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ABSTRACT
Recently, rural tourism is a type of tourism that has the capacity to attract tourists along with rural development by making surplus income, providing a better quality of life for residents, and improving infrastructures. Regarding the mediating role of overall satisfaction in the rural tourism industry, this study
investigates the relationship between the factors of sustainable competitive advantages and loyalty
through a descriptive-analytical approach. The statistical population of the research involves all visitors
of Golestan province villages. The statistical sample comprises 386 tourists based on Krejcie and Morgan
Table. A questionnaire is used for data collection, and a pre-test is applied to test its validity and reliability. The validity of the survey is confirmed by content methods, tools, and constructs, and its reliability is confirmed by Cronbach's alpha method. The authors, while thoroughly reviewing the theoretical
foundations and selecting the members of the statistical sample using simple random sampling, have
tested the research hypotheses by a structural equation modeling method. Using LISREL 8.8 software,
the results of the structural equation model show that there is a significant relationship between factors
such as quality, value, image, and satisfaction and dependent variables of overall satisfaction and loyalty.
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Extended Abstract

T

1. Introduction

oday, visitors are considered the most
critical asset in tourism areas. Therefore,
the attention of visitors is of the main
concerns of tourism development organizations, and they attempt to attract
and maintain visitors and make them permanent and loyal

visitors. This study investigates the relationship between
the factors of sustainable competitive advantage and tourist satisfaction and loyalty. Image of tourists, quality of
destination, tourism destination evaluation and satisfaction in the destination are the main sustainable competitive advantages in the tourism industry. Accordingly, the
study efforts will be centered on marketing tourism destinations, determining competitive positions and ways of
attracting tourists.

* Corresponding Author:
Hadi Dadkhah, PhD Student
Address: Golestan Province, Gonbad Kavous City. South Imam Khomeini Street, Shargh Golestan Higher Education Institute
Tel: +98 (911) 2798046
E-mail: Eco.Dadkhah@Gmail.com

470

Autumn 2019. Vol 10. Num 3

Another purpose of this study is to understand better how
loyalty to a destination works better. Through identifying
the factors leading to loyalty, this study shows that loyalty
leads to the development of strategies that will open up
possibilities for improving competitiveness. Therefore,
this study aimed to provide useful solutions for managers
in tourism destinations to enhance the level of loyalty and
increase the number of visitors, by which the profitability
of tourist destinations and places will be increased.

2. Methodology
The research is an applied study carried out through a
survey. This is, from the perspective of research, descriptive correlation research because it investigates the relationship between the research variables. For statistical
analysis, Factor analysis, structural equation modeling
(SEM), and LISREL software are used. The study population is all tourists who visited rural areas of Golestan
province. The statistical sample is 386 people based on
Krejcie and Morgan table. A questionnaire is developed
for data collection, and a pre-test examines its validity
and reliability. The content methods, tools, and constructs
confirm the validity of the survey. Additionally, reliability
is confirmed by Cronbach's alpha method.

3. Results
The results of the study showed that there is a significant
relationship between sustainable competitive advantages
and satisfaction and loyalty of the rural visitors. In other
words: first, the destination image has a positive effect on
overall satisfaction. Secondly, the destination image has
a positive impact on loyalty. Thirdly, the perceived quality of destination has a positive effect on overall satisfaction. Fourth, the perceived quality of the destinations has
a positive effect on loyalty. Fifthly, the perceived value
of destinations has a positive effect on overall satisfaction. Sixthly, the perceived value of the destinations has
a positive impact on loyalty. Seventhly, satisfaction has a
positive effect on overall satisfaction. Eighthly, satisfaction has a positive effect on loyalty. Ninthly, overall satisfaction has a positive impact on loyalty.

4. Discussion
The development of the tourism industry has many benefits, including employment creation, economic prosperity, and improving income distribution in tourism regions,
and as a leading industry, it can play an essential role in
the economic, social, and cultural development of communities. Tourism has become a new and significant factor in rural development and attracts tourists to rural areas
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and contributes to a better spatial and temporal distribution of these flows. Rural tourism also increases non-urban profits, in addition to other aspects, through creating
an additional income and providing a better quality of life
for residents, and developing infrastructures and employment level.

5. Conclusion
The study shows that satisfaction and loyalty are critical
for maintaining a destination's competitive advantages,
which in turn leads to economic stability and a positive
effect on the level of employment in local communities.
Keeping visitors engaged and loyal guarantees development. The findings of the study showed that tourists evaluated the destinations positively because of improving
the quality of services in the tourism destinations. This,
in turn, can attract more visitors and allows the previous
ones to re-visit the destinations and can create sustainable
competition.
Building upon the research findings, the following suggestions are provided:
1. It is suggested that media advertising and guides are
created, and the pictures of rural tourism attractions in
Golestan province are made available to visitors.
2. It is suggested that a suitable and favorable environment in tourist destinations is created, and short and longterm plans are developed to improve the rural tourism
space and increase the loyalty of tourists.
3. It suggests putting resolving issues related to the rural tourism destinations in the priority to increase tourist's
satisfaction. Therefore, actions such as extending communication routes, creating suitable places for visitors to
rest, promoting environmental health, etc. are high priority requirements.
4. It is suggested to extensively address the issues related to the satisfaction of rural tourists, such as security in
tourism areas, improvement of the overall tourism environment, creation of proper environment health, increasing tourism services.
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کلیدواژهها:

وفاداری ،رضایت ،مزیت
رقابتی پایدار ،صنعت
گردشگری

گردشگری روستایی نوعی از گردشگری است که قابلیت جذب گردشگران به همراه توسعه روستایی ازطریق درآمد اضافی و کیفیت
زندگی بهتر ساکنان و بهبود زیرساختها را داراست که بهتازگی موردتوجه قرارگرفته است ،این مطالعه با رویکرد تحلیلی  -توصیفی
از نوع همبستگی به بررسی رابطه بین عوامل مزیت رقابتی پایدار و وفاداری باتوجهبه نقش میانجی رضایت کلی در صنعت گردشگری
روستایی میپردازد .جامعه آماری ،کلیه بازدیدکنندگان روستاهای گردشگری استان گلستان است و نمونه آماری بر مبنای جدول کرچسی
و مورگان برابر  386گردشگر تعینشده است .برای گردآوری دادههای الزم از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیشآزمون
استفادهشد .روایی پرسشنامه از روش محتوایی ،ابزار و سازه و پایایی از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .نویسندگان
ضمن مرور کامل مبانی نظری و انتخاب اعضای نمونه آماری با روش تصادفی ساده ،فرضیههای پژوهش را با روش مدلیابی معادالت
ساختاری ،سنجش کردهاند .نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری توسط نرمافزار لیزرل  8/8نشان داد که بین کیفیت ،ارزش ،تصویر
و رضایتمندی با رضایت کلی رابطه معنیداری وجود دارد و همچنین بین کیفیت ،ارزش ،تصویر ،رضایتمندی و رضایت کلی با وفاداری
نیز رابطه معنیداری وجود دارد.

مقدمه
توجه به گردشگری بهعنوان یکی از بخشهای مهم و تأثیرگذار
در اقتصاد جهان بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه بهسرعت
در حال گسترش است ) .(Jalalian et al., 2018توسعه صنعت
گردشگري فوايد زيادي ازجمله ايجاد اشتغال ،رونق اقتصادي و
بهبود توزيع درآمد براي منطقه گردشگري را به همراه دارد و
بهعنوان يک صنعت پيشرو نقش مهمي را در توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جوامع ميتواند ايفا نمايد (Jani & Donyabin,
) 2017که مزیت رقابتی پایدار نامیده میشود (Campón et al.,
) .2016یکی از دالیل توسعه گردشگری ،استراتژیهای مبتنی بر
وفاداری گردشگران است (Campón et al., 2016; Kastenholz et
al., 2006; Aligholizade firoozjaei et al., 2016; Darzian azizi et

) .al., 2016; Ghafari et al., 2014برای توسعه استراتژیهای مبتنی
بر وفاداری مقصد ،مديران باید درک بهتري از عملکرد وفاداری
گردشگران ،ازجمله عواملي که بیشتر به وفاداری در مورد مقصد
گردشگری کمک میکنند ،به دست آورند ؛(Chen & Gursoy, 2001

) .Eusébio & Vieira ,2013این نیاز ،در فعالیتهایی تخصصی مانند
گردشگری روستایی که دارای ویژگی مقاصد کوچک است ،بیشتر
برجسته میشود ).(Chi & Qu, 2008
گردشگری روستایی به یک عامل جدید و مرتبط در توسعه
روستایی است که گردشگران را به مناطق روستایی جذب میکند
و به توزیع فضایی و زمانی بهتر این جریانها کمک میکند.
گردشگری روستایی نوعی از گردشگری برای خواستههای کسانی
است که به دنبال فرار از شهرها هستند و میخواهند از تجربیات
آرام روستایی لذت ببرند ،گردشگری روستایی همچنین ازطریق
درآمد اضافی و کیفیت زندگی بهتر ساکنان ،بهبود زیرساختها و
سطوح اشتغال نیز میتواند باعث توسعه روستایی شود (Campón
) .et al., 2016در این زمینه ،هدف این مطالعه ،نحوه کارکرد بهتر
وفاداری به مقصد است که ازطریق شناخت استراتژیهای پایدار
جهت بهبود رقابت از طریق ایجاد رضایتمندی است .همچنین،
این مطالعه بهمنظور ارائه راهكارهاي مفيدي به مدیران مقصدهای
گردشگري براي بهبود سطح وفاداري که بهواسطه آن ،سودآوری
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مقصدها و اماکن گردشگری را از طريق بازديدها و پیشنهادهای
مکرر افزایش دهند ،انجامشده است.

مروری بر ادبیات موضوع
گردشگری در جهان گستردهترین صنعت خدماتی است که با
مزایای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،تأثیرات
بینالمللی و غیره همراه است (Aligholizade firoozjaei et al,
) .2016درنتیجه ،بیشتر مناطق در سرتاسر جهان به دنبال استفاده
از این مزایا ،بهویژه دریافت سهم زیادی از درآمد و افزایش اشتغال
ناشی از توسعه این صنعت خدماتی ،در رقابت با یکدیگر هستند
) .(Beiki & Tardast, 2018بدین ترتیب هر مقصد گردشگری تالش
میکند تا قابلیتهای فیزیکی و انسانی خود را برجسته کند تا
توجه بازدیدکنندگان بالقوه را جذب نماید.
رضايتمندي گردشگر يكي از مقولههای مـؤثر و مهم در بازاريابي
و وفاداري گردشگري است ،زيرا انتخاب مقصد ،مصرف كاالها و
خدمات ،تصميم بـه بازگـشت مجـدد و توصيه شفاهي به ديگران
را تحت تأثير قرار ميدهد ) .(Jafari et al., 2017رضايتمندي
مشتري هنگامي به وجود میآید كـه مشتري انتظارات قبل از
خريدش را براي يك خدمت خریداریشده ،تأييد كند (Jaberi et
) .al., 2018طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری ،رضایتمندی
یک مفهوم ذهنی ،روانی و روانشناسانه است که شامل احساس
مثبت و لذتهای ناشی از به دست آوردن آن چیزی است که
فرد امیدوار است از یک مقصد به دست آورد و یا به نوع دیگر،
گردشگر انتظار برآورده شدن آن را دارد و آن را به دست خواهد
آورد ،در حوزه گردشگري ،بازديد و تمايل به بازگشت را شـاخص
اندازهگیری وفـاداري در نظـر گرفتهاند (MolazemHoseini et al.,
).2017
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).(Chen & Chen, 2010
این مطالعه ظرفیت مقصدهای گردشگری روستایی را بهعنوان
عوامل ایجاد مزیت رقابتی برای ایجاد رضایت وفاداری توریستی
موردبررسی قرار میدهد ،بدین ترتیب ،وفاداري به مقصدهاي
گردشگري متأثر از عوامـل مختلفـي است که در این مطالعه با
تمرکز مجدد بر روی مرور تحقیقات پیرامون مقصد گردشگری
موردبحث و بررسی قرار میگیرد ،در این مطالعه پیرو مطالعه
کمپون 2و همکاران ( )2016عوامل مزیت رقابتی پایدار عبارت
از تصویر ،کیفیت ،ارزش و رضایتمندی است.
تصویر مقصد و رضایت کلی گردشگران
پژوهشهای متعددی در دو دهه گذشته در رابطه با گردشگری
نشان میدهد که تصویر مقصد یک مفهوم ارزشمند در بررسی
فرایند انتخاب مقصد بوده ) (Shirkhodaei et al., 2016که در
جذب بازدیدکنندگان اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا گردشگری،
صنعتی خدماتی است که ماهیت محصوالت آن غیرملموس و
بر تجربه گردشگر در خصوص مقصد مبتنی است .ایجاد تصویر
خوب از مقصد موجب رضایت گردشگران شده و به دنبال آن
باعث مثبت شدن مقاصد رفتاری میشود که بازدیدهای آینده و
پیشنهاد دادن مقصد به دیگران را افزایش میدهد (Asgarnezhad
) .noori et al., 2019رابطه بین تصویر و رضایت کلی درحالحاضر
بهطور گسترده درزمینه مقصد گردشگری بررسیشده است
;(Asgarnezhad noori et al., 2019; ، Farahani et al., 2018

Heydarzade et al., 2017; Mahmoodi et al., 2016; Assaker et
al., 2011; Bigné and et al., 2005; Chi & Qu, 2008; Hernández-

).Lobato et al., 2006; Prayag & Ryan, 2012
تصویر مقصد و وفاداری

مزیت رقابتی پایدار منجر به ثبات اقتصادی و اشتغال برای
جوامع محلی میشود و بدین ترتیب شناسایی این عوامل از اهمیت
خاصی برخوردار است .به گفته اسبیو و ویرا ،)2013( 1رضایت
و وفاداری برای حفظ یک مزیت رقابتی مقصد ،حیاتی هستند.
باتوجهبه موضوع افزایش رقابت در صنعت جهانی گردشگری
مدیران و سازمان دهندگان توسعه گردشگری روستایی به دنبال
جستوجوی راهبردهای جدید برای افزایش گردشگران داخلی
و خارجی هستند .یکی از راههای رسیدن به این هدف ایجاد
حس رضایت در گردشگران است؛ چراکه رضایت گردشگر ،نقش
مهمی در برنامهریزی بازاریابی خدمات و محصوالت گردشگری
برای مقصد دارد و تقریباً برای تمامی مقاصد گردشگری ،رضایت
گردشگران مهمترین منبع مزیت رقابتی در نظر گرفته میشود.
همچنین ،وفاداری مشتری هدفی مهم در حوزه بازاریابی است که
آن را جزئی کلیدی برای پایداری طوالنیمدت شرکت میدانند

).al., 2016; Chen & Tsai, 2007; Hernández-Lobato et al., 2006
3
همچنین درزمینه گردشگری روستایی ،فیلیپس و همکاران
( )2013اهمیت توصیهها را بهعنوان ابزاری برای جذب مشتریان
جدید برجسته میکند ،زیرا کالم مثبت از دهان مشتری ،یک

1. Eusébio & Vieira

2. Campón
3. Phillips and et.al

تصویر مقصد ،عنصر اساسی فرایند جایگاهیابی مقصد خلق و
مدیریت تصویر متمایز و جذاب از مقصد است (Shirkhodaei et al.,
) .2016تصویر مقصد به لحاظ راهبردی ،نهتنها در طراحی ابتکارات
بازاریابی مناسب ،بلکه در درک رفتارهای سفر گردشگران نیز
حائز اهمیت است ) ،(Campón et al., 2016تصویر ذهنی میتواند
بهعنوان موقعیت ذهنی که پیامد آن توضیحات علنی بهصورت
کالمی و یا رفتار است ،بیان شود ) (Lai & Quang, 2012و این
تصویر ذهنی میتواند باعث ایجاد وفاداری شود (Asgarnezhad
noori et al., 2019; Farahani et al., 2018; Darzian azizi et al.,

2016; Heydarzade et al., 2017; Parvazi, 2017; Shirkhodaei et
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تصویر مثبت از مقصد ایجاد میکند.
کیفیت درک شده و رضایت کلی گردشگران
الیور )1999( 4ادعا میکند که کیفیت همواره ،از برتری
تکنولوژیکی و باکیفیت عینی شناختهشده ،به دست میآید.
بااینحال ،مفهوم کیفیتی که برای مشتری جالبتر است ،کیفیت
ذهنی یا درک شده ،است .درواقع ،کیفیت اجزای مقصد گردشگری
ازجمله عوامل بسیار مهم و کلیدی در جلب رضایت گردشگران،
ایجاد حس خوب و تجربه دلپذیری است که بازهم آنان را برای
سفر به مقصد موردنظر ترغیب میکند و نقش اساسی در این
عرصه رقابتی دارد ) .(Beiki & Tardast, 2018بدین ترتیب کیفیت
درک شده بر رضایت تأثیر دارد (Bigné et al., 2005; Jalilvand et
al., 2014; Kim et al., 2012; Lee et al., 2004; Rivera & Croes,

2010; Jaber et al., 2018; Moeinfard et al., 2017; Heydarzade

).et al., 2017; ShirKhodaei et al., 2016; Karami & Zeinali, 2015
کیفیت درک شده و وفاداری

کیفیت خدماتبهطور قابلتوجهی به مسائل بازاریابی در حوزه
تمایز خدمات و جایگاهیابی بلندمدت در بازار برای سازمانها و
مقاصد گردشگری یا کشورها ،کمک میکند تا بهترین روشهای
خدماتی را برای برداشتهای مطلوب مشتری باهم ادغامکنند
) .(Cronin J & Taylor, 1992در سالهای اخیر ،توجه به نیازهای
گردشگران و پاسخگویی به خواستههای آنان ،در بخش خدمات،
یکی از اصلیترین و ضروریترین وظایف و یا اهداف هر مقصد
گردشگری شده است .ازآنجاکه بیش از نیمی از تولید ناخالص
اغلب کشورهای جهان از بخش خدمات حاصل میشود و به دلیل
ویژگیهای خاص این بخش نظیر ارتباط مستقیم با گردشگران،
لذا توجه به بخش خدمات اهمیت بسیاری دارد .محققان،
شواهدی مبنی بر ارتباط کیفیت با وفاداری  /برنامههای رفتاری
را پیداکردهاند (Jalilvand et al, 2014; Kim et al,.2012; Žabkar et
al., 2010; Jaberi et al., 2018; Khazarnezhad et al., 2016; Imani

).khoshkhoo & AyyobiYazdi, 2010

ارزش درک شده و رضایت کلی گردشگران

و همکاران ( )2016معتقد است گردشگران ،ارزش درکشده
مقصد را بهعنوان «تفاوت بین مزایای درکشده و هزینههای
ناشی از پیشنهادها و ارائههای مقصد» ارزیابی میکنند .بدین
ترتیب ارزش درکشده میتواند بر رضایت گردشگران تأثیر
گذارد (Jaberi et al., 2018; Farahani et al., 2018; Jafari et al.,
2017; Chen & Tsai, 2007; Forgas et al., 2012; Gallarza & Gil,
;2006; Jalilvand et al., 2014; Kim et al., 2012; Philips et al., 2013

).Rivera & Croes, 2010; Sun et al., 2013
ارزش درک شده و وفاداری

در ادبیات گردشگری ،ارزش درکشده ،ارزیابی کلی
بازدیدکننده از ارزش خالص سفر بر مبنای ارزیابی او ازآنچه
دریافت کرده (منافع) به آنچه پرداخت کرده (هزینه) است (Lai
)& Quang، 2012؛ بنابراین ،ارزش درکشده از کیفیت خدمات
اولین گام برای تأثیر بر تصویر درکشده توسط بازدیدکننده از
مقصد است و میتوان آن را بهعنوان پیش عامل واکنشهای
رفتاری در طول زمان بازدید در نظر گرفت که میتواند در ادامه
منجر به وفاداری شود ;(Farahani et al.,2018; Jafari et al., 2017
;Hutchinson et al., 2009; Jalilvand et al., 2014; Kim et al., 2012

).Mechinda et al., 2009; Rivera & Croes, 2010
رضایتمندی و رضایت کلی گردشگر

کیم و براون )2012( 6نشان میدهد که رابطهای علی بین
هر دو مفهوم رضایتمندی و رضایت کلی وجود دارد ،که بهطور
گسترده در مطالعات مختلف موردبحث قرارگرفته است & (Chi
) .Qu, 2008; Eusébio & Vieira, 2013; Philips et al., 2013قادری
و هندرسون )2012( 7تأکید میکند که گردشگران ،طیف
گستردهای از ویژگیها را در تعطیالت خود ارزیابی میکنند،
درنتیجه ،در سطح منطقی ،رضایت کلی ،تابع رضایت از
ویژگیهای خاص مقصد است .رضایت را میتوان در سطح کلی
(ریورا وکراس )2010 ،یا بهوسیله ویژگیها (کیم و همکاران،
 )2012مورد ارزیابی قرار دارد .درحالیکه رضایت کلی نیز تابع
ارزیابی ویژگیهاست ،رضایت کلی و رضایتمندی ،ساختارهایی
8
مختلف و درعینحال مرتبط هستند؛ بنابراین ،پرایاگ و رایان
( )2012به رضایت کلی از مقصد بهعنوان «یک ساختار جمعی
از مجموع رضایت از جنبههای مختلف مقصد» اشاره میکنند.

فعالیتهای بازاريابي بهطور عمـده ،بـر اساس ارزش دركشده
مشتري پایهگذاری شده است ،لذا ارزش ادراکشده ميتواند
بـر رضايت گردشگر و وفاداري به مقصد گردشگري تأثير گذارد
) .(Ghafari et al., 2014مورفی 5و همکاران ( )2000استدالل
میکنند که ارزش و کیفیت میتواند نشاندهنده چگونگی
طراوت بخشیدن و تغییر مکان محصوالت گردشگری باشد،
بنابراین مدیران مقصد میتوانند از این عوامل بهعنوان ابزاری
برای احیای این بخش استفاده کنند .بر همین اساس ،کمپون

در رفتار گردشگران ،رضایت نقش مهمی ایفا میکند (Kozak,
) .2001عسگرنژاد نوری و همکاران ( )2019تأثیر رضایت
بر وفاداری گردشگران را مورد تائید قرار دادند .رمضان زاده
لسبوئی ( )2016نشان دادند که رضایتمندی بیشترین تأثیر را

4. Oliver
5. Murphy

6. Kim & Brown
7. Ghaderi & Henderson
8. Prayag & Ryan
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در وفاداری گردشگران دارد و همچنین تصویر بعد از رضایتمندی،
تأثیرگذارترین عامل بر میزان وفاداری گردشگران است؛ بنابراین،
مدیران مقصد باید تالش زیادی برای ایجاد رضایتمندی
گردشگران کنند ،نارضایتی گردشگران میتواند احتمال بازگشت
آنها به مقصد یا توصیه آنجا به دیگران را کاهش دهد & (Rivera
) .Croes, 2010اکثر محققان بر این باورند که رضایتمندی ،منجر
بهقصد بازدید مجدد و توصیه میشود که شاخصهای اصلی
وفاداری هستند ،چنانچه ،مطالعات ،شواهدی دال بر این رابطه
یافتهاند (Chi & Qu, 2008; Jaberi et al, 2018; Karami & Zeinali,
).2015; Lee et al, 2012; Sun et al, 2013
رضایت کلی و وفاداری
رضایت کلی با ایجاد وفاداری در گردشگر موجب میشود که
گردشگر در شرایط متفاوتتر نیز ،مقصدی را که قب ً
ال تجربه کرده
و از آن رضایت داشته برای بازدید انتخاب کند .طبق اصلی که
در بازاریابی مطرح است ،هزینه به دست آوردن یک مشتری
جدید برای یک سازمان پنج برابر هزینه حفظ مشتری است؛ لذا
اگر از این دید به موضوع توجه شود ،مشخص میشود که جلب
رضایت یک مشتری یا گردشگر ،در شرایط فعلی ،چقدر میتواند
مهم باشد ) .(Kozak, 2002ارتباط بین رضایت کلی و وفاداری باید
عمیقتر درک شود .این رابطه بهطور گسترده در بحثهای نظری
مورد تائید قرارگرفته است ;(Chi & Qu, 2008; Gallarza & Gil, 2006
Jalilvand et al, 2014; Kim & Brown, 2012; Lee et al, 2012; Lai
& Quang, 2012; Mechinda et al, 2009; Sun et al, 2013; Yoon
& Uysal, 2005; Akbarian ronizi & Rajaei, 2018; Farahani et
al, 2018; Ramezanzade, 2016; Kazemi et al, 2015; Ghafari

) .et al, 2014بااینحال ،فیلیپس و همکاران ( )2013بهطور
قابلمالحظهای موفق به آزمون رابطه بین رضایت کلی و قصد
بازدید مجدد درزمینه مقصدهای گردشگری روستایی نبودند.

روششناسی تحقیق
روش تحقیق

پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردی و به شیوه میدانی
دادههای الزم گردآوری شده است و ازنظر نوع پژوهش ،به
دلیل بررسی رابطه اثرگذاری میان متغیرهای پژوهش ،در زمره
پژوهشهای همبستگی قرار میگیرد .جهت تحلیل آماری از
روش تحليل عاملي و مدلسازي معادالت ساختاري ( )SEM9و
نرمافزار لیزرل 10استفاده شده است.
تمرکز این پژوهش ،مطالعه بازدیدکنندگان روستاهای
گردشگری استان گلستان است .استان گلستان دارای مناظر
زیبای طبیعی و جاذبههای گردشگری روستایی متعددی است.
روستاهای توشن ،کفشگیری ،قرنآباد ،چهارباغ ،توسکستان ،قرق،
شموشکعلیا ،جعفرآباد ،زیارت و شاهکوه سفلی در شهرستان
گرگان ،روستاهای االزمن ،شیرینآباد ،افراتخته ،سیاه مرزکوه
و چینو در شهرستان علیآباد ،روستاهای باقرآباد ،قلعه قافه و
دوزین در مینودشت ،روستای پاقلعه در رامیان ،روستای گچی
سو باال در کالله ،روستاهای لوه ،پاسنگ ،تنگه راه و آق میش
در گالیکش ،روستاهای وطنا ،ول افرا و جفاکنده در بندرگز،
روستاهای النگ ،باالجاده ،جهاننما ،سرکالته خرابشهر و رادکان
در کردکوی و وامنان ،روستاهای فارسیان و آق امام در آزادشهر
ازجمله روستاهای معروف گردشگری است.
انتخاب نمونه به روش تصادفی و حجم نمونه باتوجهبه جدول
کرچسی و مورگان ،برای جوامع باالی  100هزار نفر ،برابر 386
نفر تعیین شده است که به دلیل گستردگی مناطق موردمطالعه
تنها  10روستای پربازدید که نمایی از کلیه روستاهای موجود
در استان گلستان است جهت مطالعه انتخاب شده است که در
جدول شماره  1مشخص شده است.
9. Structural Equation Model
10. Lisrel

جدول  .1نمونه پژوهش.
روستا

تعداد نمونه

روستا

تعداد نمونه

توسکستان

38

گچی سو باال

38

زیارت

40

پا قلعه

38

چهار باغ

38

لوه

40

افراتخته

38

النگ

38

باقرآباد

40

فارسیان

38
386

تعداد کل نمونه
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همچنین برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفادهشده
است ،پرسشنامه پژوهش که بر مبنای طیف پنج گزینهای لیکرت
طراحیشده ،بهصورت حضوری در اختیار نمونه آماری قرار گرفت
تا در صورت نیاز ،توضیحات الزم به آنها ارائه شود.
ارائه مدل و فرضیههای تحقیق
مدلسازي معادالت ساختاري نیاز به یک چارچوب مفهومی
دارد که سیستم اثرات جهتی یک متغیر بر دیگری را اندازه بگیرد
و مجموعه نمودارها از مسیرها ایجاد کند ).(Hair et al., 2011
مدلهای معادالت ساختاری اغلب با استفاده از یک معادله
ساختاری پارامتریک از پیش تعیینشده فرموله میشوند که
در یک چارچوب برای تحلیل ساختاری بیان میگردد (Karshki,
).2016
در مدل تحقیق حاضر مزیت رقابتی پایدار را متغیرهایی
مانند تصویر گردشگری ،کیفیت مکان گردشگری ،ارزش مقصد
گردشگری و رضایتمندی از مقصد گردشگری شکل میدهد و
رابطه این عوامل با رضایت کلی گردشگر و وفاداری گردشگر
موردسنجش قرار میگیرد (تصویر شماره  .)1رضایت گردشگر،
ازآنجهت برای صنعت گردشگری ضروری است که درنتیجه آن
گردشگران بیشتری وارد مقصد گردشگری میشوند .از طرفی،

رضایت گردشگران اثرات متنوعی بر تصمیمات آتی و وفاداری
آنها میگذارد ) .(Kozak, 2002همچنین کمپون و همکاران
( ،)2016پروازی ( ،)2017شیرخدایی و همکاران ()2016
تأیید کردهاند که رضایت کلی میانجی بین چهار متغیر تصویر،
کیفیت ،ارزش و رضایت از ویژگیها و وفاداری است.
باتوجهبه مرور مبانی نظری و مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای
تحقیق به شرح زیر است:
تصویر مقصد تأثیر مثبتی بر رضایت کلی دارد.
تصویر مقصد تأثیر مثبتی بر وفاداری دارد.
کیفیت درکشده از مقصد تأثیر مثبتی بر رضایت کلی دارد.
کیفیت درکشده از مقصد دارای تأثیر مثبتی بر وفاداری است
ارزش درکشده مقصدها ،تأثیر مثبتی بر رضایت کلی دارد.
ارزش درکشده مقصدها تأثیر مثبتی بر وفاداری دارد.
رضایتمندی تأثیر مثبتی بر رضایت کلی دارد.
رضایتمندی تأثیر مثبتی بر وفاداری دارد
رضایت کلی تأثیر مثبتی بر وفاداری دارد.

تصویر  .1مدل مفهومی پژوهش .منبع :یافتههای پژوهش1398 ،
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تحلیل دادهها

روایی و پایایی
برای بررسی روایی ابزار پژوهش از شاخص  KMOو آزمون
بارتلت استفادهشده است ،شاخص  ،KMOشاخصی از کفایت
نمونهگیری است ،این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد .اگر
مقدار شاخص نزدیک به یک باشد ،دادههای موردنیاز برای تحلیل
عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معموالً کمتر از )0/5
نتایج تحلیل عاملی برای دادههای موردنظر چندان مناسب
نیستند ،آزمون بارتلت بررسی میکند که چه هنگام ماتریس

همبستگی مشاهدهشده ازنظر ریاضی ماتریس واحد و همانی
است؛ بهعبارتدیگر برای آنکه مدل عاملی ،مفید و معنادار باشد،
الزم است که متغیرها همبسته باشند ،در غیر این صورت دلیل
برای تبیین مدل عاملی وجود ندارد ،بعد از مناسب تشخیص
دادن مقدار شاخص  ،KMOمعنادار شدن آزمون بارتلت ،به
بارهای عاملی مراجعه میشود ،اگر مقدار بار عاملی برای یک
گویه کمتر از  0/5باشد ،باید گویه موردنظر از تجزیهوتحلیل کنار
گذاشته شود ) .(Noorian, 2016همچنین بهمنظور ارزیابی پایایی
از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است .نتایج بررسی پایایی،
روایی ابزار و روایی سازه پژوهش در جدول شماره  2آمده است.

جدول  .2روایی و پایایی متغیرهای پژوهش.
نام متغیر

تصویر

کیفیت

ارزش

رضایتمندی

رضایت کلی

گویه

روایی سازه
بار عاملی

IMA1

0/71

IMA2

0/83

IMA3

0/64

IMA4

0/59

IMA5

0/60

QUA1

0/77

QUA2

0/95

QUA3

0/62

QUA4

0/58

VAL1

0/84

VAL2

0/79

VAL3

0/65

VAL4

0/47

ATS1

0/76

ATS2

0/41

ATS3

0/55

ATS4

0/78

OVS1

0/84

OVS2

0/53

OVS3

0/66

OVS4

0/70

OVS5

0/42

OVS6

0/59

روایی ابزار
معیار کفایت
نمونهگیری KMO

0/795

0/767

0/752

0/712

0/814

معنیداری
آزمون بارتلت

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

آلفای کرونباخ

0/769

0/771

0/796

0/833

0/905
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ادامه جدول  .2روایی و پایایی متغیرهای پژوهش.
نام متغیر

وفاداری

گویه

روایی سازه
بار عاملی

LOY1

0/87

LOY2

0/62

LOY3

0/54

LOY4

0/90

LOY5

0/69

روایی ابزار
معیار کفایت
نمونهگیری KMO

0/754

پایایی
معنیداری
آزمون بارتلت

0/000

آلفای کرونباخ

0/731

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1398 ،

همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،مقدار
شاخص  KMOبرای تمامی متغیرها باالتر از  0/5بهدستآمده که
مناسب و پذیرفتنی است و از طرف دیگر نیز آزمون بارتلت برای
تحلیل عاملی تمام متغیرها معنیدار است ،پس میتوان گفت که
نمونه ،کفایت مناسب دارد .همچنین بار عاملی برای گویههای هر
متغیر نیز محاسبه شده است که در دامنه موردقبول قرار دارند.
آمار توصیفی
از میان کلیه بازدیدکنندگان روستاهای منتخب گردشگری
استان گلستان ،تعداد  205نفر ( 53درصد) مرد و  181نفر (47
درصد) زن هستند که دراینبین  147نفر ( 39درصد) مجرد
و  239نفر ( 61درصد) متأهل هستند ،همچنین از این نمونه
آماری تعداد  25نفر ( 6درصد) دیپلم 101 ،نفر ( 26درصد)
فوقدیپلم 168 ،نفر ( 44درصد) لیسانس و  92نفر ( 24درصد)

دارای فوقلیسانس و باالتر هستند.
تبیین مدل پژوهش
آزمون مدل ساختاری پژوهش که خروجی نرمافزار لیزرل
است در تصاویر شماره  2و  3آورده شده است ،تصویر شماره
 2نشاندهنده مدل در حالت استاندارد و تصویر شماره 3
نشاندهنده مدل در حالت معنیداری است .در تصویر شماره
 2ضرایب مسیر یا ضرایب بارهای عاملی و در تصویر شماره 3
ضرایب معنیداری در سطح خطای  0/05محاسبه شده است.
همانطور که در تصویر شماره  3مشاهده میشود ،قدر مطلق
ضرایب معناداری 11بزرگتر از  1/96هستند و بیانگر این است
تمامی ضرایب مسیر تعین شده در تصویر شماره  ،2در سطح
خطای  0/05معنیدار هستند.

تصویر  .2مدل در حالت استاندارد .منبع :یافتههای پژوهش1398 ،
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تصویر  .3مدل در حالت معنیداری .منبع :یافتههای پژوهش1398 ،

همچنین بهمنظور بررسي برازش مدل از شاخص نسبت مجذور
2

خي دو بر درجه آزادي ( x
 ،) dfشاخص برازش تطبیقی (،)CFI
شاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل برازندگی (،)AGFI
شاخص نرم شده برازندگی ( ،)NFIشاخص نرم نشده برازندگی
( ،)NNFIخطاي ریشه ميانگين مجذورات تقريب ()RMSEA
استفاده شد و تمام شاخصها مورد تأیید قرار گرفت (جدول
شماره .)3

فصلنامه پژوهشهای روستایی

آورده شده است .در این جدول ،ضریب مسیر هر ساختار از
تصویر شماره  2و ضرایب حالت معنیداری از تصویر شماره 3
جمعآوریشده است و به دلیل اینکه اعداد  T-Valueدر ناحیه
اطمینان قرار دارند (بزرگتر از  1/96و یا کوچکتر از ،)-1/96
تمامی فرضیههای پژوهش موردقبول قرار گرفتهاند.
در ادامه و در جدول شماره  5به بررسی و تطبیق یافتههای
تحقیق با مطالعات قبلی پرداخته میشود.

یافتهها
یافتههای پژوهش بهصورت خالصه در جدول شماره 4

جدول  .3نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق.
شاخص برازش

دامنه

مقدار

نتیجه

شاخص برازش

دامنه

مقدار

نتیجه

x2/df

<3

2/31

مناسب

NFI

> 0/9

0/96

مناسب

CFI

0/9

0/91

مناسب

NNFI

> 0/9

0/96

مناسب

GFI

> 0/9

0/92

مناسب

RMSEA

< 0/08

0/058

مناسب

AGFI

> 0/9

0/94

مناسب
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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. نتایج روابط و ضرایب معناداری فرضیات مدل پژوهش.4 جدول
نتیجه آزمون

معناداری

ضریب مسیر

نشان

فرضیه

قبول

8/59

0/63

IMA – OVS

اول

قبول

6/73

0/47

IMA – LOY

دوم

قبول

9/22

0/71

QUA – OVS

سوم

قبول

7/50

0/53

QUA – LOY

چهارم

قبول

8/14

0/59

VAL – OVS

پنجم

قبول

6/47

0/42

VAL – LOY

ششم

قبول

8/75

0/66

ATS – OVS

هفتم

قبول

6/58

0/44

ATS – LOY

هشتم

قبول

11/61

0/84

OVS – LOY

نهم

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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. شرح نتایج تحقیق.5 جدول
تطابق با مطالعات قبلی

شرح فرضیه

(Asgarnezhad noori et al, 2019), (Farahani et al, 2018) (Heydarzade et al, 2017), (Mahmoodi et al.,
2016), (Assaker et.al., 2011), (Bigné et al., 2005), (Chi & Qu, 2008), (Prayag & Ryan, 2012), (Campón et
.al., 2016)

تصویر مقصد تأثیر مثبتی بر رضایت
.کلی دارد

(Asgarnezhad noori et al., 2019), (Farahani et al., 2018), (Heydarzade et al., 2017), (Darzian et al., 2016)،
(Parvazi, 2017), (Chen & Tsai, 2007), (Campón et al., 2016)

(Jaberi et al., 2018), (Moeinfard et al.,2017), (Heydarzade et al., 2017), (Shirkhodaei et al., 2016),

(Karami & Zeinali, 2015), (Bigné et al., 2005), (Jalilvand et al., 2014), (Kim Holland & Han, 2012), (Rivera
& Croes, 2010)

کیفیت درک شده از مقصد تأثیر
.مثبتی بر رضایت کلی دارد

(Jaberi et al., 2018), (Khazarnezhad & Heidari, 2016), (Imani Khoskhou & Ayyoubiyazdi, 2010), (Jalilvand

کیفیت درک شده از مقصد دارای
تأثیر مثبتی بر وفاداری است

(Jaberi et al., 2018), (Farahani et al., 2018), (Jafari et al., 2017), (Chen & Tsai, 2007), (Forgas et al., 2012),

 تأثیر،ارزش درک شده مقصدها
.مثبتی بر رضایت کلی دارد

(Farahani et al., 2018), (Jafari et al., 2017), (Hutchinson et al, 2009), (Jalilvand et al., 2014), (Kim et
al.,2015), (Mechinda et al., 2009), (Rivera & Croes, 2010), (Campón et al., 2016)

ارزش درک شده مقصدها تأثیر مثبتی
.بر وفاداری دارد

(Oliver, 1999), (Kim & Brown, 2012), (Prayag & Ryan, 2012), (Ghaderi & Henderson, 2012), (Campón et
al., 2016)

رضایتمندی تأثیر مثبتی بر رضایت
.کلی دارد

(Jaberi et al., 2018), (Asgarnezhad noori et al., 2019), (Ramezanzade, 2016), (Karami & Zeinali, 2015),

رضایت از ویژگی تأثیر مثبتی بر
وفاداری دارد

et al., 2014), (Kim et al.,2012), (Žabkar et al., 2010), (Campón et al., 2016)

(Kim et al., 2015), (Philips et al., 2013), (Rivera & Croes, 2010), (Sun et al., 2013), (Campón et al., 2016)

(Kazemi et al., 2015), (Ghafari et al., 2014), (Chi & Qu, 2008), (Campón et al., 2016)

(Akbarian ronizi & Rajaei, 2018), (Farahani et al, 2018), (Ramezanzade, 2016), (Parvazi, 2017), (Shirkho-

daei et al., 2016), (Yoon & Uysal, 2005), (Mechinda et al., 2009), (Sun et al., 2013), (Jalilvand et al., 2014),
(Campón et al., 2016)
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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تصویر مقصد تأثیر مثبتی بر وفاداری
.دارد

رضایت کلی تأثیر مثبتی بر وفاداری
.دارد
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شکلگیری و  ...به گردشگران ارائه نمایند.

بحث و نتیجهگیری
امروزه بازدیدکنندگان مهمترین دارايي مناطق گردشگری
محسوب میشود؛ بهطوریکه توجه به بازدیدکنندگان از
دغدغههای اصلي سازمانهای توسعه گردشگری بوده و تالش
میکنند تا بازدیدکنندگان را جذب و حفظ کرده و آن را به
بازدیدکنندگان دائمی و وفادار تبديل نمايند .بدین ترتیب
حفظ بازدیدکنندگان و وفادار نمودن آنها موردتوجه ،ضامن
بقا ،توسعه و رشد مناطق گردشگری است و يک مزيت رقابتي
بزرگي به شمار ميرود ،همچنین بازدیدکنندگان هنگامی راضی
هستند که احساس کند عملکرد مناطق گردشگری برابر با
انتظارات آنهاست .اگر ویژگیهای مناطق گردشگری فراتر
از انتظارات باشد ،بازدیدکنندگان بسیار راضی خواهند بود و
درصورتیکه ویژگیهای مناطق گردشگری کمتر از انتظارات
باشد ،بازدیدکنندگان ناراضی خواهند بود ،به گفته ایسابو و
ویرا ( ،)2013رضایت و وفاداری برای حفظ یک مزیت رقابتی
مقصد حیاتی هستند .این امر بهنوبه خود منجر به ثبات
اقتصادی و اشتغال برای جوامع محلی میشود .مک کرچر و
گیلت )2011( 12نیز دریافتند که متون تحقیقاتی پیرامون رفتار
مصرفکننده بر اهمیت ایجاد یک پایگاه داده از مشتریان وفادار
برای ترویج موفقیت یک محصول یا شرکت تأکید میورزند ،زیرا
این مشتریان ،جریان منظم و قابلاعتمادی از درآمد را فراهم
میکنند و باتوجهبه اینکه تعداد مقصد گردشگری همچنان
افزایش مییابد ،متمایز نمودن مقصدهای گردشگری از یکدیگر،
بهطور فزایندهای دشوار میشود .بدین ترتیب ،تالش مطالعه در
جهت بازاریابی مقصد گردشگری ،تعیین موقعیت رقابتی و راههای
جذب گردشگران است .نتایج مطالعه نیز نشان میدهد که عوامل
رقابت پایدار (تصویر گردشگری ،کیفیت مکان گردشگری ،ارزش
مقصد گردشگری و رضایتمندی از مقصد گردشگری) عوامل مهم
در رضایتمندی کلی و ایجاد وفاداری به مقصد است و به عبارتی،
با ایجاد تصویری زیبا از مقصد گردشگری و بهبود کیفیت خدمات
مقصد گردشگری ،گردشگران از مقصد گردشگری ارزیابی مثبتی
داشته که موجب جلب رضایت گردشگر شده و امکان بازدید
مجدد از مقصد گردشگری را فراهم میسازد و میتواند با حفظ
وفاداری مسئله رقابت پایدار را ایجاد نماید.
راهکارها و پیشنهادها

باتوجهبه نتایج بهدستآمده پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
1 .1پیشنهاد میشود با ارائه بنرها و بروشورهایی آگاهی
گردشگران را نسبت به محل بازدید ارتقا دهند.
2 .2پیشنهاد میشود در هنگام بازدید گردشگران فیلمهای
کوتاه و کلیپهایی در مورد زیبایی طبیعت ،تاریخچه
12. McKercher & Guillet
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3 .3پیشنهاد میشود تصویرهای مرتبط با مقاصد گردشگری
روستایی استان گلستان با ایجاد تبلیغات رسانهای و
دفترچههای راهنما در دست گردشگران قرار گیرد.
4 .4پیشنهاد میشود با دفاتر تبلیغاتی که کار پذیرش
و چاپ تبلیغات را انجام میدهند مذاکره شود که در
میان تبلیغات خود ،تصاویر مرتبط با صنعت گردشگری
روستایی را نیز به چاپ برسانند.
5 .5پیشنهاد میشود اقدامات و دستورات الزم جهت بهبود
و ارتقاء کیفیت مکانهای گردشگری روستایی استان
گلستان همانند بهبود سطح بهداشت و پاکیزگی محیطی
صورت گیرد.
6 .6پیشنهاد میشود با ایجاد فضای مناسب و مطلوب در
مقاصد گردشگری روستایی به همراه وجود برنامههای
کوتاهمدت و بلندمدت جهت بهبود فضای گردشگری
روستایی باعث افزایش وفاداری گردشگران شد.
7 .7پیشنهاد میشود با افزایش تبلیغات محیطی و رسانهای
باعث افزایش شناخت مناطق گردشگری روستایی استان
گلستان و افزایش ارزش مقصد از منظر گردشگران
روستایی استان گلستان میشود.
8 .8پیشنهاد میشود راهنمای توریست (لیدر) ویژگیها،
تاریخچه و اطالعات موسم به محل بازدید را بیشتر در
اختیار گردشگران قرار دهند .همچنین پیشنهاد میشود
یک جلسه اطالعرسانی قبل از عزیمت به محل بازدید
گردشگری در اختیار گردشگران قرار بگیرد.
9 .9پیشنهاد میشود اولویت اول در حل مسائل مرتبط با
مقصد گردشگری روستایی ،افزایش رضایت گردشگران
باشد که میتواند منجر به رضایت ساکنین محلی شود.
بدین ترتیب باید تمهیدات مناسب از قبیل مسیر رفتوآمد
گردشگران ،مکان مناسب جهت استراحت گردشگران،
بهداشت محیط و ...هر چه سریعتر انجام شود.
1010پیشنهاد میشود برنامههای رضایتمندی گردشگران با
اهمیت بیشتری دنبال شود ،ایجاد محیطهای شاد در
مقاصد گردشگری ،وجود تورهای مناسب باقیمتهای
منصفانه میتواند باعث افزایش رضایتمندی گردشگران
روستایی قرار گیرد.
1111پیشنهاد میشود با یک دید کالن به مسائل مرتبط با
رضایت گردشگران روستایی پرداخته شود .مسائلی
همچون وجود امنیت در مناطق گردشگری ،بهبود فضای
کلی گردشگری ،ایجاد بهداشت محیط مناسب ،افزایش
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خدمات گردشگری و غیره.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.
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