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Abstract
This study aims to explain the model of tourists’ loyalty to the cultural
heritage (tangible and intangible) in Ramsar destination. The statistical
population of the survey is the tourists, visitors, and participants in
Ramsar Cultural Heritage attractions. According to the instructions, the
sample number was estimated at 780 people. Based on literature and
theoretical foundations, a conceptual model was presented that was
selected as the basis for testing the research hypotheses. Data analysis
was done on descriptive and inferential levels. The path analysis
method was used to test the hypotheses and confirm the model. The
findings indicate that the value, participation, and perceived quality
variables have a positive and direct impact on the satisfaction, trust, and
loyalty of tourists to the cultural heritage of the Ramsar destination.
Also, the satisfaction variable affects trust and loyalty, and the variable
of trust has a positive and direct impact on the loyalty of these tourists.
Therefore, it can be concluded that to maximize the loyalty of cultural
heritage tourists to Ramsar destination, officials and managers should
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emphasize the promotion of the perceived value as shaping attitudes, as
well as the perceived quality and participation as consumption
experience structures cultural heritage. Based on the findings and
testing of the hypotheses, the final model and solutions are presented in
the form of conclusions and suggestions for managers and directions
for future research.
Introduction
To better manage competition in the cultural heritage tourism market,
it is important to understand the behavior and interaction with the tourist
(Chen & Rahman, 2018). Research efforts to highlight successful
experiences in cultural heritage tourism loyalty in the world (Chen &
Rahman, 2018), as well as destinations such as Spain (Forgas-Coll et
al., 2017), China (Yi et al., 2018), Macau (Wu & Li, 2017), India
(Verma & Rajendran, 2017) and Ireland (Kempiak et al., 2017), show
the importance of understanding the loyalty of cultural heritage tourists
and the factors affecting it.
A tourist who is satisfied with the experience of Ramsar's cultural
heritage and has a positive feeling about it will be prone to travel again
and make public advertisements about Ramsar. Loyalty to the cultural
heritage of Ramsar is considered an essential element for the
sustainability of this destination and a factor in creating a competitive
advantage and success in the tourism market. Also, by focusing on
making tourists loyal to the cultural heritage, the pressure of overcapacity of tourists in Ramsar beach and forest will be significantly
reduced. Therefore, the main issue and question of the research is what
factors and to what extent will affect the loyalty of Ramsar cultural
heritage tourists?
Materials and Methods
The present study is descriptive and explanatory in terms of purpose
and quantitatively based on path analysis in terms of nature and method.
The study's statistical population includes Iranian visitors who have
visited the cultural heritage attractions of Ramsar. The statistical
population was estimated at 780 people. Available non-random
sampling method was used. Data were collected through an electronic
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questionnaire from March 2019 to May 2019. The validity of the
questionnaire was confirmed by exploratory factor analysis, and
Cronbach's alpha confirmed its reliability. Classification and part of
data analysis were performed using SPSS25 software, and hypothesis
testing was performed through path analysis with Lisrel 8.5 Software.
Discussion and Results
The findings indicate that Ramsar cultural heritage attractions'
authenticity, image, and memorable variables do not affect tourist
satisfaction. The results also show that the variables of authenticity,
image, and memorable Ramsar cultural heritage attractions do not
affect tourists' trust. On the other hand, the findings indicate that
Ramsar cultural heritage attractions' authenticity, image, participation,
and memorable variables do not affect tourists' loyalty. The confirmed
hypotheses suggest that the variables of value, participation and
perceived quality positively and directly affect Ramsar cultural heritage
tourists' satisfaction, trust, and loyalty. Also, the variable of satisfaction
has been effective on trust and loyalty, and the variable of trust has been
effective on the loyalty of these tourists.
Conclusions
As the main result, it can be said that the effect of "attitude to cultural
heritage" and "experience of consuming cultural heritage" on tourist
loyalty is stronger and more intense than the effect of individual
variables on the loyalty of Ramsar cultural heritage tourists. This means
that the variables "attitude towards cultural heritage" and "experience
of consuming cultural heritage" have a synergic effect, which means,
together and in combination, they will have a significant impact on
tourist loyalty. In fact, the loyalty of Ramsar cultural heritage tourists
is affected by all the variables of "attitude towards cultural heritage"
and "experience of consuming cultural heritage." Hence, it is
recommended to: Use local staff and space to provide cultural heritage
tourism services; Balance the time and financial cost of delivering
cultural heritage tourism services; Combine cultural heritage tourism
with games, narration, and synergistic music, and offer an authentic
environment (as it) makes it fun to visit or participate in the Ramsar
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cultural heritage attraction; Diversify cultural heritage tourism products
and how they are presented based on market research (market
segmentation) and destination research (existing capacities or capacity
building).
Keywords: Loyalty, Cultural Heritage Tourism, Tangible and
Intangible Heritage, Ramsar.
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کرامتاله زياري

دانشآموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران
استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشگاه تهران،
تهران ،ایران
استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشگاه تهران،
تهران ،ایران

چكیده
هد

از انجام تحقيق حاضر تبيين مدل وفاداری گردشگر ميراث فرهنگي (ملموس و ناملموس) در مقصد رامسر است.

جامعه آماری تحقيق گردشگران ،بازديدکنندگان جاذبههای ميراث فرهنگي رامسر هستند .بر اساس دستورالعملها،
تعداد نمونه  ۴30نفر برآورد گرديد .مبتني بر ادبيات و مباني نظری مدل مفهومي وفاداری ارائه گرديد و بهعنوان بستر
آزمون فرضيههای پژوهش انتخاب و بررسي شد .تحليل دادهها در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت .برای
آزمون فرضيهها و تائيد مدل از روش تحليل مسير استفاده شد .يافتهها حاکي از آن است که متغير ارزش ،مشارکت و
کيفيت ادراکي بر رضايت ،اعتماد و وفاداری گردشگران ميراث فرهنگي مقصد رامسر تأ ير مثبت و مستقيم دارند.
همچنين متغير رضايت بر اعتماد و وفاداری و متغير اعتماد بر وفاداری اين گردشگران مؤ ر بوده است .ازاينرو ،ميتوان
نتيجه گرفت که بهمنظور حداکثر سازی وفاداری گردشگران ميراث فرهنگي در مقصد رامسر ،مسئولين و مديران بايد
بر ارتقای عامل ارزش ادراکي بهعنوان شکلدهنده نگرش و نيز عوامل کيفيت ادراکي و مشارکت بهعنوان ساختارهای
تجربه مصر

ميراث فرهنگي تأکيد نمايند .مبتني بر يافتهها و فرضيههای تائيد شده ،مدل نهايي و راهکارها در قالب

نتيجهگيری و پيشنهادها ارائه گرديد.

 مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای سیّدمحمد میرتقیانرودسری در رشته جغرافیا و برنامه-ریزی گردشگری در دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران به راهنمایی آقای دکتر احمد پوراحمد و مشاوره آقای دکتر
کرامتاله زیاری است
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کلیدواژهها :وفاداری ،گردشگری میراث فرهنگی ،میراث ملموس و ناملموس ،رامسر.

تاریخ دریافت 0491/7/41:تاریخ بازنگری 0499/0/44 :تاریخ پذیرشISSN: 4444-4490 0499/4/4 :

مدل عوامل مؤثر بر وفاداری به گردشگری میراث فرهنگی در
مقصد رامسر
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مقدمه

گردشگری ميراث فرهنگي بهعنوان يکي از بزرگترين و فراگيرترين (پورفرج و صالحي-
پور )1 :1821 ،و نيز روبه رشدترين بخشهای گردشگری %۷0 ،از گردشگری جهاني را در
اختيار دارد (سازمان جهاني گردشگری .)1013 ،1بهمنظور مديريت بهتر رقابت در بازار
گردشگری ميراث فرهنگي ،مهم است که رفتار و تعامل با گردشگر درک شود (چِن و

رحمان.)1۱8 :1013 ،1
در بستر گردشگری ميراث فرهنگي ،ايدهآلترين حالت ،ايجاد تعامل ميان گردشگران و
ميراث فرهنگي است (افخمي و همکاران .)100 :182۱ ،حفظ تعامل با گردشگر ميراث
فرهنگي موجود ،از طريق وفاداری آنها امکانپذير خواهد بود (وِرما و رانجدران:101۴ ،
 .)2۴۴بهمنظور افزايش وفاداری گردشگران ،مديران مقصدهای ميراث فرهنگي بايد
اولويتهای خود را برای فراهم آوردن کيفيت و رضايت تجربي باال و نيز ايجاد مجموعهای
از ارزشها تنظيم کنند (ريندل .)12۴ :1018 ،8البته بايد توجه داشت که پيشرفت روندهای
گردشگری و تغيير نيازها و ساليق گردشگران موجب شده تا وفادار کردن گردشگران به
ميراث فرهنگي ،در مقايسه با گذشته ،فرآيندی پيچيدهتر باشد.
تالش پژوهشها در برجستهسازی تجارب موفق در وفادارسازی گردشگر ميراث
۷
فرهنگي در جهان (چِن و رحمان )1013 ،و نيز مقصدهايي همچون اسپانيا (فورگاس-کول
و همکاران101۴ ،؛ گيريش ۱و چن101۴ ،؛ آنتون ۱و همکاران ،)101۴ ،چين (يي ۴و
همکاران1013 ،؛ يي و همکاران101۴ ،؛ سو 3و همکاران101۴ ،؛ شن 2و همکاران،)101۷ ،
ماکائو (وُو و لي101۴ ،10؛ وانگ و لئو ،)101۱ ،11هند (وِرما و رانجدران،)2۴۴ :101۴ ،11
1- UNWTO
2- Chen & Rahman
3- Rindell
4- Forgas-Coll
5- Girish & Chen
6- Antón
7- Yi
8- Su
9- Shen
10- Wu & Li
11- Wang & Leou
12- Verma & Rajendran
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ايرلند (کمپايک 1و همکاران )101۴ ،و تايوان (لي )101۱ ،1نشاندهندهی اهميت درک
وفاداری گردشگران ميراث فرهنگي و عوامل مؤ ر بر آن است .تحقيق حاضر نيز به دنبال
همين هد

هست و يافتههای تجربي پژوهشهای مذکور استفاده کرده است .بااينحال

بسياری از پژوهشهای مذکور ،محدوديتها و شکا هايي داشتند که در تحقيق حاضر،
آنها رفع شدند؛ ازجمله اين محدوديتها و شکا ها ،بررسي طي

گستردهای از گونههای

ميراث فرهنگي بهجای يک نوع خاص آن؛ گزارش مبسو مباني نظری و يافتههای تجربي
جهت فرضيهسازی و ارائهی مدل بهجای داشتن نگاه سطحي به يافتهها بهويژه در پژوهشهای
داخلي؛ شناسايي مشکالت در بخش روششناسي و تحليل و نيز تالش برای بهکارگيری
روشها و دستورات درست بهخصوص نوآوری در طرشهای نمونهگيری ،ابزار سنجش و
رعايت مفروضات مدلسازی؛ و مهمترين مورد ،نوآوری در استفاده از مقياس محقق ساخته
در سنجش وفاداری در گردشگری ميراث فرهنگي بهجای استفاده از مقياسهای کالسيک
وفاداری (تمايل به بازديد مجدد و تمايل به توصيه شفاهي) است.
بستر انجام تحقيق حاضر ،شهر رامسر است .الگوی فضايي گردشگری ميراث فرهنگي
در مقصد رامسر تحت تأ ير جاذبههای اصلي (جدول  )1و جاذبههای انويه است که سراسر
آن را در برگرفته است و منجر به غنای گردشگری ميراث فرهنگي ميگردد.
جدول  :0جاذبههاي میراث فرهنگي در مقصد رامسر
نام جاذبه

نوع میراث فرهنگي

قلعهی مارکوه؛ مسجد آدینه؛ ساختمان و فضای هتل قدیم؛ کاخ سلطنتی مرمر؛ بلوار
ملموس

غیرمنقول

کازینو؛ ساختمان اداره فالحت سابق؛ مجموعه تفریحی کازان؛ مسجد میرزا
عبدالباقیخان؛ بافت تاریخی روستای جنترودبار؛ باغ  00هکتاری.

منقول
ناملموس

موزه تماشاگه خزر؛ موزه مردمشناسی؛ موزه عاج فیل؛ هنر و حرفه نمدمالی؛ نمایشگاه
صنایعدستی اقوام.
آیین تیرماهسیزدهشو؛ جشنواره بهارنارنج؛ جشنواره گلگاوزبان؛ کشتی گیلهمردی؛
آیین گِلکار مسجد آدینه.

منبع( :میرتقیانرودسری 8091 ،الف)3 :

1- Kempiak
2- Lee
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باوجود فراهم بودن زمينههای بسيار مناسب برای جذب گردشگر ميراث فرهنگي در
مقصد رامسر ،هنوز توجه چنداني به نقش اين نوع از گردشگری و آ ار مختل

آن بر

توسعهی مقصد لحاظ نشده است .با توجه به منابع گردشگری ميراث فرهنگي رامسر ،مي-
تواند درصد بااليي از تقاضا را به خود اختصاص دهد .گردشگری که از تجربهی ميراث
فرهنگي رامسر راضي است و احساس مثبتي به آن دارد ،مستعد سفر دوباره و تبليغات شفاهي
دربارهی رامسر خواهد بود .بر طبق وضعيت رقابتي گردشگری ،متوليان خدمات گردشگری
در رامسر ،نيازمند توجه به مقولهی ميراث فرهنگي مبتني بر کيفيت تجربه ،رضايت و وفاداری
گردشگران هستند .وفاداری به ميراث فرهنگي رامسر ،رکن اساسي برای پايداری اين مقصد
و عامل ايجاد مزيت رقابتي و موفقيت در بازار گردشگری تلقي ميشود .همچنين با تمرکز
بر وفادار ساختن گردشگران به ميراث فرهنگي تا حد چشمگيری از فشارِ بيش از ظرفيتِ
حضور گردشگران در ساحل و جنگل رامسر کاسته ميشود.
ازاينرو مسئله و سؤال اصلي تحقيق اين است که چه عواملي و به چه ميزان بر وفاداری
گردشگران ميراث فرهنگي مقصد رامسر تأ يرگذار خواهند بود؟

پیشینه پژوهش
در اين بخش بهمنظور شناخت و درک مطالعات انجامشده ،برخي تحقيقات داخلي و خارجي
موردبررسي قرار ميگيرند .پورفرج و صالحيپور ( )1821در تحقيقي با عنوان «اولويتبندی
عوامل مؤ ر بر ارزشيابي گردشگران اروپايي ديدارکننده از پايگاه ميراث جهاني نقشجهان
اصفهان» به اين نتيجه رسيدند که عوامل تجربهی خدمات ،کيفيت خدمات ،هزينه مالي،
هزينههای غيرمالي تأ ير مستقيم و معناداری بر ارزشيابي گردشگران از ديدارشان و تمايالت
آتيشان دارند .تاجزادهنمين و هاشمزاده ( )1828در تحقيق خود با عنوان «نقش جشنوارههای
موسيقي محلي در توسعهی گردشگری از ديدگاه گردشگران بالقوه» به اين نتيجه رسيدند
که جشنواره ی موسيقي محلي نقش مهمي در جذب گردشگر و ارتقای تصوير مقصد در
ذهن گردشگر و نيز وفاداری وی دارند .شاطريان و همکاران ( )182۴در تحقيقي با عنوان
«بررسي عوامل ا رگذار بر انگيزهی گردشگران رويداد در انتخاب مقصد گردشگری و ا ر
آن بر وفاداری گردشگران (موردمطالعه :جشنواره گل و گالب قمصر و نياسر)» به اين نتيجه
رسيدند که انگيزههای گردشگران برای شرکت در رويداد بر وفاداری آنها به رويداد مؤ ر
است.
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شن و همکاران ( )101۷در تحقيقي با عنوان «بررسي روابط ساختاری ميان اصالت،
وفاداری ،مشارکت و نگرش به سايتهای ميراث فرهنگي جهاني يونسکو» به اين نتيجه
رسيدند که مشارکت ،نگرش و اصالت وجودی تأ ير مستقيمي بر وفاداری گردشگران
(بازديد مجدد و توصيه نانجينگ ژيائولينگ تامب به دوستان و آشنايان ،بازديد و توصيهی
ساير ميراث جهاني به دوستان و آشنايان) دارد.
آخوندنژاد ( )101۱در تحقيقي با عنوان «وفاداری گردشگر به رويدادهای فرهنگي بومي:
موردی از جشنوارهی صنايعدستي ترکمن» دريافتند که اصالت ادراکي ،کيفيت ادراکي و
ارزش ادراکي گردشگران از جشنواره بر رضايت ،اعتماد و وفاداری آنها تأ ير ميگذارد و
نيز رضايت و اعتماد گردشگران بهطور جداگانه ،تأ ير مثبت و مستقيمي بر وفاداری (تمايل
به بازديد مجدد ،تمايل به توصيه و تمايل به پرداخت بيشتر) آنها به جشنواره دارد.
سو و همکاران ( )101۴در تحقيقي با عنوان «تأ ير ادراک روابط گردشگر بر وفاداری به
يک سايت ميراث جهاني :نقش ميانجيگری رضايت کلي از مقصد و اعتماد» به اين نتيجه
دست يافتند که کيفيت خدمات ،تأ ير مثبت و معناداری بر رضايت کلي از مقصد ،اعتماد و
وفاداری (تمايل به بازديد مجدد و توصيه شفاهي) گردشگران دارد.
وو و لي ( )101۴در تحقيق خود با عنوان «مطالعهای دربارهی کيفيت تجربي ،ارزش
ادراکشده  ،تصوير ميراث ،رضايت تجربي و تمايالت رفتاری برای گردشگران ميراث» به
اين نتيجه رسيدند که کيفيت تجربي ادراکي توسط گردشگران ميراث بيشترين تأ ير را بر
تمايالت رفتاری (بازديد مجدد سايت ميراث فرهنگي ،تعري و تمجيد از سايت ميراث
فرهنگي برای دوستان و آشنايان ،توصيه سايت ميراث فرهنگي به سايرين) گردشگران دارد.
چن و رحمان ( )1013در تحقيقي با عنوان «گردشگری فرهنگي :تحليل از مشارکت،
برخورد فرهنگي ،تجربه بهيادماندني گردشگری و وفاداری مقصد» به اين نتيجه رسيدند که
نحوهی حضور مشارکتکنندگان بهطور مثبتي بر برخورد فرهنگي تأ ير ميگذارد .برخورد
فرهنگي بهطور مثبتي بر تجربه بهيادماندني از مقصد فرهنگي ا ر ميگذارد .بهعالوه تجربه
بهيادماندني از مقصد بر وفاداری (تمايل به توصيه و تمايل به بازديد مجدد) تأ ير خواهد
گذاشت.
يي و همکاران ( )1013در تحقيق خود با عنوان «اصالت و وفاداری به سايتهای ميراث:
تأ ير ميانجي اصالت پستمدرن» به اين نتيجه رسيدند که اصالت ادراکي و اصالت وجودی
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بر وفاداری (تمايل به بازديد مجدد و تمايل به توصيه به ديگران) گردشگران به مقصد مؤ ر
هستند.
پس از بررسي مطالعات پيشين ،همگرايي آنها در ساخت مباني نظری و بسط فرضيههای
اين مقاله مورداستفاده قرار گرفت و نيز واگرايي آن ،هم بهصورت اصالششده و هم
بهصورت نوآوری بهکارگيری شد .در بسياری از پژوهشهای بررسيشده ،از انواع متنوع
ميراث فرهنگي فقط محوطههای (سايتهای) تاريخي و يا جشنوارههای موضوعي آنهم
بهطور جداگانه ارزيابي شدند .در پژوهش حاضر طي

گستردهای از گونههای ميراث

فرهنگي موردمطالعه قرارگرفته است .آنچه بهصورت بهکارگيری نادرست (سهوی و
عمدی) ،بسيار مشاهده ميشود« ،تورش روش و حجم نمونهبرداری» است .در پژوهشهايي
که روش نمونهگيری بهصورت تصادفي و انواع آن گزارششده ،از شواهد پژوهش ازجمله
نوع جامعه آماری برميآيد که روش استفادهشده در همهی آنها از نوع غير تصادفي بوده
که اصطالحاً به آن «نمونهگيری در دسترس» گفته ميشود .اين پژوهشها بدون توجه به نوع
تحليل (عمدتاً  ،)CB-SEMفرمول کوکران را برای برآورد حجم نمونهی خود به کار گرفته
بودند .رابطه کوکران مبتني بر ميانگين و نسبت ( pو  )qاست و برای تحليلهايي تفاوت
ميانگين مناسب است و نه برای تحليلهای همبستگي و پيشبينيکنندگي (رگرسيون).
همچنين در بسياری از پژوهشهای مبتني بر رگرسيون و  CB-SEMاستفاده نمودهاند،
مفروضات رگرسيون و يا مدلسازی را رعايت نکردند .بهعالوه ،درزمينهی اندازهگيری
متغيرها ،بسياری از پژوهشهای داخلي ،مقياس (پرسشنامه) مورداستفاده خود را گزارش
نکردند و اين مورد ابهام داشت.
بسياری از پژوهشهای داخلي ،اين چالش را داشتند طرش فرضيههايشان مبتني بر مباني
نظری و يافتههای تجربي باصالبت نبود و بسيار ضعي به بسط فرضيهها پرداخته بودند .اين
مشکل بههيچوجه در پژوهشهای خارجي مشاهده نشد .در تمامي اين پژوهشها متغير
وفاداری از طريق دو عامل «تمايل به بازديد مجدد» و «تمايل به توصيه شفاهي» اندازهگيری
شد .در پژوهش حاضر عالوه بر اين دو عامل ،شش عامل ديگر (مبتني بر ادبيات) نيز
استخراج ،بُعدسازی و اندازهگيری شدند .ايجاد مقياس جديد برای اندازهگيری وفاداری و
نيز معرفي روش برآورد حجم نمونه از نوآوریهای تحقيق حاضر است.
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مباني نظري
گردشگري میراث فرهنگي
ميراث فرهنگي ،مجموعهای از ارزشهای اجتماعي ،فرهنگي ،علمي ،باستانشناختي ،معماری،
هنری ،معنوی و مذهبي ،منحصربهفرد و تجديدناپذير هستند که مشتمل بر ميراث ملموس
(مادی) و ميراث ناملموس (معنوی) است .در جدول ( )1طبقهبندی ميراث فرهنگي ارائهشده
است (ميرتقيانرودسری 1823 ،ال ) .از ابتدای دههی  ،1230مفهوم گردشگری فرهنگي از
گردشگری تفريحي جدا شد (چِن و رحمان .)1۱۷ :1013 ،بااينحال ،تعري

پذيرفتهشدهی

جهاني از گردشگری فرهنگي وجود ندارد و باوجود فراواني تحقيقات علمي درزمينهی
گردشگری ميراث فرهنگي ،ابهاماتي در ادبيات حال حاضر وجود دارد (چِن و رحمان:1013 ،
 .)1۱8با توجه بهتمامي موارد و ابهامات ،ميتوان گردشگری ميراث فرهنگي را اينچنين
تعري نمود« :سفر افراد به مقصدهای دارای جاذبههای فرهنگي عام و خاص/ملموس و
ناملموس در خارج از محل معمول زندگيشان» (ميرتقيانرودسری 1823 ،ال .)8۴ :
جدول  .7طبقهبندی میراث فرهنگی
تشریح

طبقه

موجودیت شیئی داشته؛ فضای
خاص خود را اشغال کرده و قابلیت
ملموس

8

گونه
منقول

تشریح
امکان حمل و جابهجایی آنها از نقطهای به

7

نقطه دیگر وجود دارد.

دیدار بهصورت عینی را دارد و به
سه گروه آثار ،بناهای گروهی و
محوطهها تقسیم میشود.

با توجه به ماهیت و ساختار میراث فرهنگی
غیرمنقول

0

غیرمنقول تعبیر حملونقل برای آنها معنا
نداشته و جابهجایی آنها امکانپذیر نیست.

این میراث آداب و سنن یا اصطالحات و بیانهای شفاهی را که از پیشینیان ما بهجامانده و به
بازماندگان ما خواهند رسید نیز در برمیگیرد ،مواردی مانند ادبیات و سنتهای شفاهی ،هنرهای
اجرایی ،مراسم اجتماعی ،آیینها ،جشنها ،دانش و مهارتهای مربوط به طبیعت و کیهان و نیز
ناملموس

4

دانش و مهارتهای الزم برای تولید صنایعدستی سنتی .این موارد اگرچه قابللمس نیستند ،اما
بخش بسیار مهمی از میراث فرهنگی به شمار میروند .میراث فرهنگی ناملموس ،شکل زندهای
از میراث است که پیوسته بازآفرینی شده و در پاسخ به محیط خود تحول مییابند ،از نسلی به
نسل دیگر منتقلشده و حس هویت و تعلق به انسان و جوامع میبخشد.

1- Tangible
2- Movable
3- Immovable
4- Intangible
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وفاداري در گردشگري میراث فرهنگي
وفاداری بهعنوان «باالترين سطح تعهد است که بر انتقال از «تمايل به محصول» به «تعهد خريد
مجدد آن محصول» داللت دارد و در  ۷مرحله ،از تعهد کمتر به تعهد بيشتر :شناختي
(ادراکي) ،عاطفي (احساسي) ،ميلي (کرداری) و عملي (رفتاری) رخ ميدهد» (اوليور،1
 .)8۴ :1222اين تعري  ،پذيرفتهشدهترين تعري

از وفاداری است .به دليلِ ناملموس بودنِ

بيشترِ جنبههای گردشگری ميراث فرهنگي ،درک رفتار گردشگران اهميت دارد (يي و
همکاران.)1088 :101۴ ،
در مطالعات گردشگری ميراث فرهنگي ،وفاداری با معيارهای متفاوتي بررسيشده است:
گردشگراني که تجارب مثبت از يک مقصد ميراث فرهنگي دارند ،بهطور مجدد ازآنجا
بازديد ميکنند و راجع به آن ،برای آشنايان و دوستان خود توصيههای مثبتي دارند (يي و
همکاران1013 ،؛ چِن و رحمان1013 ،؛ سعيدی و حيدرزادههنزايي1013 ،1؛ يي و همکاران،
101۴؛ وُو و لي101۴ ،؛ وِرما و رانجدران101۴ ،؛ گيريش و چن101۴ ،؛ سو و همکاران،
101۴؛ وانگ و لئو101۱ ،؛ پاالئو-سائومل و همکاران)1011 ،؛ آنها دوست دارند از ساير
مقصدهای ميراث فرهنگي بازديد کنند و دوست دارند ساير مقصدهای ميراث فرهنگي را به
آشنايان و دوستان خود توصيه کنند (شن و همکاران)101۷ ،؛ تمايل به پرداخت بيشتری
دارند (آخوندنژاد )101۱ ،8و برای حفاظت از جاذبههای ميراث فرهنگي هزينه مالي-زماني
(حمايت مالي و معنوی) کرده و از هر چيزی که سبب آسيب زدن به جاذبههای ميراث
فرهنگي شود ،بيزارند و با آن مقابله ميکنند (تئو ۷و همکاران .)101۷ ،اين معيارها ،همه از
مصاديق وفاداری گردشگر به ميراث فرهنگي است.

اصالت میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر
بر طبق يافتههای مطالعات تجربي ،اصالت ،يکي از مهمترين عواملي است که در رضايت و
اعتماد گردشگران از ميراث فرهنگي نقش دارد (گيريش و چن1۱۱1 :101۴ ،؛ آخوندنژاد،
 .)۷۱2 :101۱ازاينرو ،يک جاذبهی ميراث فرهنگي ميتواند عدم اطمينان گردشگران را
1- Oliver
2- Saeedi & Heidarzadeh Hanzaee
3- Akhoondnejad
4- Teo
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کاهش دهد و درنتيجه سطح بااليي از اعتماد به مقصد را ايجاد کند .در گردشگری ميراث
فرهنگي ،اصالت و هويت ،نقش مهمي در وفاداری گردشگران و بازديد مجدد از مقصد
دارد (يي و همکاران۷1۱ :1013 ،؛ يي و همکاران1083 :101۴ ،؛ نُوِلو و فرناندز:101۱ ،1
)۱3۱؛ بنابراين ميتوان فرضيههای زير را مطرش کرد:
 :H1اصالت ميراث فرهنگي بر رضايت گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H2اصالت ميراث فرهنگي بر اعتماد گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H3اصالت ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.

ارزش میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر
مبتني بر يک مطالعهی تجربي ،ارزش ميراث فرهنگي تأ ير مثبتي بر رضايت گردشگران
ميگذارد و پيشايند مستقيم وفاداری است (وُو و لي .)218-211 :101۴ ،نتايج يک مطالعهی
تجربي درزمينهی گردشگری ميراث فرهنگي نشان داد که ارزش ادراکشده ،وفاداری
گردشگران را تحت تأ ير قرار ميدهد (وانگ و لئو .)33 :101۱ ،يافتههای تجربي درزمينهی
برگ زاری رويداد اقوام نشان داده که ارزش ادراکي رويداد بر رضايت ،اعتماد و وفاداری
گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد (آخوندنژاد)۷۴1-۷۴0 :101۱ ،؛ بنابراين ميتوان
فرضيههای زير را مطرش کرد:
 :H4ارزش ميراث فرهنگي بر رضايت گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H5ارزش ميراث فرهنگي بر اعتماد گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H6ارزش ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.

تصوير میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر
تصوير ميراث يکي از عوامل کليدی در شکلگيری رضايت گردشگران ميراث فرهنگي
است (ريندل .)12۴ :1018 ،افرادی که تصوير مطلوبي از مقصد گردشگری ميراث فرهنگي
در ذهن خود دارند ،ادراک مثبتي از تجربهی بازديد داشته و سطوش باالتری از رضايت برای
آنها ايجاد ميشود (وُو و لي218 :101۴ ،؛ سو و همکاران .)13۴ :101۴ ،بنا بر يافتهها ،تصوير
مقصد ميراث فرهنگي بهعنوان يکي از پيشايندهای مستقيم اعتماد عمل ميکند ،بهاينترتيب
1- Novello & Fernandez
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که تصوير مثبت ،ميتواند عدم قطعيت گردشگران را کاهش داده و اعتماد آنها را به مقصد
ميراث افزايش دهد (سو و همکاران .)13۴ :101۴ ،بهعالوه ،تحقيقات نشان دادند که تصوير
ميراث از طريق افزايش رضايت گردشگران ،بر تمايالت رفتاری و وفاداری آنها تأ ير مثبت
و مستقيم دارد (وانگ و هسو)1010 ،1؛ بنابراين ميتوان فرضيههای زير را مطرش کرد:
 :H7تصوير ميراث فرهنگي بر رضايت گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H8تصوير ميراث فرهنگي بر اعتماد گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H9تصوير ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.

مشارکت در میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر
مشارکت گردشگران در گردشگری ميراث فرهنگي ،رضايت را ارتقا ميبخشد (چِن و
رحمان1۱۱ :1013 ،؛ لو 1و همکاران .)3۱ :101۱ ،از طرفي ،مشارکت در گشتهای فرهنگي،
با نوع نگرش و وفاداری گردشگران به ميراث فرهنگي ارتبا مثبتي دارد (شن و همکاران،
 .)10۱ :101۷محققان استدالل ميکنند که مشارکت بهتر با محتوا و محتويات جاذبههای
گردشگری ،اعتماد گردشگران بهينه ميشود ،زيرا مشارکت با فعاليتهای فراغتي
نشاندهنده ادراکاتي است که فرد در سطح تعهد به چنين فعاليتي دارد و نيز درزمينهی
گردشگری ميراث فرهنگي ،مشارکت گردشگران بهعنوان يک پيشايند از رضايت و
وفاداری است (فورگاس-کول و همکاران)1۷۱ :101۴ ،؛ بنابراين ميتوان فرضيههای زير را
مطرش کرد:
 :H10مشارکت گردشگران ميراث فرهنگي بر رضايت آنها تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H11مشارکت گردشگران ميراث فرهنگي بر اعتماد آنها تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H12مشارکت گردشگران ميراث فرهنگي بر وفاداری آنها تأ ير مثبت و مستقيم دارد.

1- Hsu
2- Lu
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خاطره بهيادماندني از میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر
مقصدهای گردشگری فرهنگي بايد به خاطرهی بهيادماندني گردشگران توجه کنند (کيم 1و
همکاران .)18 :1010 ،خاطره بهيادماندني گردشگران از سايتهای ميراث فرهنگي بر
رضايت آنها تأ يرگذار بوده است (کمپايک و همکاران .)830 :101۴ ،برای درک بهتر
رفتار وفاداری گردشگر ميراث فرهنگي ،نياز به بررسي خاطرهی بهيادماندني ناشي از تجربه
وجود دارد (چِن و رحمان .)1۱8 :1013 ،مطالعات گذشته نشان داد که تجربه خاطرهانگيز
مسافرت بر روی قصد مجدد بازديدکنندگان تأ ير مثبتي دارد (چِن و رحمان.)1۱۱ :1013 ،
افرادی که تجربه مثبتي از يک مقصد ميراث فرهنگي دارند ،بهاحتمالزياد برای توصيه
شفاهي مثبت آن اقدام ميکنند (کيم3۱۱ :1013 ،؛ سعيدی و حيدرزادههنزايي1۱۱ :1013 ،؛
مانثيو 1و همکاران)8۱1 :101۱ ،؛ بنابراين ميتوان فرضيههای زير را مطرش کرد:
 :H13خاطره بهيادماندني از ميراث فرهنگي بر رضايت گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H14خاطره بهيادماندني از ميراث فرهنگي بر اعتماد گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H15خاطره بهيادماندني از ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.

کیفیت ادراکي میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر
کيفيت ادراکي عامل تعيينکننده برای رضايت گردشگران در ميراث فرهنگي است .بنا بر
يافته های تجربي در بستر گردشگری ميراث فرهنگي ،کيفيت ادراکي بهعنوان عامل
تعيينکنندهی اصلي در رضايت و اعتماد (سو و همکاران13۴ :101۴ ،؛ آخوندنژاد:101۱ ،
 )۷۴0شناخته ميشود و نيز تأ ير مثبت و مستقيمي بر وفاداری و تمايالت رفتاری گردشگران
(فورگاس-کول و همکاران )1۱0 :101۴ ،دارد .گردشگراني که کيفيت باالتری را از مقصد
ميراث فرهنگي ادراک کردهاند ،گرايش بيشتری به بازديد مجدد و توصيهی آن مقصد به
ديگران دارند (سعيدی و حيدرزادههنزايي)1۱۱ :1013 ،؛ بنابراين ميتوان فرضيههای زير را
مطرش کرد:
 :H16کيفيت ادراکي ميراث فرهنگي بر رضايت گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H17کيفيت ادراکي ميراث فرهنگي بر اعتماد گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H18کيفيت ادراکي ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
1- Kim
2- Manthiou

 | 901مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 97شماره  | 77بهار 9019

رضايت از میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر
در بستر گردشگری ميراث فرهنگي ،محققان به اين نتيجه رسيدند که رضايت گردشگران بر
اعتماد آنها تأ ير مثبت دارد (سونگ 1همکاران .)108 ،101۷ ،بهعالوه ،ارتبا ميان رضايت
و وفاداری گردشگر بهويژه در گردشگری ميراث فرهنگي ،يک ارتبا کالسيک است
(چن 1و چن .)80 :1010 ،در بسياری از پژوهشها ،متغير رضايت گردشگران ميراث فرهنگي
بهعنوان کليدیترين متغير در پيشبيني تمايل بازديد مجدد گردشگران و توصيهی شفاهي
آنها تعيينشده است (آنتون و همکاران183 :101۴ ،؛ فورگاس-کول و همکاران:101۴ ،
1۷۱؛ سو و همکاران132 :101۴ ،؛ وِرما و رانجدران)2۴۴ :101۴ ،؛ بنابراين ميتوان
فرضيههای زير را مطرش کرد:
 :H19رضايت گردشگران از ميراث فرهنگي بر اعتماد آنها تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
 :H20رضايت گردشگران از ميراث فرهنگي بر وفاداری آنها تأ ير مثبت و مستقيم دارد.

اعتماد به میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر
بر طبق يافتههای تجربي ،اعتماد يکي از عوامل مؤ ر بر رفتار گردشگر است (وانگ و
همکاران۱18 :101۷ ،؛ سونگ و همکاران .)108 ،101۷ ،وفاداری گردشگر ميراث فرهنگي،
نتيجه اعتماد گردشگر است (آخوندنژاد)۷۴1 :101۱ ،؛ بهاينترتيب که سطوش باالتر اعتماد
گردشگر بر تعهد وی به مقصد تأ ير گذاشته و رفتار گردشگر را به سمت حمايت از آن
مقصد سوق ميدهد (سو و همکاران)120-132 :101۴ ،؛ بنابراين ميتوان فرضيهی زير را
مطرش کرد:
 :H21اعتماد گردشگران به ميراث فرهنگي بر وفاداری آنها تأ ير مثبت و مستقيم دارد.
در چهارچوب رهيافت سيستمي ،بررسي وفاداری گردشگران ميراث فرهنگي مستلزم
شناخت و درک کافي از رفتار و نيز فرآيند رفتار آنها است .پس از بررسي ادبيات ،عوامل
مؤ ر بر شکلگيری وفاداری گردشگران ميراث فرهنگي در قالب يک مدل مفهومي برگرفته
از پژوهشهای تجربي شکل ( )1ارائه شد.

1- Song
2- Chen
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شكل  .0مدل مفهومي پژوهش

(منبع :ادبیات پژوهش)

روش
پژوهش حاضر ،برحسب هد  ،توصيفي و تبييني و برحسب ماهيت و روش ،کمّي مبتني بر
تحليل مسير بر اساس کوواريانس است .قلمرو زماني کل فرآيند پژوهش ،تابستان ،پاييز،
زمستان  182۴و نيز در فروردين و ارديبهشت  1823است .جامعهی آماری پژوهش شامل
بازديدکنندگان ايراني است که از جاذبههای ميراث فرهنگي مقصد رامسر بازديد نمودهاند.
حجم جامعهی آماری ،نامحدود و نامعين است .بهمنظور برآورد حجم نمونه ،بر اساس
دستورالعمل کاستلو و آزبورن( 1ميرتقيانرودسری 1823 ،ب؛ ميرتقيانرودسری و خراساني،
 ،)1823حجم نمونهی موردنياز ۴30 ،نفر برآورد گرديد .بهعالوه ،پس از جمعآوری دادهها،
از آزمون کفايت حجم نمونهی برآوردی استفاده شد .با توجه به اينکه مقدار واريانس درون
دادهها ( )0/3۱۷به يک نزديک است و نيز سطح معنيداری آزمون بارتلت ( )0/000و
کوچکتر از ( )0/0۱است ،لذا تعداد نمونه برای تحليل کافي و مناسب است .با توجه به
حجم و شرايط جامعهی آماری پژوهش حاضر ،از روش نمونهگيری غير تصادفي در دسترس
استفاده شد .دادههای پژوهش حاضر از طريق پرسشنامهی الکترونيکي جمعآوری شدند.1
 -8یعنی به ازای هر سؤال یا گویهی پرسشنامه 8 ،تا  73پاسخدهنده باید وجود داشته باشد .فرض کنید ،پرسشنامه
دارای  09گویه است؛ بنابراین تعداد نمونه آماری ،برآوردی بین ( )09×8و ( )09×73است؛ یعنی  09تا  713نفر.
 -7لینک پرسشنامه الکترونیکی:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciuiAJiv7jK1tumHL5cpNvplyJyehB9
ueViLwVMZF3mfMCRg/viewform?usp=sf_link
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توزيع پرسشنامه به اين صورت بود که لينک آن به همراه توضيحات تکميلي در صفحات و
گروههای رسانههای اجتماعي قرار داده شد و افراد مختل

در صورت داشتن پيششر

اعالمشده در توضيحات تکميلي ،آزادانه پرسشنامه را پُر نمودند .اين کار تا اعادهی ۴30
پرسشنامه کامل ادامه پيدا کرد و بازهی زماني اسفند  182۴تا ارديبهشت  1823را در برگرفت.
اين پرسشنامه در دو بخش سؤالهای عمومي (جمعيت شناختي) و تخصصي (گويههای
مربو به متغيرهای اصلي) (جدول  )8طرحي شده است .تمامي گويههای مربو به متغيرهای
اصلي بهوسيلهی يک طي

پنجگزينهای (=1خيلي کم تا =۱خيلي زياد) اندازهگيری شدند.

جدول  .3گويههاي مرتبط با متغیرهاي اصلي در پرسشنامه
گویه (اختصار)

متغیر (اختصار)

منبع

کارکنان جاذبه میراث فرهنگی رامسر محلی و بومی هستند.
()Ath1
اصالت میراث

جاذبهی میراث فرهنگی رامسر دارای نمایش و ارائهی سنتی است.

فرهنگی

()Ath2

()Ath

جاذبهی میراث فرهنگی رامسر دارای جوّ منحصربهفردی است.

شن ()7384

()Ath3
جاذبهی میراث فرهنگی رامسر بینظیر و خاص است)Ath4( .
«بازدید از /شرکت در» این جاذبه میراث فرهنگی رامسر ،ارزش
ارزش میراث
فرهنگی
()Vlu

صرف زمان را دارد)Vlu1( .
«بازدید از /شرکت در» این جاذبه میراث فرهنگی رامسر ،ارزش
صرف پول را دارد)Vlu2( .
«بازدید از /شرکت در» این جاذبه میراث فرهنگی رامسر ،ارزش

آخوندنژاد ()7389
و
وُو و لی ()7387

صرف تالش و زحمت را دارد)Vlu3( .
«بازدید از /شرکت در» این جاذبه میراث فرهنگی رامسر ،تصوّر و
تصویر میراث
فرهنگی
()Img

احساس خوب و عمیقی در من بر جای گذاشت)Img1( .
جاذبههای میراث فرهنگی رامسر بهعنوان جاذبههای این مقصد،
انگاره (تصویر ذهنی) خوبی دارند)Img2( .
جاذبههای میراث فرهنگی رامسر به دلیل قدمت و شهرت طوالنی
مشهور هستند)Img3( .

سو و همکاران
( )7387و وُو و لی
()7387
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ادامه جدول .3
گویه (اختصار)

متغیر (اختصار)

منبع

در جاذبههای میراث فرهنگی رامسر تنوع وجود دارد)PQ1( .
جاذبههای میراث فرهنگی رامسر دارای قیمت معقوالنه است.
کیفیت ادراکی
از میراث
فرهنگی ()PQ

()PQ2
جاذبههای میراث فرهنگی رامسر کارکنان حرفهای دارند)PQ3( .

وُو و همکاران

جاذبههای میراث فرهنگی رامسر دارای امکانات کافی است.

()7384

()PQ4
جاذبههای میراث فرهنگی رامسر دارای سازماندهی مناسب است.
()PQ5
«بازدید از /شرکت در» این جاذبه میراث فرهنگی رامسر برای من

مشارکت در
میراث فرهنگی
()Ivo

سرگرمکننده است)Ivo1( .
قبل از «بازدید از /شرکت در» این جاذبه میراث فرهنگی رامسر،
اطالعات و آگاهی بیشتری کسب خواهم کرد)Ivo2( .

شن و همکاران
()7384

هنگامیکه من «از/در» یک جاذبه میراث فرهنگی رامسر «بازدید/
شرکت» میکنم ،با دقت بسیار به آن توجه میکنم)Ivo3( .
من واقعاً از تجربهی این رویداد لذت بردم)ME1( .
تجربه بازدید از جاذبههای میراث فرهنگی رامسر ،روح تازهای به

خاطرهی
بهیادماندنی از
میراث فرهنگی
()ME

من بخشید)ME2( .
من از طریق تجربهی این جاذبه میراث فرهنگی رامسر چیزی در
مورد خودم آموختم)ME3( .
من از طریق این جاذبه میراث فرهنگی رامسر فرصتی داشتم تا

کیم و همکاران
()7387

فرهنگ محلی منطقه رامسر را از نزدیک تجربه کنم)ME4( .
در طول این جاذبه میراث فرهنگی رامسر ،چیزی جدید (مثالً غذا و
فعالیت) را تجربه کردم)ME5( .
من از تصمیمم برای «بازدید از /شرکت در» این جاذبه میراث
فرهنگی رامسر خوشحال هستم)Sat1( .

رضایت از
میراث فرهنگی
()Sat

تصمیمم در مورد «بازدید از /شرکت در» این جاذبهی میراث
فرهنگی در رامسر درست بوده است)Sat2( .
در مقایسه با انتظاراتم ،از «بازدید از /شرکت در» این جاذبهی میراث
فرهنگی در رامسر راضی هستم)Sat3( .
«بازدید از /شرکت در» این جاذبهی میراث فرهنگی در رامسر یکی
از بهترین سفرهایم بوده است)Sat4( .

پاالئو-سائومل و
همکاران (،)7387
سو و همکاران
( )7387و گیریش
و چن ()7387
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ادامه جدول .3
گویه (اختصار)

متغیر (اختصار)

منبع

در هرزمانی میتوان به ارائهدهندگان خدمات در جاذبههای میراث
فرهنگی رامسر ،همیشه اعتماد کرد)Tru1( .
ارائهدهندگان خدمات در جاذبههای میراث فرهنگی رامسر ،بدون
اعتماد به میراث

عیب و نقص عمل میکنند)Tru2( .

فرهنگی ()Tru

ارائهدهندگان خدمات در جاذبههای میراث فرهنگی رامسر ،تمام

سو و همکاران
()7387

تالش خود را برای عملی کردن وعدهها انجام دادند)Tru3( .
بهطورکلی ،ارائهدهندگان خدمات در جاذبههای میراث فرهنگی
رامسر ،قابلاطمینان هستند)Tru4( .
من در آینده دوباره «از/در» همین جاذبه «بازدید/شرکت» میکنم.
()Loy1
من «بازدید از/شرکت در» همین جاذبهی میراث فرهنگی در رامسر

فورگاس-کول و
همکاران ( )7387و

را به دوستان و آشنایانم توصیه میکنم)Loy2( .

پاالئو-سائومل و

من از جاذبههای میراث فرهنگی رامسر تعریف و تمجید میکنم.

همکاران ()7387

()Loy3
من در آینده دوباره «از/در» جاذبههای دیگر میراث فرهنگی در
وفاداری به
میراث فرهنگی
()Loy

رامسر «بازدید/شرکت» میکنم)Loy4( .
من «بازدید از/شرکت در» جاذبهی دیگر میراث فرهنگی در رامسر

شن و همکاران
()7384

را به دوستان و آشنایانم توصیه میکنم)Loy5( .
من برای «بازدید از/شرکت در» جاذبهی دیگر میراث فرهنگی در
رامسر ،با پرداخت بیشتر ،مشکل و اعتراضی ندارم)Loy6( .

آخوندنژاد ()7389

من برای حفاظت از جاذبههای میراث فرهنگی رامسر حاضرم هزینه
مالی-زمانی کنم (حمایت مالی و معنوی))Loy7( .
من از هر چیزی که سبب آسیب زدن به جاذبههای میراث فرهنگی

تئو و همکاران
()7384

رامسر میشود ،بیزارم و با آن مقابله میکنم)Loy8( .

روايي پرسشنامه از طريق تحليل عاملي اکتشافي (جدول  ۷و  )۱و پايايي آن از طريق
آلفای کرونباخ بررسي شد .مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  0/3۱۱بوده که
با توجه به مقدار استاندارد آلفا (بيشتر از ( )0/۴عربزوزني و همکاران ،)381 :1828 ،پايايي
پرسشنامه تائيد ميشود .طبقهبندی و بخشي از تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS25

و آزمون فرضيهها از طريق تحليل مسير با نرمافزار  Lisrel 8.5انجام شد .در تحليل عاملي
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اکتشافي متغيرهای پژوهش (جدول  ،)۱مقدار سطح معنيداری آزمون بارتلت برابر ()0/000
و کوچکتر از  ۱درصد است که نشان ميدهد تحليل عاملي برای شناسايي ساختار مناسب
است و فرض شناختهشده بودن ماتريس همبستگي رد ميشود .مقدار وارياني درون دادهها
( )KMO= 0/3۱1و مقدار آزمون بارتلت (خيدو =  10۴۱۷/13۷با درجه آزادی=  ۷۱۱و
سطح معنيداری=  )0/000اين متغيرها ميتوانند  ۱۱/0۷2درصد از تغييرپذيری (واريانس)
متغيرها را تبيين کنند .همچنين بارهای عاملي پس از چرخش نيز در جدول مشخصشدهاند.
برای هر متغير قویترين بار عاملي بزرگترين عدد ردي

مربوطه است؛ يعني عدد بزرگتر

نشان ميدهد که متغيرها بر روی کدام عامل بار عاملي قویتری دارند.
در تحليل عاملي اکتشافي گويههای متغير وفاداری (جدول  ،)۱مقدار شاخص KMO

(آزمون مقدار واريانس درون دادهها) برابر ( 0/31۱تقريباً نزديک به يک) است ،لذا تعداد
نمونه برای تحليل عاملي اکتشافي کافي است .بهعالوه سطح معنيداری آزمون بارتلت برابر
( )0/000و کوچکتر از  ۱درصد است که نشان ميدهد تحليل عاملي برای شناسايي ساختار
مناسب است و فرض شناختهشده بودن ماتريس همبستگي رد ميشود .اين گويهها ميتوانند
 ۱0/211درصد از تغييرپذيری (واريانس) متغير را تبيين کنند .همچنين بارهای عاملي پس از
چرخش ،دو عامل را تبيين نمودند .با توجه به کاربرد گويههای ( Loy1, Loy2, Loy3,

 )Loy4, Loy5در عموم رشتهها ،بهعنوان «وفاداری عام» و همچنين بر اساس کاربرد گويه-
های ( )Loy6, Loy7, Loy8درزمينهی گردشگری ميراث فرهنگي ،تحت عنوان «وفاداری

خاص» نامگذاری شدند .با توجه به نتايج ،عدمتغيير در ساختار هر يک از متغيرها ،نشان-
دهندهی تائيد روايي سازه است.
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 نتايج تحلیل عاملي اکتشافي متغیرهاي مؤثر بر وفاداري.4 جدول
نام عامل
تائید
شده

PQ

بار عاملی
Tru

SAT

Im

Ivo

Tru

SAT

ME

PQ

گویه

-

-

-

-

-

-

-

3/794

PQ4

-

-

-

-

-

-

-

3/717

PQ2

-

3/737

PQ1
PQ5

-

Sat

Tru

Ivo

Img

Vlu

Ath

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/784

-

-

-

-

-

-

3/788

PQ3

-

-

-

-

-

-

3/791

-

ME4

-

3/714

-

ME2

ME

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/749

-

ME5

-

-

-

-

-

-

3/743

-

ME3

-

-

-

-

-

3/700

-

ME1

-

-

-

-

-

3/101

-

-

Sat2

-

-

-

-

-

3/183

-

-

Sat4

-

-

-

-

-

3/133

-

-

Sat1

-

-

-

-

3/789

-

-

Sat3

-

-

-

-

3/177

-

-

-

Tru2

-

3/131

-

-

-

Tru1

-

-

-

-

-

-

-

3/133

-

-

-

Tru4

-

-

-

3/789

-

-

-

Tru3

-

-

-

3/187

-

-

-

-

Ivo3

-

-

-

3/137

-

-

-

-

Ivo2

-

-

-

-

-

-

Ivo1

-

-

3/103

3/743
-

-

-

-

-

Img3

-

-

3/774

-

-

-

-

-

Img2

-

3/739

-

-

-

-

-

Img1

-

3/187

-

-

-

-

-

-

Vlu2

-

3/777

-

-

-

-

-

-

Vlu3

3/779

3/999

-

-

-

-

-

-

Vlu1

-

-

-

-

-

-

-

Ath1

3/739

-

-

-

-

-

-

-

Ath4

3/949

-

-

-

-

-

-

-

Ath3

3/909

-

-

-

-

-

-

-

Ath2
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جدول  .7نتايج تحلیل عاملي اکتشافي متغیر وفاداري
گویه

بار عاملی

نام عامل تائید شده
(متغیر)

جزئیات آزمون

عامل 8

عامل 7

Loy4

3/140

-

Loy3

3/109

-

Loy5

3/181

-

Loy2

3/794

-

Loy1

3/703

-

درجه آزادی = 71

Loy8

-

3/777

سطح معنیداری = 3/333

Loy7

-

3/709

Loy6

-

3/917

مقدار واریانس درون دادهها:
عامل :8
وفاداری عام ()GLoy

عامل :7
وفاداری خاص ()SLoy

KMO = 3/179
آزمون بارتلت:
خیدو = 8993/393

واریانس تبیینی:
93/987

يافتهها
برای آزمون فرضلليههای پژوهش ،از تحليل مسللير مبتني بر کوواريانس اسللتفاده گرديد که
نتايج آن در شکل ( )1و جدول ( )1گزارششده است.
شكل  .2مدل وفاداري گردشگر به میراث فرهنگي مقصد رامسر(] -ضريب تأثیر) ضريب
معناداري[
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جدول  .5آزمون فرضیهها از طريق تحلیل مسیر
مسیر

فرضیه
H1
H4
H7
H10
H13
H16
H2
H5
H8
H11
H14
H17
H19
H3
H6
H9
H12
H15
H18
H20
H21

اصالت میراث فرهنگی  رضایت از میراث فرهنگی

ارزش میراث فرهنگی  رضایت از میراث فرهنگی

تصویر میراث فرهنگی  رضایت از میراث فرهنگی

مشارکت در میراث فرهنگی  رضایت از میراث

فرهنگی

خاطره بهیادماندنی از میراث فرهنگی  رضایت از
میراث فرهنگی

کیفیت ادراکی از میراث فرهنگی  رضایت از میراث

فرهنگی

اصالت میراث فرهنگی  اعتماد به میراث فرهنگی

ارزش میراث فرهنگی  اعتماد به میراث فرهنگی

تصویر میراث فرهنگی  اعتماد به میراث فرهنگی

مشارکت در میراث فرهنگی  اعتماد به میراث

فرهنگی

خاطره بهیادماندنی از میراث فرهنگی  اعتماد به
میراث فرهنگی

کیفیت ادراکی از میراث فرهنگی  اعتماد به میراث

فرهنگی

رضایت از میراث فرهنگی  اعتماد به میراث فرهنگی
اصالت میراث فرهنگی  وفاداری به میراث فرهنگی

ارزش میراث فرهنگی  وفاداری به میراث فرهنگی

تصویر میراث فرهنگی  وفاداری به میراث فرهنگی

مشارکت در میراث فرهنگی  وفاداری به میراث

فرهنگی

خاطره بهیادماندنی از میراث فرهنگی  وفاداری به
میراث فرهنگی

کیفیت ادراکی از میراث فرهنگی  وفاداری به میراث
فرهنگی

رضایت از میراث فرهنگی  وفاداری به میراث

فرهنگی

اعتماد به میراث فرهنگی  وفاداری به میراث فرهنگی

ضریب

ضریب

تأثیر

معناداری

3/33

3/37

رد

3/73

3/77

تائید

3/37

8/79

رد

3/03

7/17

3/37

3/39

رد

3/31

7/33

تائید

-3/37

-3/39

رد

3/39

7/01

تائید

-3/37

-8/78

رد

3/89

0/91

تائید

3/37

3/39

رد

3/89

4/37

تائید

3/73

3/08

تائید

-3/33

-8/49

رد

3/39

7/44

تائید

-3/33

-8/03

رد

3/39

8/34

رد

3/34

8/04

3/31

8/91

تائید

3/07

1/78

تائید

3/83

4/33

تائید

R2

3/79

وضعیت

تائید

3/81

3/73

رد
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بحث و نتیجهگیري
پس از آزمون فرضليهی اول ،دوم و سوم ،يافتهها مشخص ساخت که هر سهی اين فرضيهها
رد شللدند و مبتني بر اين پژوهش ،در مقصللد گردشللگری رامسللر اين تأ يرات وجود ندارد.
برای تلأ ير اصلللالت بر رضلللايت ،يافتهی پژوهش حاضلللر برخال

نتايج پژوهش ديگران

(گيريش و چن )1۱۱1 :101۴ ،اسلللت .همچنين ،برای تأ ير اصلللالت بر اعتماد نيز برخال
نتايج پژوهشهای گذشللته (آخوندنژاد )۷۱2 :101۱ ،اسلللت .بهعالوه ،در تأ ير اصلللالت بر
وفاداری ،اين عدم همسللويي با ادبيات (يي و همکاران۷1۱ :1013 ،؛ يي و همکاران:101۴ ،
1083؛ نُوِلو و فرناندز )۱3۱ :101۱ ،نيز وجود دارد .رضللايت گردشللگران نتيجهی مسللتقيم
درک آنها از اصلالت ميراث فرهنگي اسلت؛ از طرفي وجود يا عدم وجود اصالت نتيجهی
چگونگي شلللناخت مردم اسلللت .گردشلللگران فقط اصلللالت سلللاختاری (آنچه ميبينند) را
ميشلناسلند و درک ميکنند و اين جدای از اصللالت وجودی اسلت که تنها کارشلناسللان و
متخصللصللان ،عمق موجوديت و ارزش آن را درک ميکنند .بر همين اسللاس ،احتمال دارد
آنچه از ميراث فرهنگي مقصللد رامسللر در نگاه گردشللگر نقش بسللته ،فاقد اصللالت باشللد و
امتيلاز پاييني دريافت کند و منجر به رضلللايتمندی نشلللود .ازاينرو ،وقتي جاذبههای ميراث
فرهنگي نتوانند رضللايت گردشللگران را جلب کنند ،ميزان اطمينان آنها را کاهش خواهند
داد و درنتيجه سللطح پاييني از اعتماد به مقصللد را ايجاد ميشللود و ديگر نبايد انتظار وفادار
شدن گردشگران را داشت.
مبتني بر آزمون فرضليههای چهارم ،پنجم و ششم ،پژوهش به اين نتيجه رسيد که ارزش
ميراث فرهنگي بر رضايت ،اعتماد و وفاداری گردشگران مقصد رامسر تأ ير مثبت و مستقيم
دارد و هر سلله فرضلليه تائيد شللدند .اين نتيجه با نتايج پژوهشهای ديگر ازنظر تأ ير ارزش
ميراث فرهنگي بر رضلللايت (وُو و لي ،)218-211 :101۴ ،ارزش ميراث فرهنگي بر اعتماد
(آخونلدنژاد )۷۴1-۷۴0 :101۱ ،و ارزش ميراث فرهنگي بر وفلاداری (وانگ و لئو:101۱ ،
 )33همجهلت اسلللت .آنچله بهمنظور ارزيابي ارزش ميراث فرهنگي مدنظر قرارگرفته ،اين
اسللت که بازديد از يک جاذبهی ميراث فرهنگي و يا شللرکت در آن ارزش صللر زمان،
پول و تالش را داشلته باشلد .از ديدگاه گردشلگران ميراث فرهنگي مقصد رامسر ،وضعيت
ارزش در حد متوسلط بوده است .امّا ازآنجاييکه اين سه (زمان ،پول و تالش) ملموستر و
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قابلدرکتر از اصالت هستند ،درک آن از جانب گردشگر و تأ يرگذاری آن نيز تائيد شده
است.
پس از آزمون فرضليهی هفتم ،هشلتم و نهم ،يافتهها نشان داد که هر سه فرضيه رد شدند
و مبتني بر اين پژوهش ،در مقصللد رامسللر اين ارتبا ها وجود ندارد .اين يافتهها ،معکوس و
غيرهمسلللو با پژوهشهايي اسلللت که پيشتر در تبيين فرضللليهها مطرش شلللدند .از ديدگاه
گردشگران ،تصوير مقصد ميراث فرهنگي ،برآيندی از تصوّر و احساس خوب و عميقي در
من بر جای گذاشلللتن ،داشلللتن تصلللوير ذهني (انگاره) و شلللهرت و خاطر به دليل قدمت و
شلهرت طوالني اسلت .ازآنجاييکه نمره تصلوير مقصلد رامسر متوسط بود ،تأ ير الزم را بر
رضايت ،اعتماد و وفاداری تبيين نکرد.
مبتني بر آزمون فرضليهی دهم ،يازدهم و دوازدهم ،يافتهها نشان داد که فرضيههای دهم
و يازدهم پذيرفته شلدند ،امّا فرضيه دوازدهم رد شد .اين يافتهها در بخش تأ ير مشارکت بر
رضايت با پژوهشهای سابق (چِن و رحمان1۱۱ :1013 ،؛ لو و همکاران )3۱ :101۱ ،همسو
اسلللت .همچنين پژوهش حاضلللر با ادبيات تأ ير کيفيت ادراکي از ميراث فرهنگي بر اعتماد
(شلن و همکاران )10۱ :101۷ ،در يک راسلتا قرار دارد .از ديدگاه گردشلگران ،مشللارکت
مبتني بر سللرگرمکننده بودن بازديد از جاذبهی ميراث فرهنگي رامسللر و يا شللرکت در آن،
دارا بودن و يلا کسلللب اطالعلات و آگلاهي کلافي از جلاذبلههلا و توجه دقيق به اتفاقات و
رويدادها در حد متوسط قرار داشت.
پس از آزمون فرضللليهی سللليزدهم ،چهاردهم و پانزدهم ،يافتهها نشلللان داد که هر سللله
فرضلليه رد شللدند و مبتني بر اين پژوهش ،در مقصللد گردشللگری رامسللر اين تأ يرها وجود
ندارد .اين يافتهها ،معکوس و غيرهمسلو با ادبيات موجود است که در تبيين فرضيهها مطرش
شللدند .از ديدگاه گردشللگران ،خاطرهی بهيادماندني از مقصللد ،برآيندی از لذت بردن از
تجربهی جاذبهی ميراث فرهنگي ،احيا شلللدن از تجربه ،آموختن و خودشلللناسلللي ناشلللي از
تجربله ،تجربله واقعي و در دسلللترس يک فرهنگ بومي و تجربهی فرهنگهای ناشلللناخته
اسلت .ازآنجاييکه نمره خاطرهی بهيادماندني از مقصلد ميراث فرهنگي رامسر متوسط بود،
تأ ير الزم بر رضايت ،اعتماد و وفاداری را تبيين نکرد.
مبتني بر آزمون فرضللليهی شلللانزدهم ،هفدهم و هجدهم ،يافتهها نشلللان داد که هر سللله
فرضللليله ،تائيد و پذيرفته شلللدند .اين يافتهها در بخش تأ ير کيفيت ادراکي بر رضلللايت با
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پژوهشهای سابق (وانگ و همکاران )۱18 :101۷ ،همخواني دارد .همچنين پژوهش حاضر
بلا ادبيات تأ ير کيفيت ادراکي از ميراث فرهنگي بر اعتماد (سلللو و همکاران13۴ :101۴ ،؛
آخوندنژاد )۷۴0 :101۱ ،و کيفيت ادراکي از ميراث بر وفاداری گردشلللگران (سلللعيدی و
حيدرزادههنزايي1۱۱ :1013 ،؛ فورگاس-کول و همکاران )1۱0 :101۴ ،در يک راستا قرار
دارد .از ديدگاه گردشلللگران ،کيفيت ادراکي مبتني بر تنوع در جاذبههای ميراث فرهنگي،
داشلللتن قيمللت معقوالنلله ميراث فرهنگي ،وجود کللارکنللان حرفللهای ،امکللانللات کللافي و
سازماندهي مناسب در حد متوسط قرار داشت.
مبتني بر آزمون فرضلليهی نوزدهم و بيسللتم ،يافتهها نشللان داد که هر دو فرضلليه تائيد و
پذيرفته شلدند .تأ ير رضايت بر اعتماد ،با نتايج مطالعات (سونگ و همکاران)108 ،101۷ ،
و تأ ير آن بر وفاداری با نتايج پژوهشهای (آنتون و همکاران183 :101۴ ،؛ فورگاس-کول
و همکاران1۷۱ :101۴ ،؛ سو و همکاران132 :101۴ ،؛ وِرما و رانجدران2۴۴ :101۴ ،؛ چن
و چن )80 :1010 ،در يک راسلللتا قرار دارد .از ديدگاه گردشلللگران ،رضلللايت از ميراث
فرهنگي برآيندی از خوشللحال بودن از انتخاب درسللت ،اطمينان يافتن از تصللميم درسللت،
رضللايت ناشللي از مقايسلله انتظارات-ادراکات و دريافت بهترين ويژگيها اسللت که در حد
متوسط ارزيابي شد.
مبتني بر آزمون فرضليهی بيستويکم (اعتماد به ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران
از مقصلد رامسلر تأ ير مثبت و مستقيم دارد) ،يافتهها نشان داد که اين فرضيه تائيد و پذيرفته
شلللد .تلأ ير اعتملاد بر وفلاداری ،بلا نتلايج مطلالعات (سلللو و همکاران120-132 :101۴ ،؛
آخوندنژاد۷۴1 :101۱ ،؛ وانگ و همکاران۱18 :101۷ ،؛ سللونگ و همکاران)108 ،101۷ ،
همراستا است .از ديدگاه گردشگران ،اعتماد به ميراث فرهنگي برآيندی از اعتماد هميشگي
بله ارائهدهندگان خدمات ،ارزيابي از بيعيب بودن ارائهی خدمات ،تالش برای عمل کردن
به تمام وعدهها و درجهی قابلاطمينان بودن است که در حد متوسط ارزيابي شد.
مبتني بر فرضللليله اول تا سلللوم پيشلللنهاد ميگردد از کارکنان بومي در ارائهی خدمات
گردشللگری ميراث فرهنگي اسللتفاده شللود؛ نمايش و ارائهی خدمات گردشللگری ميراث
فرهنگي داری با همان ويژگيهای سنتي باشد؛ چيدمان خدمات گردشگری ميراث فرهنگي
بايد بهگونهای باشد جوّ و محيط مطبوعي داشته باشد؛ در ارائهی خدمات گردشگری ميراث
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فرهنگي به بينظير و خاص بودن آنها توجه شلود .درک گردشلگران از اصالت بسيار مهم
است ،قبل و بعد از ارائه خدمات با آگاهي و انتقال اطالعات درباره خدمات همراه باشد.
مبتني بر فرضليه چهارم تا شلشلم ،پيشلنهاد ميشود کاهش زمان يا متعادلسازی زمان ارائهی
خلدملات گردشلللگری ميراث فرهنگي ملدنظر قرار گيرد؛ کلاهش هزينهی ارائهی خدمات
گردشگری ميراث فرهنگي مدنظر قرار گيرد؛ مبتني بر نيازهای موجود خدمات گردشگری
ميراث فرهنگي ارائه شللود ،اينطور نباشللد که برای همهی سللليقهها يک محصللول داشللته
باشيم .اين کار ،دريافت خدمات را تسهيل و لذتبخش ميکند.
مبتني بر فرضليه هفتم تا نهم :تصوير مقصد ،از دو جنبه قابل ارتقاء است :در حين ارائهی
خدمات و بعدازآن؛ آگاهسلللازی گردشلللگران از اينکه واقعاً چه خدماتي دريافت کردهاند،
تصلوير مقصد و نحوهی ارائه خدمات را بهبود ميبخشد؛ همچنين تأکيد بر جنبههای خاص
مقصلد (چيزی که هر جای ديگری ارائه نميشلود) ،تصوير را به شهرت و شهرت را به برند
تبديل ميسازد.
مبتني بر فرضليه دهم تا دوازدهم ،پيشلنهاد ميشلود ارائه خدمات در گردشگری ميراث
فرهنگي ،ميتواند کسلکننده باشد؛ همراه کردن اين خدمات با بازیها ،نقّالي و روايتگری،
همافزايي موسلليقي و ارائهی يک محيط اصلليل (همانطور که هسللت) سللرگرمکننده بودن
بازديد از جاذبهی ميراث فرهنگي رامسلللر و يا شلللرکت در آن را رقم ميزند؛ از ناشلللناخته
بودن جنبلههلای ارائله خلدملات پرهيز شلللود .قبلل ،حين و بعد از ارائهی خدمات ،گزارش
اطالعات کافي و آگاهسللازی موردتوجه باشللد؛ در ارائهی جاذبههای ميراث فرهنگي ،توجه
به جزئيات و جزئينگر بودن برای گردشگران اهميت دارد .آنها با اطالعات کافي آمدهاند
و آگاهي ناب ميخواهند.
مبتني بر فرضلليه سلليزدهم تا پانزدهم ،پيشللنهاد ميشللود فرهنگ بومي واقعي ارائه شللود،
چيزی در آن دسللتکاری نشللود (عدم کااليي شللدن فرهنگ)؛ فرهنگ بومي در دسللترس
گردشگران باشد ،نه اينکه دور از ديد و ذهن آنها.
مبتني بر فرضللليه شلللانزدهم تا هجدهم ،پيشلللنهاد ميشلللود تنوعبخشللي به محصلللوالت
گردشلللگری ميراث فرهنگي و نحوهی ارائلهی آنهلا مبتني بر تحقيقلات بلازار (بخشبندی
بازار) و تحقيقات مقصلللد (ظرفيتهای موجود و يا ظرفيتسلللازی)؛ ارائهی خدمات با يک
قيمت معقوالنه برای توسلعه ميراث فرهنگي و جذب گردشگر؛ منابع انساني آموزشديده و
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حرفلهای برای تملام بخشهلای گردشلللگری اهميلت دارد .نيروی انسلللاني متخصلللص در
گردشلللگری ميراث فرهنگي پرورش دهيلد؛ هرچند خاص بودن جاذبههای ميراث فرهنگي
بايد مدنظر باشلد ،اما زماني کارايي دارد که سلاير امکانات و تأسليسلات گردشگری نيز در
حد همان خاص بودن جاذبه وجود داشته باشد و سازماندهي مناسب شود.
مبتني بر فرضللليله نوزدهم و بيسلللتم ،بله کيفيلت ارائلهی خلدملات بلهطور علام (اعتبار،
پاسخگويي ،همدلي ،اطمينان خاطر و عوامل محسوس) و بهطور خاص (آميختهی بازاريابي
گردشگری ميراث فرهنگي ،اصالت ،ارزش و مشارکت) توجه شود.
مبتني بر فرضليه بيسلتويکم :تالش شلود که هر آنچه (خدمات) وعده دادهشللده است،
بلهطور کامل ارائه شلللود .اين موجب اعتماد مسلللتمر به ارائهدهندگان خدمات و بيعيب و
نقص دانستن آنها ميشود.
ازآنجاييکه هيچ پژوهشلي در خأل محدوديتي انجام نميشلود ،تحقيق حاضر نيز دارای
محلدوديتهايي اسلللت .اول اينکه تنوع جاذبههای ميراث فرهنگي در تحقيق حاضلللر زياد
اسللت (انواع ملموس و ناملموس آن) .دوم اينکه مقصللد گردشللگری رامسللر ازنظر پايگاه
ميراث جهلاني بلهعنوان يک ميراث آميخته (طبيعي-فرهنگي) شلللناخته ميشلللود ،بنابراين،
رفتارهای گردشلگران و تمايالت آنها ميتوانسلت متأ ر از ميراث طبيعي نيز باشد .همچنين
بااينکه مدل ارائهشده مبتني بر مباني نظری و مطالعات تجربي پيشين بوده ،برخي روابط ميان
متغيرهلا ،مورد تلائيلد آزمون قرار نگرفلت .ازاينرو ،مبتني بر محلدوديتها به محققان آتي
پيشنهاد ميشود:
 با توجه به عدم تفکيک انواع ميراث فرهنگي ،بررسلي پيشايندهای وفاداری گردشگرانبه ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس بهطور جداگانه پيشنهاد ميشود؛
 با توجه به اينکه در بسياری از پژوهشها ،عوامل مؤ ر بر وفاداری مدلسازی شده است،بررسي پسايندهای وفاداری گردشگران به ميراث فرهنگي در مقصد رامسر توصيه ميشود؛
 بررسلي پيشايندها و پسايندهای وفاداری گردشگران به ميراث آميخته (طبيعي-فرهنگي)در مقصد رامسر؛
 ازآنجاييکه تأ ير عوامل نگرشلي و تجربهی مصر در مدل بر يکديگر سنجيده نشده،پيشللنهاد ميشللود ،مبتني بر ارائهی يک مباني درسللت ،اين فرضلليهها مطرش و مدل جديد و
وسيعتری ارائه شود؛
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 ازآنجاييکه نقش اصلالت در اين مدل تائيد نشلد ،پيشلنهاد ميشود يک مدل بهصورتخاص و بر اساس اصالت ميراث فرهنگي ،ابعاد آن و تأ يرات ابعاد بر هم در فرآيند وفاداری
تبيين شود؛
 ازآنجاييکه نقش خاطره بهيادماندني در اين مدل تائيد نشلد ،پيشنهاد ميشود يک مدلبهصورت خاص و بر اساس مفهوم خاطرهی بهيادماندني در ميراث فرهنگي ،ابعاد و تأ يرات
ابعاد بر هم در فرآيند وفاداری تبيين شود؛
 ازآنجاييکه نقش تصلوير در اين مدل تائيد نشلد ،پيشلنهاد ميشلود يک مدل بهصورتخاص و بر اسللاس مفهوم تصللوير ميراث فرهنگي ،ابعاد آن و تأ يرات ابعاد بر هم در فرآيند
وفاداری تبيين شود.
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