادهای بــومی -فرهنگــی شهرســتان رامســر دارد" تأییــد میگــردد کــه بــا نتــایج تحقیــ ( ;Lee,2014

 )Akhoondnejad,2016; Tuned Global,2016; Chang et al,2013همسـو میباشـد .رضـایت از رویـداد
سبب ایجاد اعتماد و ایجاد تصویر مناسب از آن میشود که این خود دلیلی بر ایجاد وفاداری نسبت به رویدادهای منتخب
شهرستان رامسر میباشد .در بررسی تأثیر اعتماد به رویداد بـر وفـاداری گردشـگران بـه رویـدادهای منتخـب اثرپـذیری
متغیرهای تصویر رویدادهای منتخب از طری اعتماد به رویداد نیز موردبررسی قرار گرفت .در آزمون فرضیه بیستوششم،
ضریب تأثیر اعتماد به رویدادها بر تصویر رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/584بوده و تبیـین 34
درصدی تغییرا تصویر رویدادها از طری اعتماد به رویدادها با توجه به سطح معناداری  17/878قابل گـزارش میباشـد،
ازاینرو فرضیه بیستوششم "اعتماد به رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای بومی -فرهنگـی شهرسـتان
رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتایج تحقی ( )Wong et al,2014همسو میباشد .اعتمـاد بـه رویـداد از رضـایت از
تمامی ابعاد آن سرچشمه میگیرد که رضایت از رویداد سبب ایجاد تصویر ذهنی بهتر در گردشگران رویـدادهای منتخـب
شهرستان رامسر شده است .در آزمون فرضیه بیستوهفتم ،ضریب تأثیر اعتماد به رویدادها بـر وفـاداری بـه رویـدادهای
بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ( )0/544بوده و تبیین  30درصدی تغییرا وفاداری به رویدادها از طری اعتماد
به رویدادها با توجه به سطح معناداری  17/519قابل گزارش میباشد ،ازاینرو فرضیه بیستوهفتم " اعتماد بـه رویـدادها
تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتایج تحقی
( )Lee & Back,2008همسو میباشد .درصورتیکه اعتماد گردشگران به یک رویداد جلب شود ،به دلیل تصویر ذهنی
مثبتی که از رویداد در ذهن گردشگر تداعی شده و رضایت خاطر گردشـگر بـه آن رویـداد جلـب میشـود ،سـبب ایجـاد
وفاداری در گردشگری میشود .در بررسی تأثیر تصویر رویداد بر وفاداری گردشگران بـه رویـدادهای منتخـب اثرپـذیری
متغیرهای تصویر رویدادهای منتخب از طری تصویر رویداد نیز موردبررسی قرار گرفت .در آزمون فرضـیه بیستوهشـتم،
ضریب تأثیر تصویر رویدادها بر وفاداری به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسر برابر بـا ( )0/587بـوده و تبیـین
 34/5درصدی تغییرا وفاداری به رویدادها از طری تصویر رویدادها با توجه به سطح معنـاداری  17/989قابـل گـزارش
میباشد ،ازاینرو فرضیه بیستوهشتم "تصویر رویدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای بومی -فرهنگـی
شهرستان رامسر دارد" تأیید میگردد که با نتایج تحقی (تاجزادهنمین و هاشـمزاده1393،؛ Hernandez-Mogollon

 )et al,2017; Wilson et al,2016همسو میباشد.
نتیجهگیری
بهمنظور بررسی نق

عوامل مثثر بر وفاداری گردشگران به رویدادهای بومی -فرهنگی شهرستان رامسـر (آیـین تیرمـاه

سیزده شو ،جشنواره بهارنارنج ،جشنواره گلگاوزبان و رویداد ورزشی کشتی گیلـهمردی) ،بـر اسـاس مطالعـه ادبیـا 28 ،
فرضیه به همراه مدل نظری -مفهومی ارائه گردید و با توجه به یافتههای تحقی حاضـر ،تأییـد یـا رد تمـامی فرضـیهها
بررسی شدند .با بح و تحلیل در مورد تأیید یا رد هر یک از فرضیهها و مقایسه با تحقیقا مشابه پیشین میتوان بیـان
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نمود که اصالت رویداد ،کیفیت رویداد ،ارزش رویداد ،تجربه بهیادماندنی از رویداد ،رضایت از رویداد ،اعتمـاد بـه رویـداد و
تصویر رویداد ،نق

مهمی را در وفاداری به رویدادهای منتخب شهرسـتان رامسـر (آیـین تیرمـاه سـیزده شـو ،جشـنواره

بهارنارنج ،جشنواره گلگاوزبان و رویداد ورزشی کشتی گیلهمردی) ایفا مینمایند و این نتایج در بعُد کاربردی قابلاسـتفاده
میباشد .با توجه به این یافتهها ،میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:
مبتنی بر نق

اصالت رویداد (نتایج فرضیههای  1تا  :)7زمینهسازی و تشوی مردم بومی به مسئولیتپذیری و مشـارکت

در جهت توسعه خدما گردشگری؛ برگزارکنندگان رویدادهای منتخب در رامسر از نمادها ،لباسها ،سازها ،موسـیقیها و
 ...در اجرای برنامهها بهکارگیری نمایند؛ برگزارکنندگان رویدادهای منتخب در رامسر ،یک موضوع و نام خاص متناسب با
محتو ا برای معرفی این رویدادها انتخاب نمایند؛ برگزارکنندگان رویدادهای منتخب در رامسر ،با توجه به ویوگی هر رویداد
بازه زمان خاصی را برای اجرای آن در نظر بگیرند (عدم تداخل با سایر جاذبههای گردشگری مبتنـی بـر زمـان و شـرایط
آبوهوایی)؛ توسعه و ساماندهی بازارهای بومی (فروش صنای دستی و تولیـدا محلـی) در زمـان برگـزاری رویـدادهای
منتخب .مبتنی بر نق

کیفیت رویداد (نتایج فرضیههای  8تا  :)13در برگزاری رویدادهای منتخب در رامسر تا حد امکان

خود رویداد رایگان باشد و تنها برای ارائه خدما جانبی هزینه دریافت شود؛ استفاده از افراد بومی و محلی آموزشدیده و
حرفهای برای برگزاری رویدادهای منتخب در رامسر؛ مدیریت ،ساختار و کمیتههای برگزاری رویداد بهصور یک چـار
سازمانی تعیین شود؛ سازوکار این کمیتهها مشخص شود؛ استاندارد نمودن فرآیند برگزاری جشـنوارهها بـهمنظور افـزای
اعتبار ،اصالت و برن د سازی برای رویدادهای منتخب ،تأکید بر افراد مثثر و وظایف؛ اقـدام بـه راهانـدازی مرکـز پووهشـی
رویدادها برای انجام تحقیقا در راستای توسعه و ترویج رویدادهای منتخب؛ توجه به بودجهبنـدی و کنتـرل هزینـههای
اجرای مراحل مختلف برگزاری رویدادهای منتخب؛ پیادهسازی بازار سازی و بازار داری رویدادها در برگـزاری رویـدادهای
منتخب شهرستان رامسر .مبتنی بر نق

ارزش رویداد (نتایج فرضیههای  14تا  :)18با توجه به مشـخص بـودن موضـوع

رویداد برای ایجاد ارزش در محصول خروجی رویداد ،در اجرای آن تنوع زمـانی (محـدود در یـک بـازه زمـانی) و مکـانی
(موقعیتهای جغرافیایی مختلف و موقعیت مکانی جانشین) را مدنظر قرار دهند (مکانمند و زمانمنـد نمـودن رویـدادهای
منتخب رامسر) .مبتنی بر نقـ

تجربـه بهیادمانـدنی از رویـداد (نتـایج فرضـیههای  19تـا  :)22اسـتفاده از قابلیتهـای

آژانسهای خدما مسافرتی برای همکاری در برگـزاری رویـدادها از طریـ طراحـی بسـته سـفر در زمـان برگـزاری و
موضوعیت رویدادها ،معرفی سایر جنبههای فرهنگی و بومی در قالب بروشورها و یا برگزاری جشنوارههای جانبی کوچک.
مبتنی بر نق

رضایت از رویداد (نتـایج فرضـیههای  23تـا  :)25بخ بنـدی گردشـگران و بازدیدکننـدگان رویـدادهای

م نتخب؛ نیازسنجی کیفیت خدما و دریافت بازخورد گردشگران و بازدیدکنندگان رویدادهای منتخـب؛ برقـراری سیسـتم
ارتباط با گردشگران و بازدیدکنندگان رویدادهای منتخب .مبتنی بر نق

اعتماد به رویداد (نتـایج فرضـیههای  26و :)27

دعو از شخصیتهای معروف بومی ،منطقهای و ملی متناسب با موضوع رویداد برای شرکت در آن جهت ایجاد اعتمـاد
در گردشگران؛ ثبت و نگارش کتب علمی و پووهشی راج به رویدادهای منتخب رامسر .مبتنی بر نقـ

تصـویر رویـداد

(نتیجه فرضیه  :)28شناسایی روشها و ابزارهای تبلیغاتی جذاب برای گردشـگران؛ معرفـی و ارائـه اطالعـا صـحیح از
رویدادهای منتخب بهصـور نوشـتار ،تصـویر و فـیلم؛ تهیـه فیلمهـای مسـتند از رویـدادهای برگزارشـده و انتشـار آن
(رسانههای اجتماعی و مجازی ،کانالهای صداوسیما ،شبکههای خانگی و.)...
منابع
 )1آزادهفر ،محمدرضا ( )1397طراحی بستههای گردشگری موسیقی ،هنرهای نمایشی و موسیقی ،دوره ،23شماره  ،1صص-86 .
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