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نیات  مکان و بستگیدلنقش اقتصاد تجربه گردشگری روستایی بر 

مورد مطالعه : مناطق ییالقی رامسر و ( رفتاری گردشگران روستایی

 )چالوس

 3، سالومه روحی نژاد2، سید محمود حسینی امیری1مهدی باسخا

         06/01/31تاریخ پذیرش:  – 27/82/36تاریخ دریافت: 

 چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اقتصاد تجربه گردشگری در مناطق روستایی و ییالقی رامسر و چالوس بر 

ان و  نیات رفتاری گردشگران از طریق احساسات دلپذیر و خاطرات مثبت گردشگران بوده به مک بستگی دل

توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطالعات، پرسشنامه بوده است  -این پژوهش، اکتشافی  است. 

 کنندگان دیبازو  بین گردشگران 8936گیری در دسترس، در بهار و تابستان سال  پرسشنامه به روش نمونه 814.

 های پژوهش، داده لیوتحل هیتجز منظور بهاز مناطق روستایی و ییالقی چالوس و رامسر در شمال ایران توزیع شد. 

اقتصاد  های پژوهش نشان داد که:  معادالت ساختاری استفاده شد. یافته یساز معادلپرسشنامه انتخاب و از  878

دلپذیر رابطه معناداری دارد، برانگیختگی دلپذیر حاصل از تجربه، با تجربه گردشگری روستایی با برانگیختگی 

خاطرات رابطه معناداری دارد و برانگیختگی دلپذیر با نیات رفتاری گردشگران دارای رابطه معناداری نیست؛ 

. ندکن یمبه مکان و در نهایت نیات رفتاری گردشگران نقش مهمی ایفا  بستگی دلبنابراین، اقتصاد تجربه بر 

تواند،  پژوهش گران آتی را به سمت مفاهیم مدیریتی در صنعت گردشگری، خاصه  چنین این پژوهش می هم

سازنده برای  یها شنهادیپو  راهکارهاها و در نهایت ارائه  گردشگری روستایی، مرتفع ساختن محدودیت

 ها و مراکز مربوطه، هدایت نماید. سازمان

  .مکان، نیات رفتاری بستگی دلدشگری روستایی، خاطرات، اقتصاد تجربه، گر واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 ،مناطق جذابپی یافتن  در غالباً  دستیابی به  تجارب جدید گردشگران در جهت امروزه،

ی در سفرها نیب شیپغیر قابل خاص و تجارب  دستیابی به فرد و  وهوا، منحصربه خوش آب

ور صنایع خالق، اعمال نفوذ در سایر صنایع و ارائه (. ظه2084، 8)ساندرا  و کوریا  باشند می

،  2 یی با مزایای خاص، در مدیریت ارتباط با مشتریان، نمود داشته است )المپل و ژرمنها مدل

های کشاورزی و روستایی است)المستد و  (. گردشگری روستایی، مبتنی بر فعالیت2086

، 4ی کلی است)چاو و ووا دهیپدروستایی  ( و امروزه، رکود جهانی در مناطق2086،  9 همکاران

 وسعۀ گردشگریو ت باعث تقویت منابع فوق،در مناطق  نو یها یآور فن (. نمود و پیدایش2087

(. احساسات، حاالت ذهنی است که از ارزیابی 2087، 5توری و همکاران روستایی است )

قاتی که به احساسات آید و تجربه گردشگری ممکن است به اتفا شخص از حوادث به وجود می

(. 2084کند منجر گردد )ساندرا  و کوریا ،  مثبت یا منفی، که به ایجاد خاطرات کمک می

بستگی  (. دل8331،  6خاطرات، به معنی به خاطر سپردن  یک رویداد خاص است )پن و گیلمور

و گیرد )اسکنل  مکان، شامل؛ پیوند شناختی و عاطفی است که بین انسان و مکان شکل می

 یک بروز از فرد که ادراکی و دریافت از فرد، عبارت است یک .قصد (2087،  7 گیفورد

 عمل با فرد بین که است و احتمالی ذهنی موقعیت فرد قصد ،گرید عبارت به .دارد رفتار خاص

 اثر رفتار بر نیات رفتاری به تبدیل طریق از فرد، نگرش واقع در .کند یمبرقرار  ارتباط وی

از تجربیات گذشته  متأثرگردشگران،  نیات رفتاری (.8934)جوانمرد و حسینی،  گذارند می

 به مقصد پیشنهاد مجدد، کسب تجربه به تمایل موجود، ادبیات در که استگردشگران 
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 رفتارهای از بازتابی عنوان به مقصدی خاص  از مثبت یها قول نقل به ارائه تمایل و سایرین

و در نهایت رضایت گردشگران  مقصد آن به دشگرانگر وفاداری و گردشگران آینده

نظر توان عاملی برای وفاداری نیز در  (. همچنین، نیات رفتاری را می2089، 8هسو و )لیاست

تعهدی عمیق به خرید مجدد و یا تشویق خرید خدمات مورد نظر  ":عنوان به. وفاداری گرفت

 توان یمی، طورکل به(. 2084کوریا ،  است )ساندرا  و تعریف شده   "مداوم در آینده طور به

 کند یمایفا  کنندگان مصرفی در نیات رفتاری توجه قابلگفت احساسات هنوز هم نقش 

 (. 2086، 2)الهری و همکاران

یک سرگرمی در نظر گرفته  عنوان به،  وکارها کسبامروزه، کسب تجارب جدید در بطن  

 رقابلیغو  فرد منحصربهجاد یک رویداد کسب تجربه با  موضوع ای که یطور به،  شوند یم

 استشود، فراتر از ارائه یک خدمت  نامیده می "تجربه ترتیب داده شده "فراموش شدن که 

 (.8331، 9 )پن و گیلمور 

ی داخلی در زمینه اقتصاد تجربه گردشگری روستایی ، ها پژوهشموجود در   خألبا توجه به 

قتصاد تجربه گردشگری روستایی  و عوامل مؤثر بر ی بر آن است تا اطورکل بهپژوهش حاضر 

ی مکانی و نیات رفتاری گردشگران روستایی را مورد بررسی قرار دهد؛ ها یبستگ دلآن مانند 

و مراکز گردشگری  ها سازماننماید تا  شناسایی و بررسی این عوامل کمک  که یطور به

ریزی  به کار گیرند و تمرکز برنامه های بازاریابی خود را برای ارتقاء سطح خدمات استراتژی

و  کنندگان مصرفها و ارضاء نیازهای   شدن ، بر اساس عالئق، خواسته کارآمدترخود را برای 

خاص ، به بیان مفاهیم مدیریتی نوین در  طور بهنیز توسعه روابط تعاملی قرار دهند.  این پژوهش 

ی در مناطق ا پراکندهی کوچک و ها گاهاقامتی گردشگری روستایی، که  شامل؛ ها تیفعالزمینه 

 استان های باالی گردشگری روستایی در پردازد. همچنین با توجه به پتانسیل ، میاستروستایی 
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 اجتماعی و اقتصادی  فرهنگی، توسعه و رشد در ها  آن بهینه یریکارگ بهو  مازندران، شناسایی

 در گردشگری نقش اهمیت توجه به استان نقش به سزایی ایفا خواهد نمود. پژوهش جاری، با

ها در مناطق  فرصت ارزیابی و شناسایی چنین سطح کیفی و کمی زندگی و هم میزان افزایش

گردشگران  با   اقتصاد تجربه گردشگری روستایی بر رفتار و نیات تأثیردنبال بررسی  به فوق،

 بستگی به مناطق روستایی و ییالقی است . توجه به دل

 پیشینه پژوهش چارچوب نظری و

 اقتصاد به"ی با عنوان ا مقالهگیلمور ، در  و پن بار نخستین برای را "تجربه اقتصاد"اصطالح 

 هر و است تئاتر یک کار،"عنوان  با کتابی آن از مطرح کردند و بعد "آمدید خوش تجربه

(. 8333کردند )پن وگیلمور ،  تر کامل را پژوهش ،  این"یک صحنه نمایش  یوکار کسب

امروزه، اقتصاد تجربه در صنعت گردشگری  بیشتر بر روی گردشگران تمرکز دارد و تولیدات 

خدمات و هدف اصلی  آن ایجاد یک تجربه به یاد ماندنی برای میهمانان و  صورت بهآن 

ی تجارب، دو بعد بند طبقه(. پن و گیلمور در 2081،  8)بوی دوشو و همکاران استگردشگران 

(.  این چهار 2003، 2ترکیب این دو بعد ، چهار قلمرو پدیدار گشت ) یوریبرا شناسایی و از 

)میحمت  اند شدهقلمرو تجربه بر مبنای دو محور مشارکت، جذب یا غرق شدن در محیط، ارائه 

ی که  ذهن مشتری رباتج(، یکی از 8331(. در چارچوب پن و گیلمور )2088، 9اوقلو و اینگن

است؛  کننده جذبآموزشی فعال و   تجربه ، یادگیری وکند یمفعال درگیر  صورت بهرا 

،  4نمایند ) اسمیت خویش ایفا می تجربهی ریگ شکلها نقشی حیاتی در  یمشتر، گرید عبارت به

که شامل؛ مشارکت انفعالی  استاشکال تجربه  نیتر کهن(. همچنین سرگرمی یکی از 8938

ها،  تا شرکت دانند یمای  (، دنیا را صحنه8331فرد، در زمینه کسب تجارب است. پن و گیلمور )
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رهایی فراهم  تجربهی را در زمینه ها فرصتمشتریان خود را سرگرم نموده و برای آنان 

های بنیادین  یزهانگ(، معتقد است که یکی از 8373) 2(. کوهن2001،  8نمایند)یورلی 

است )پن و گیلمور،  گردشگری، تمایل به یافتن خود، به دور از مکان، زمان و روزمرگی

، غیر تجربهی نوعی تجربه،  یکتا و خاص است، که از آن با عنوان شناخت ییبایزه تجرب(. 8333

 وسیعی حوزه شامل؛ روستایی (. گردشگری2006 ، 9دایانه کالینسون)شود یمقابل دسترس یاد 

 رایب را خاصی های جذابیت تواند می ها آن از یک هر که استمختلف  یها تیفعال از

 در گردشگری نه فقط ،4جوامع اروپایی کارگروه 8316 سال گردشگران به ارمغان آورد. در

 نواحی روستایی، در های گردشگری فعالیت انواع بلکه دانست کشاورزی گردشگری را مزارع

 گردشگری از :  عبارت استتعریف نمود. انواع مختلف آن  روستایی گردشگری زمرهدر  را

 یو گردشگرگردی  ای، بومی دهکده رهنگی، گردشگریف طبیعی، گردشگری

(.  از دیدگاه اقتصادی، گردشگری روستایی در چارچوب 8931  کشاورزی)شمس و همکاران،

ها و مدیریت فرهنگی و تجاری  ها، ارتقاء زیرساخت عامل مهم جاذبه 9نظام عرضه و تقاضا به 

ر  یک مقصد گردشگری روستایی، چالش د نیتر مهم( 8931بستگی دارد)عنابستانی و وصال، 

توسعه گردشگری در ایجاد و تغییر هویت آنان است)سو و  تأثیرچالش فرهنگی بالقوۀ و 

به یک محرک  شدن لیگردشگری روستایی در حال تبدامروزه  (. همچنین2087 ، 1همکاران

گی (.برانگیخت2087)توری و همکاران، مهم برای اقتصاد و فرهنگ در مناطق روستایی است

نماید. و  درک می آن را شده کسبی احساسی است، که فرد در طول تجربه ساز فعالحالت 

که در طول فرآیند  برند یمانگیز مصرف از آن نام   ی از سطوح شگفتعملکرد عنوان به

تواند در نتیجه یک تجربه گردشگری حاصل  نماید. برانگیختگی، می گردشگری  نمود می

                                                                                                                                                                                 
1. Uriely 

2. Choen 

3. Diane Collinson 

4. Commission of the European Communities 

5. Xue et al. 



   8931پاییز  ،74شماره  مطالعات مدیریت گردشگری،  سال چهاردهم،  علمی فصلنامه 100
 

 توان یم، بیترت نیا بهی آن، هیجانات احساسی است. ریگ اندازهی  ها راهگردد و یکی از 

ی تصورات ذهنی،  بالفاصله پس از ریگ شکلای مثبت، در  برانگیختگی دلپذیر را اثر هاله

(. خاطرات به معنی، به ذهن 2084ادراک یک شی یا مقصد در نظر گرفت)ساندرا  و کوریا ، 

( و ابعاد 8331بخشند)پن و گیلمور ،  ا معنا میسپردن  یک رویداد خاص است که به زندگی م

(. 2000، 8دهند )سیو وای لیم زمانی و فضایی زندگی بشری را به سو و جهت خاصی سوق می

که  بر اساس تجارب مثبت یا منفی از خدمات و کاال در مقصد گردشگری و یا محل اسکان 

شود )ساندرا  و کوریا ،  دیگران می باشد و منجر به بازگشت و یا توصیه به  ایجاد شده تواند یم

 تأثیر(. تجربه به یاد ماندنی بستگی به احساسات و خاطراتی دارد که این خاطرات تحت 2084

محل ، قصد به بازگشت و تمایل به توصیه دیگران و یا حتی پس از سفر شامل؛ به 

 مفهوم تدقیق منظور به (.  محققان2080،  2ی تجارب با دوستان است )مارتینگذار اشتراک

 به ارجاع با سکونتی، مندی رضایت ژهیو به آن به مفاهیم نزدیک با تمایزش و بستگی مکانی دل

موضوع  به نزدیکی حفظ به تمایل یعنی آن اصلی شاخصه و بستگی نظریه دل تعریف

 اصلی شاخصه که مکانی خاص و افراد میان مثبت احساسی"مکانی را  بستگی دل بستگی، دل

)یاسوری و همکاران ،  اند نمودهتعریف   "مکان است آن به نزدیکی حفظ به افراد گرایش آن

یا یک های عاطفی یک فرد به یک محیط خاص و  پیوند عنوان بهبستگی مکانی  (. دل8934

چنین  (. هم2084شود )ساندرا  و کوریا ،  تعریف میی عاطفی در یک محل  گذار هیسرما

تواند نقش  می اعتماد رقابلیغد که تجارب گذشته از روابط ده می بستگی نشان های دل نظریه

(.  نیات و تصمیمات 2087، 9بستگی ایفا نماید )بریانت و چان یی در تعدیل فاکتورهای دلبسزا

یک تعهد " عنوان بهعاملی برای وفاداری در نظر گرفت. وفاداری  عنوان بهتوان  رفتاری را می

شده تعریف  "مداوم در آینده طور بهخدمات مورد نظر عمیق به خرید مجدد یا تشویق خرید 
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های مانند مراجعه مجدد به یک مکان خاص  و یا بازگشت به آن  توسط شاخصه غالباًو  است

ی موارد فوق در ریگ اندازهشود.  سنجیده می واحد اقامتی یا تمایل به توصیه آن به دیگران 

گردشگران به مقاصد گردشگری خاص و مطالعات رفتار گردشگران برای ارزیابی وفاداری 

ای برخوردار  ی و توصیه به دیگران از اهمیت ویژهریگ اندازهیک درجه  عنوان بهمالقات مجدد 

تواند برای  دهد، نقش عاطفه می (. مطالعات کمی نشان می2084است )ساندرا  و کوریا ، 

کمتری  اهمیت بخش لذتمصرف محصوالت کاربردی در مقایسه با مصرف محصوالت 

 کنندگان مصرفی در نیات رفتاری توجه قابلداشته باشد. همچنین احساسات هنوز هم نقش 

عامل  نیتر مهم عنوان بهی، وفاداری مشتری طورکل به(. امروزه  2086)الهری و همکاران،  دارد

(. بنابراین 2087،  8در رونق گردشگری، مناطق تفریحی شناخته شده است )موری و همکاران

نیات رفتاری، انگیزاننده قوی برای سفرهای تفریحی است لذا هدف پژوهش  که ییاازآنج

دیگر بر نیات رفتاری گردشگران  مؤثراقتصاد تجربه گردشگری و عوامل  تأثیرحاضر، بررسی 

اصلی ادبیات موضوعی بوده و پس  شاکلهدل مفهومی، برآمده از مروستایی است . در این راستا 

 ( طراحی شده است. 8های ارائه شده در این زمینه در شکل) و مدل از مرور کامل ادبیات

 

 مدل مفهومی پژوهش )منبع : محقق( -1شکل 

                                                                                                                                                                                 

1. Moore et al. 
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 .شوند یمی پژوهش به شرح زیر مطرح ها هیفرضبر اساس مدل مفهومی، 

 معناداری بر، برانگیختگی دلپذیر دارد. تأثیراقتصاد تجربه گردشگری  -

 معناداری بر خاطرات دارد. اقتصاد تجربه گردشگری تأثیر -

 دلپذیر تأثیر معناداری بر خاطرات دارد. برانگیختگی -

 بستگی مکان دارد. برانگیختگی دلپذیر تأثیر معناداری بر دل -

 بستگی مکان دارد. خاطرات تأثیر معناداری بر دل -

 برانگیختگی دلپذیر تأثیر معناداری بر نیات رفتاری  دارد. -

 یر معناداری بر نیات رفتاری آنان دارد.خاطرات تأث -

 بستگی مکان تأثیر معناداری بر نیات رفتاری دارد. دل -

در  توسعه گردشگری و تغییرات هویت  مؤثری به عوامل ا مطالعه(، در 2087سو و همکاران )

بر تغییر هویت در میان  مؤثرروستایی در چین پرداختند. در پژوهش فوق الگوها و عوامل 

ان دره چانگدی در چین مورد بررسی قرار دادند و در این راستا، چهار نوع تغییر هویتی در ساکن

جامعه روستایی را مطرح نمودندکه عبارت است از: گذار از مفاهیم زندگی سخت روستایی به 

با سرگرمی در روستاها،انتقال متناظر از حس سرخوردگی و شرم زندگی  توأممفاهیم زندگی 

ه حس غرور، بیداری و ارتقاء کلی هویت جامعه و هویت روستایی کمتر. که با در روستاها ب

عنوان داشت که تغییرات مادی  توان یمبیان نمود و بر اساس آن  توان یمی سو ها افتهتوجه به ی

چاو  .هویت روستایی ساکنان را تحت تأثیر خود قرار دهد تواند یمناشی از توسعۀ گردشگری 

ی ا مطالعهر بررسی  احیای روستاهای سنتی با توجه به گردشگری روستایی، (، نیز د2087و وو )

یک  عنوان بهدر روستای یوانجیای استان شانشی، چین انجام دادند که گردشگری روستایی را 

روستاها و افزایش سطح درآمد روستاییان مطرح نمودند. با توجه به  در توسعهعامل مهم 

ل جامع و یکپارچه پایدار برای احیای روستاهای سنتی و درک یک مد توان یمی آنان ها افتهی
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بهتر رابطه بین گردشگری روستایی و احیای روستاها پیشنهاد نمود که شامل؛  سه سطح مادی، 

ی ذهن ریتصوی پیرامون ا مطالعه(، در 2087) 8اجتماعی و معنوی است. هانگمی و همکاران

و قصد بازدید مجدد، شکاف میان تصویر درک گردشگری به یاد ماندنی  از تجربهدرک شده 

در گردشگری به یاد ماندنی و  نیات رفتاری و قصد بازدید مجدد، را شناسایی و  از مقصدشده 

اذهان داشت که، تصویر   توان یمی آنان ها افتهی ارائه نمودند که با توجه به یمؤثرراهکارهای 

دنی ، قصد بازدید مجدد را تحت تأثیر خود مقصد با متغیر میانجی تجربه گردشگری به یاد مان

ی به بررسی  ارتباط متقابل بین گردشگری ا مقاله(، در 2086) 2. هرناندز و همکاراندهد یمقرار 

روستایی و سایر گردشگران در کاتالونیای اسپانیا پرداختند که در این پژوهش نگاهی به رابطه 

و مقصد، در سواحل مدیترانه داشتند و بین گردشگری روستایی، ساحلی و شرایط حفظ هر د

محصوالت گردشگری در گردشگری  رمعمولیغی مشترک و ها یژگیوبرای دستیابی به آن، 

های  ی هودینگ، برخی از ویژگیگذار متیقروستایی و ساحلی را شناسایی و با استفاده از مدل 

 توان یمهای مقاله فوق  فتهبا توجه به یا سنتی گردشگری روستایی را مورد ارزیابی قرار دادند، 

 ها آنگفت که گردشگری روستایی و ساحلی از ویژگی خاصی برخوردار است، که برخی از 

ی سازگاراثرات منفی و برخی نیز تأثیر مثبت دارند و در کل هر دو نوع گردشگری با هم 

مقاصد  کوشید تا جذابیت ها آنمستقل، در توسعه و ارتقاء  صورت بهخاصی دارند، ولی باید 

ی با عنوان شناسایی ا مطالعه( در 8936پور ) حفظ گردد. همچنین خسروجردی و نوری

ریزی راهبردی و  ی برنامهها مدل قیتلفراهبردهای توسعه گردشگری روستایی منطقه درودزن و 

در توسعه روستاها،   مؤثرفرآیندی  عنوان بهشبکه عصبی مصنوعی، گردشگری روستایی را 

ی و در نهایت افزایش طیمح ستیزی مکمل کشاورزی و  توسعه اقتصادی و اه تیفعالایجاد 

و  نتایج حاصله بیانگر آن است که  برشمردندیی و معیشت پایدار روستایی زا اشتغالدرآمد، 

 و سپسراهبردهای مطلوب برای توسعه گردشگری روستایی، راهبردهای تهاجمی  تیاولو

 و ها تیفعال ( در پژوهشی به تحلیل8936کاران )راهبردهای تدافعی است. ورمزیاری و هم

 شرقی پرداختند. از الموت کشاورزی از دیدگاه گردشگران در گردشگری مطلوب خدمات

 فضای در یرو ادهیپ و و خدماتی مانند قدم زنی ها فعالیت گردشگران در این مطالعه، دیدگاه

                                                                                                                                                                                 

1. Hongmei et al. 

2. Hernandez et al. 
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ای گل و گیاه دارای بیشترین . امکان تماش تازه محصوالت با صبحانه سِرو باغ،  و مزرعه

 مقاصد انتخاب بر مؤثر خدمات و ها فعالیت به مربوط های مؤلفه تحلیل اولویت است همچنین

 چیدن و خرید یی،ها مؤلفه گردشگران، دیدگاه از که داد نشان گردشگری کشاورزی،

یعت، طب بر مبتنی یها ورزشدارویی،  گیاهان و گل از یمند بهره تازه، مصرف و محصوالت

های باالتری برخوردارند.  از اولویت وحش اتیحمشاهده  ی کشاورزی، ها تیفعال انجام

معیارها را در  و اصول مفهوم، بازشناسی مکانی؛ یبستگ دل(، 8934پورجعفری و همکاران )

 چیستی و بر اجماع گفت عدم توان یمی آنان ها افتهی بر اساسپژوهشی مورد مطالعه قرار دادند 

 بستگی دل به جای مشابه کاربست مفاهیم و مکانی بستگی دل ی،ریپذ شکل رآیندف چگونگی

 مکانی، بستگی دل متفاوت ابعاد همچنین  .است نموده تبدیل ثبات یب مفهومی به را آن مکانی،

 اولیه هسته عنوان به مکانی بستگی دل آن، بر اساس است. که شده ارائه مفهومیِ مدلی قالب در

 با افراد تعامل در که استرفتاری  ادراکی و احساسی، فرآیندی ن،مکا حس یریگ شکل

 مکانی شکل هویت و وابستگی سطح ایجاد دو با ،اند دهیبخش ای ویژه معنای بدان که فضاهایی

مروری ، اقتصاد گردشگری (، در تحلیلی با عنوان 8932پذیرند. ایمانی خوشخو  و علیزاده ) می

گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و بیان نمودند که  خلبر پیشینه تحقیق در خارج و دا

با  است که اقتصادی  یها تیمتمایز از سایر فعال یها یژگیمحصوالت مخصوص به خود با و

یا و اقتصادی در سطوح ملی  ،استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی

ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگری و بررسی پژوهش حاضر درصدد مروری بر است.  یالملل نیب

ذکر مطالعات  که ییهای متدولوژی در آن است. البته ازآنجا روند توسعه مباحث نظری و روش

های مطالعات اقتصاد گردشگری در یک مقاله ممکن نیست، سعی شده است  اساسی همه گروه

پرهیز از بیان موارد  تقاضای گردشگری ذکر شود و با ینیب شیتنها مطالعات طرف تقاضا و پ

 .مشابه، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد

در اکثر مطالعات توجه کافی به اقتصاد تجربه گردشگری در  شود یمکه مشاهده  طور همان

ییالقی  مناطقبر نیات رفتاری گردشگران خاصه در  مؤثرمبحث گردشگری روستایی و عوامل 

ی گردشگری در شمال ها قطبیکی از  عنوان بهر شمال ایران ) و روستایی رامسر و چالوس د

ایران( صورت نپذیرفته است و با توجه به اهمیت نقش صنعت گردشگری در اقتصاد امروز و 
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اهمیت رونق اقتصادی در جوامع، بخصوص مناطق روستایی، بدین دالیل کسب تجربه توسط 

 است: ته گردشگران روستایی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرف

مشاهده و استفاده از واحدهای اقامتی کوچک در حومه شهرها، مناطق روستایی و ییالقی؛ 

های مرتبط، با مناطق روستایی و  حضور و مشارکت فعاالنه و یا منفعالنه گردشگران، در فعالیت

های سرگرمی و آموزشی؛رونق بازارهای محلی در مناطق  دستیابی به تجربه منظور بهییالقی 

وستایی، به جهت دستیابی به یک اقتصاد پایدار؛ ایجاد مناطق نوین در صنعت گردشگری ر

های خاص توسط  روستایی به جهت کسب تجربه رهایی توسط گردشگران؛ و کسب تجربه

 های دلپذیر و زیبا.  ی از مناطق بکر و چشم اندازهور بهرهگردشگران و 

به گردشگری روستایی و تجارب کسب شده بر اقتصاد تجر مؤثری خاطرات، عوامل طورکل به

های  در بین گردشگران روستایی است. با توجه به پژوهش ندیآ خوشباعث، بروز هیجانات 

بستگی مکان و در نهایت  توان بیان نمود، اثر برانگیختگی دلپذیر و خاطرات بر دل پیشین می

مستقیم مورد بررسی قرار  صورت بهتأثیر آن بر نیات رفتاری گردشگران روستایی، در گذشته 

 .نگرفته است

 پژوهش یشناس روش

ی اطالعات آور جمعو شیوه  ها دادهبا توجه به ماهیت   حاضر از منظر هدف کاربردی و پژوهش

 پژوهش، این در ها داده گردآوری است. ابزار توصیفی از نوع پیمایشی -اولیه، اکتشافی

بستگی  عاد اقتصاد تجربه گردشگری، دلمفهومی در اب اساس مدل بر شده نیتدو پرسشنامه

گردشگرانی است از مناطق  شامل؛ آماری، جامعهاست.  مکانی، خاطرات و نیات رفتاری

 .اند نمودهبازدید  8936روستایی و ییالقی رامسر و چالوس در شمال ایران در بهار و تابستان سال 

 از استفاده با الزم  نمونه حجم شد و  در دسترس استفاده گیری نمونه روش از افراد انتخاب در

پرسشنامه بین  819مشاهده محاسبه گردیده است. تعداد  824(، 2086نظریه هیر و همکاران )

، اماکن تفریحی ساحلی، ها هتلی روستایی، ها خانهگردشگران وارد شده به مناطق فوق )

صحیح و کامل  ورتص بهپرسشنامه  878کوهستانی و   جنگلی( توزیع گردید که از این تعداد  

 سؤالها استفاده گردید.همچنین با پرسش چند  در تحلیل داده بود کهتکمیل و عودت داده شده 
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مدت شب اقامت و ...( اهداف  -تعداد همراهان -ماهیت سفر -کنترلی ) مانند انگیزه سفر

 گردشگران از سفر به مناطق فوق مورد بررسی قرار گرفت.

؛ پن و 2001؛ فین ،2007اساس مطالعات اوه و همکاران ،گویه های اصلی پرسشنامه بر 

؛ زینت هامل و 2001؛ گروس و همکاران،2080؛ یاگسل و همکاران،8333گیلمور؛

و نظر افراد خبره به روش مصاحبه شناسایی و  2001و لوریور و گونزالز ،  8336همکاران،

ی محقق ا پرسشنامهپژوهش ،  ی مدل پیشنهادیرهایمتغی ها دادهتدوین شد. لذا ابزار گردآوری 

) مخالفم(، 2) بسیار مخالفم(، 8 صورت بهبر مبنای طیف لیکرت  ها پاسخساخته است.و مقیاس 

) بسیار موافقم( است. برای سنجش روایی از نظرات افراد 1) موافقم(، 4) نظری ندارم(، 9

ه و نواقص در حوزه گردشگری استفاد نظران صاحبمتعددی از قبیل اساتید دانشگاهی و 

ی کرونباخ سنجیده و مقدار آن برابر آلفابرطرف گردید. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب 

 ( تدوین گردید. 8آمد و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش به شرح جدول ) دست به 311/0
 

 )منبع محقق( پژوهش یرهایمتغتعریف عملیاتی  .1 جدول

 ها نهیگز و  مراجع  ها شاخصمتغیرها ، 

 اقتصاد تجربه

)اوه و 

همکاران 

،2009) 

 آموزشی 

rtee_edu_01 
 یها آموخته و تجارب روستایی مکان این در تجربه کسب با من

 ام. فراگرفته  را جدیدی

rtee_edu_02 
در این   جیمه تجربه یک کسب و ام یکنجکاو حس ارضاء  با من

 ام. گرفته یاد یا آموزنده مطالب مکان روستایی ،

rtee_edu_03 
 به آموزشی مکان و  محیط یک در آموزشی ، تجربه این کسب

 .است پیوسته وقوع

rtee_edu_04 
و  تر روشن  زندگی به  مرا دیدگاه ، آموزشی تجربه این کسب

 .است ساخته گذشته ازتر  آگاه

 سرگرمی  

rtee_ent_05 
 است جالب من برای  روستاییان روزانه فعالیت تماشای و بازدید

 .است آورده وجد به مرا و

rtee_ent_06 
 لذت ،ریپذ دل محیط این در روستاییان فعالیت یاز تماشا من

 .برم می
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rtee_ent_07 
 برای ،زیانگ دل مکان این در روستاییان روزانه یها تیفعال تماشای

 .استکننده  سرگرم من

rtee_ent_08 است نموده خود فتهشی  مرا ، روستاییان زندگی نمایش تماشای. 

 رهایی

rtee_esc_09 
 شخصیتی بعد یک  روستایی، محیط این در حضور با من

 .کنم می تجربه را خود از یتر متفاوت

rtee_esc_10 
 که کنم می حس روستایی محیط این در جدید تجربه کسب با من

 .هستم دیگری شخص

rtee_esc_11 
 و روزمرگی از رهایی بالدن به  محیط، این در تجربه کسب با من

 هستم. خویش درونی خود

rtee_esc_12 
 یک در زندگی تجربه حس ، محیط این در تجربه کسب با من

 .دارم را دیگر زمان  و مکان

 یشناخت ییبایز

rtee_est_13 
 بسیار من برای روستایی محیط این یها جاذبه و زیبایی

 .استبخش   لذت

rtee_est_14 
 و ربا دل بسیار  من برای روستایی محیط این یها هجاذب و مناظر

 .است جذاب

rtee_est_15 
 طبیعت هماهنگی از  متفاوت، درونی احساس یک حس من

 .دارم ، اطرافم روستایی محیط

rtee_est_16 است. ریپذ دل من برای روستایی یها جاذبه و بایمناظر ز فقط 

 برانگیختگی دلپذیر

؛ 2009)اوه و همکاران ،

 (2000فین،

plar_01 
 جالب و جذاب بسیار من دیدگاه از روستایی مکان این در اقامت

 .است

plar_02 است ریپذ دل وبخش  لذت بسیار روستایی مکان این در اقامت. 

plar_03 است زیانگ جانیه بسیار من نظر از روستایی مکان این در اقامت. 

plar_04 است زیآم کیتحر  حسی نظر از فضای روستایی این در اقامت. 

 خاطرات
memo_01 

برای من  روستایی فضای این در زیباییالعاده  فوق خاطرات

 .گردد تداعی می
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؛ اوه و 1777)پن و گیلمور،

 (2009همکاران؛
memo_02 

 روستایی فضای نیاز ا ینشدن فراموش و ماندنی یاد به خاطرات

 .است گردیده ثبت من ذهن در

memo_03 
 در روستایی فضای این از مثبتی و زیانگ دل احساسات و خاطرات

 .است بسته نقش من ذهن

بستگی  دل

 مکان

)یاگسل و 

همکاران 

؛گروس 2010،

و 

2002همکاران،

) 

 هویت مکان

plat_pid_01 
 هویت و وجود از بخشی روستایی مکان این در حضور با من

 .یابم می را خود درونی

plat_pid_02 ای روستایی  برای من بسیار آشناست.این  محیط  و فض 

plat_pid_03 
 "حضور در این محیط روستایی پاسخی است به این پرسش که :

 ."من چه کسی هستم؟

وابستگی به 

 مکان

plat_pde_01 
 یها بازدید از این مکان روستایی برای من نسبت به سایر مکان

 گردشگری از اولویت باالتری برخوردار است.

plat_pde_02 
 من برای دیگریهر مکان  از بیش روستایی مکان این از بازدید

 است.بخش تر  لذت

plat_pde_03 
 این از بازدید تجربه  با سهیمقا قابل من دیدگاه از یا تجربه هیچ

 .نیست روستایی مکان

plat_pde_04 
 یها مکان سایر از بیشتر، مرا رضایت  روستایی مکان این از بازید

 .نماید می لبج دیگر

 نیات رفتاری

 ؛1771)زینت هامل و همکاران ،

 (2002لوریور و گونزالز، 

bein_01 
 از تا کند می تشویق مرا روستایی محیط این یها ییبایز و محاسن

 .نمایم بازگو دیگران برای آن

bein_02 
 توصیه دیگران به حتماً،  بازدید جهت را روستایی مکان این

 .نمایم می

bein_03 
دوستان و آشنایان خود را قطعاً برای بازدید از این محیط 

 روستایی تشویق خواهم نمود.

bein_04 
به ، دوباره برای بازدید مجدد  تیآ و فرصت تعطیالتاولین در 

 باز خواهم گشت. روستاییزیبای این مکان 
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 پژوهش در کنندگان شرکت توصیفی گردشگر، آمار 878از میان  شده یآور جمعدر نمونه 

درصد از شرک  6/7چنین سن  درصد خانم، هم 62درصد آقا و  91حاضر از لحاظ جنسیت 

درصد بین  9/99سال،  90تا  28درصد بین  2/46سال،  20و زیر  20کنندگان در پژوهش جاری 

 1/80سال بوده و حدود  10درصد  باالتر از  1/9و  10تا  48درصد بین  4/3سال،  40تا  98

درصد دارای سطح علمی  9/1دارای سطح علمی دیپلم و زیر دیپلم ،  کنندگان کتشردرصد از 

درصد دارای سطح علمی کارشناسی  98درصد دارای سطح علمی کارشناسی،  3/10کاردانی، 

 باشند. درصد دارای سطح علمی دکترا و باالتر می 9/2ارشد و 

پس از  شد که استفاده و استنباطی توصیفی آمار روش از ها داده لیوتحل هیتجز ی برایطورکل به

 ورود اطالعات دربا  ،های اولیه ها برای تبدیل دادهو استخراج پاسخ ها نامه پرسش یآور جمع

تبدیل اطالعات  اطالعات، یبند استخراج آمار توصیفی با دسته بهSPSS افزار  نرم

و در نهایت  اقدام شد یو دوبعد یبعد کیمیانگین آماری و جداول  به فراوانی، شده یبند دسته

(که از PLS2(، روش حداقل مربعات جزئی )SEM1با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری )

ها، که در تحلیل  توانایی باالیی در تبیین روابط بین متغیرهای مدل مفهومی، برای تحلیل داده

های ه بررسی فرضیههای باالیی برخوردار است. ب های آماری کوچک و غیر نرمال از قابلیت نمونه

ی معادالت ساختاری تکنیک بسیار جامع و توانا از خانواده ساز مدلپژوهش پرداخته شد.همچنین 

، بسط مدل خطی عمومی است که برای پژوهشگر این  گرید عبارت بهرگرسیون چند متغیری و 

 د.بیازمای زمان همی از معادالت رگرسیون را ا مجموعهکه  دینما یمامکان را فراهم 

 های پژوهش  یافته

ها از شاخص ضرایب بار عاملی  ی بودن گویهبعد تکسنجش  منظور بهدر پژوهش حاضر 

ی بودن گویه ها است که تمام مقادیر بعد تک دهنده نشان 6/0استفاده گردیدد که مقادیر باالی 

ت های پژوهش جاری است و جه ی بودن گویهبعد تکاست که بیانگر  6/0باالی  آمده دست به

ی از شاخص پایایی ترکیبی استفاده شد که مقادیر ریگ اندازههای  بررسی سازگاری درونی مدل

سازگاری درونی است و برای سنجش همسانی یا انسجام درونی متغیرها  دهنده نشان 7/0باالی 

                                                                                                                                                                                 

1. Structural Equation Models 

2. partial Least Square  
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 است و 7/0و باالتر از  قبول قابلهمگی   آمده دست بهاز آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج 

 شده استخراجی وابسته از میانگین واریانس ها سنجهجهت بررسی همبستگی میان یک متغیر و 

( 2حاکی از معنادار بودن این شاخص است . در جدول ) 1/0استفاده گردید که مقادیر باالی 

 است. تیرؤ قابلاین مقادیر 
 شده راجاستخضریب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  و میانگین واریانس  .2جدول 

 

 

اقتصاد 

 تجربه 

 گردشگری

برانگیختگی 

 دلپذیر

 بستگی دل خاطرات

 مکان

نیات رفتاری 

 گردشگران

 233/0 703/0 232/0 212/0 740/0 پایایی ترکیبی

 933/0 294/0 913/0 920/0 732/0 آلفای کرونباخ

میانگین واریانس 

 شده استخراج

022/0 110/0 134/0 091/0 010/0 

سی روایی واگرا از ماتریس همبستگی فورنل و الرکر استفاده گردید که طبق آن همچنین جهت برر

ی آن باید بیشتر از واریانس به اشتراک ها سنجهواریانس به اشتراک گذاشته شده میان یک متغیر و 

 است. تیرؤ قابل( مقدار نتایج این شاخص 9گذاشته شده با سایر متغیرها باشد . در جدول )
 الرکر -فورنل  ماتریس .3جدول 

تجربه  اقتصاد ها سازه

 گردشگری

برانگیختگی 

 دلپذیر

 بستگی دل خاطرات

 مکان

نیات 

 رفتاری

 - - - - 222/0 تجربه گردشگری اقتصاد

 - - - 297/0 099/0 برانگیختگی دلپذیر

 - - 281/0 940/0 001/0 خاطرات

 - 257/0 170/0 931/0 172/0 مکان بستگی دل

 288/0 120/0 944/0 177/0 140/0 نیات رفتاری
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 ها هیفرضآزمون 

گذاری و مدل پژوهش حاضر را در  های مدل مفهومی را نام حال در ابتدا شاخص

 نمایم. ارائه می  PLS افزار نرم
 ها شاخصعنوان التین  ها شاخصعنوان فارسی 

 RTEE (Rural Tourism Experience Economy) اقتصاد تجربه گردشگری روستایی

 PLAR (Pleasant Arousal) نگیختگی دلپذیربرا

 MEMO (Memories) خاطرات

 PLAT (Place Attachment) مکان بستگی دل

 BEIN (Behavioral Intentions) نیات رفتاری گردشگران روستایی

 
 PLS با مفهومی پژوهش مدلضرایب بار عاملی  نیتخم .2شکل 
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 های پژوهش  استرپینگ با استناد به داده وتامین نمونه به روش ب 311محاسبه  .3شکل 

ضرایب مسیر، ضریب تی و ضریب تعیین در مدل مفهومی با توجه به  دهنده نشان(  4جدول )

 های پژوهش است.  فرضیه
 نتایج حاصله از روش آماری بوت استرپینگ )منبع محقق( .1جدول

ضریب  تحقیق یها هیفرض

 مسیر

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تی

سطح 

 ارد یمعن

عالمت 

 مسیر

ضریب  نتیجه

 تعیین

 ->تجربه گردشگری  اقتصاد

 برانگیختگی دلپذیر

099/0 022/0 027/1 0 +  332/0 

 ->تجربه گردشگری  اقتصاد

 خاطرات

127/0 021/0 207/2 022/0 +  097/0 

  + 0 204/2 099/0 131/0 خاطرات ->برانگیختگی دلپذیر 

 ->برانگیختگی دلپذیر 

 کانم بستگی دل

473/0 074/0 240/0 0 +  020/0 

  + 000/0 214/2 110/0 323/0 مکان بستگی دل ->خاطرات 

  179/0 + 231/0 120/1 094/0 022/0نیات  ->برانگیختگی دلپذیر 
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 رفتاری

  + 0 329/3 071/0 340/0 نیات رفتاری  ->خاطرات 

نیات   ->مکان  بستگی دل

 رفتاری

422/0 102/0 941/4 0 +  

 

 آماری جامعه از که ها و مشاهداتی دادهبر اساس  پژوهش یک های فرضیه ی بررسیطورکل به

 و مشاهدات توزیع نمونه آماری، حجم گیری، نمونه روش به توجه با گردد، تدوین می پژوهش

های  سایر روش و استفاده مورد آماری یها روش تحلیل، روش نوع مانند مرتبط موارد سایر

. است پژوهش فرضیات عدم پذیرش پذیرش یا در رگذاریتأث موارد از همگی ری،دیگر آما

 های یافتهبر اساس  گردیدند، انتخاب تصادفیصورت  به که ای مشاهده 878بر اساس  بنابراین

 در با و احتمال حداکثر تخمین آماری روش از استفاده با ساختاری معادالت یساز مدل روش

 گردد. ( تدوین می1در جدول ) پژوهش جاری نهایی فرضیات جنتای 01/0 خطای گرفتن نظر
 

 یا رد فرضیات پژوهش دیتائنتایج  .3جدول 

 نتیجه نهایی فرضیات پژوهش جاری

 پذیرش فرضیه معناداری بر، برانگیختگی دلپذیر دارد. تأثیراقتصاد تجربه گردشگری  1

 پذیرش فرضیه معناداری بر خاطرات دارد. تأثیراقتصاد تجربه گردشگری  2

 پذیرش فرضیه معناداری بر خاطرات دارد. تأثیردلپذیر  برانگیختگی 0

 پذیرش فرضیه مکان دارد. بستگی دلمعناداری بر  تأثیربرانگیختگی دلپذیر  4

 پذیرش فرضیه مکان دارد. بستگی دلمعناداری بر  تأثیرخاطرات  0

 رد فرضیه ری  دارد.معناداری بر نیات رفتا تأثیربرانگیختگی دلپذیر  6

 پذیرش فرضیه معناداری بر نیات رفتاری آنان دارد. تأثیرخاطرات  0

 پذیرش فرضیه معناداری بر نیات رفتاری دارد. تأثیرمکان  بستگی دل 8
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 تحلیل توان آزمون

ی معادالت ساختاری ساز مدلبا توجه به رد شدن فرضیه ششم ، به یک تحلیل توان آزمون 

ی از روابط رگرسیونی، نیاز است. که با توجه به فرضیات پژوهش و ا موعهمج صورت به

 زیر است صورت به( 9(  و شکل )6ی توان آزمون را در جدول )ها افتهجی پاور ی افزار نرم
 

 ی  توان آزمون ها افتهی .3جدول 

Linear multiple regression: Fixed model, single regression coefficient t tests 

Post hoc: Compute achieved power Analysis 

Two Tail(s) Input 

1.7692308 Effect size f² 

0.05 α err prob 

171 Total sample size 

3 Number of predictors 

17.3936329 Noncentrality parameter δ Output 

1.9742710 Critical t 

167 Df 

1.0000000 Power (1-β err prob) 

A priori: Compute required sample size Analysis 

011% Actual power Output 
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 آزمون توان لیتحل یریتصو یها افته: ی3شکل 

قرار دارد و  8در باالترین مقدار خود یعنی  شده انجامآزمون آماری  آشکار است که توان کامالً

و زمانی  اند شده دیتائی درست بهی تحقیق ها هیفرضکه  توان با اطمینان صد در صد بیان کرد می

عددی تعریف شده باشد که در این حالت به   بازه%  10این ادعا صادق است که توان بیش از 

 % رسیده است. 800یا  8حداکثر مقدار عددی خود یعنی 

 
 آماری در تعیین نتایج معنادار  نمونه: توان 1شکل 
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امین نمونه دارای سیر صعودی  80است که نمونه آماری تحقیق از مشهود  کامالً( 4در شکل )

ثابت تا نمونه  صورت بهاست و  8% یا 800ام دارای توان آزمون آماری  20بوده که از نمونه   

% مشاهدات توانایی  800یابد. که این بدان معناست که  ثابت ادامه می صورت بهام سیر آن  878

% خطا، احتمال  1%  اطمینان و 31در یک بازه  که یطور بهباشند  را میرا دا دار یمعنایجاد نتایج 

 چراکه،  9میانگین مشاهدات بیش از  نادرست رد گردد، و 8% وجود دارد که فرضیه اول 800

ی لیکرت استفاده شده است . حال با فرض پذیرش ا نهیگز 1ی بند رتبهدر این تحقیق از روش 

اشتباه باشد،  واقعاً، بدین معنی که اگر فرضیه اول  9ات بیش از با میانگین مشاهد 2فرضیه دوم 

توان گفت  را خواهند داشت. بنابراین می دار یمعن% مشاهدات توانایی ایجاد نتایج  800آنگاه 

تواند برای این تحقیق یا  نمونه می 878نمونه به جای  20ی بررسی و درست بهکه فرضیات تحقیق 

ی معادالت ساز مدله این یکی از مزایای بسیار باالی روش تحقیقات آتی کافی باشد ک

 ساختاری واریانس محور است که به حجم باالیی از مشاهدات نیاز ندارد.

 یریگ جهینت

ادبیات پژوهش در زمینه تأثیر اقتصاد تجربه   ی هدف از پژوهش جاری شامل: توسعهطورکل به

گردشگران؛ درک بیشتر مواردی که  بستگی مکان  و نیات رفتاری گردشگری روستایی؛ دل

؛ شناسایی شوند یمباعث جذب گردشگران روستایی در مقاصد گردشگری روستایی 

ی ها یبستگ دلبه ابعاد تجربه گردشگری روستایی ؛  توجه باهای گردشگری روستایی  فعالیت

ی ها خواستهگردشگران روستایی و کمک به بازاریابان در کسب اطالعات در زمینه عالئق و 

گردشگری  انداز چشمدر تدوین  مؤثرگردشگران روستایی و در نهایت ارائه راهکارهای 

نقش تجربیات در،  دهنده نشانی پژوهش جاری ها افتهروستایی استان مازندران است. ی

ی احساسات مثبت و برانگیختگی  دلپذیر )مانند: عالیق، شادی، هیجانات( و خاطرات ریگ شکل

 بستگی مکان و نیات رفتاری گردشگران است.  لمثبت  و در نهایت د

داد، اقتصاد تجربه گردشگری روستایی بر ،  نشان دوم اول و یها هیفرض آزمون از حاصل نتایج

 با ها هیفرضاین  از حاصل برانگیختگی دلپذیر و خاطرات تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج

                                                                                                                                                                                 

1.  H0 

2. H1 



 874  ...مکان و نیات رفتاری  ستگیبدلجربه گردشگری روستایی بر نقش اقتصاد ت
 

 
 

(،  2084( و ساندرا و کوریا )2007) 8انپیشین از جمله اوه و همکار پژوهشگران یها افتهی

عامل اصلی ، تجربه آموزشی، تجربه  4اقتصاد تجربه به  ازآنجاکهی دارد. خوان هممطابقت و 

 بازاریابی متخصصان و ی بستگی دارد، مدیرانشناخت ییبایزسرگرمی، تجربه رهایی و تجربه 

 فراهم نمودن نیچن هم و مناسب تبلیغات انجام طریق از نمایند تا تالش باید مقاصد گردشگری

ی و در نهایت دستابی به باشناختیزدستیابی به، تجارب آموزشی، سرگرمی، رهایی و   شرایط

بر ، برانگیختگی دلپذیر و ثبت خاطرات مثبت را  مؤثرتجارب خاص توسط گردشگران، عوامل 

گردشگران بین  نظرسنجی طریق از توان یم نیچن همدر ذهن گردشگران افزایش دهند و 

گردشگری  از تجارب کسب شده در مقاصد ها آن عدم رضایت و رضایت نسبت به روستایی

  روستایی، اطالعات مهمی در جهت بهبود وضعیت تجارب گردشگری کسب نمود.

دهد، برانگیختگی دلپذیر بر ثبت خاطرات در  سوم نشان می مورد فرضیه در پژوهش یها افتهی

های  معناداری دارد. که نتایج حاصل از این فرضیه با یافته ذهن گردشگران تأثیر مثبت و

(  و 2002)  2و کابزا (، دالکس2007ی اوه و همکاران )ها افتهپژوهشگران پیشین از جمله، ی

 (، همسو و منطبق است. مدیران8336) 3( و مطالعات روانشناسی باگزی2084ساندرا و کوریا )

همواره بر این باور باشند که فراهم نمودن  باید یدر مقاصد گردشگر بازاریابی متخصصان و

ایجاد، مراکز تفریحی ، آموزشی و برگزاری  طریق احساسات دلپذیر، در مناطق گردشگری از

ی محلی، آموزش ها شگاهینمای از بازارهای و برگزاری ریگ بهره نیچن همی و گرد عتیطبتورهای 

آمدن لحظات شاد و خوشایند و  ه وجودبی،  هیجانات و تحرکات مثبت که موجب دست عیصنا

،  ها جشنواره شود. برگزاری درنتیجه ثبت وقایع و خاطرات مهیج و مثبت در ذهن گردشگران می

در افزایش احساسات دلپذیر و ثبت خاطرات مثبت و در نهایت  تواند یم، بازارهای محلی ها شگاهینما

 نماید. قش مهمی ایفا مین گردشگران گردشگری روستایی  نزد مقاصد ذهنی تصویر

این مضمون است، برانگیختگی دلپذیر و  گر انیبی چهارم و پنجم ها هیفرض نتایج آزمون

ی ها افتهبستگی به مکان تأثیر مثبت و معناداری دارد. که نتایج حاصله با ی خاطرات بر دل

( 2080)1ران ( ، یاگسل و همکا2001) 4( ، فین2007پژوهشگران پیشین مانند، اوه و همکاران )
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 های پژوهش مدیران باید . با توجه به یافتهراستاست هم(، منطبق و 2084و ساندرا و کوریا )

امکان و در نهایت  بین تجربه و  ارتباط درک مناسبی از  گردشگران تا تالش نمایند

 ی موجود بناهادر حفظ آثار و  توان یم برای دستیابی به آن، .باشند داشته ی خویشها خواسته

 به تا ی مختلف گردشگری کوشید ها بخش و ایجاد امکان خاص رفاهی ، تفریحی و اقامتی در 

 .گردد منجر بستگی مکان دل ارزش بهبود

مستقیم بر  طور به، برانگیختگی دلپذیر دهد یممورد فرضیه ششم نشان  در پژوهش یها افتهی

ی پژوهشگران پیشین مانند ها افتهبا ینیات رفتاری تأثیر مثبت و معناداری ندارد. که نتایج حاصله 

( 2001) 4(، گروس و همکاران2009) 3و همکاران (، اروگلو8336) 2هامل و همکاران زینت

با  راستا هم( همسو و منطبق نیست. لذا جهت دستیابی به نتایج مثبت و  2084و ساندرا و کوریا )

همواره بکوشند تا با  باید در مقاصد گردشگری بازاریابی متخصصان و پژوهشگران ، مدیران

طریق، ابعاد تجربه  فراهم نمودن شرایط و ایجاد، احساسات دلپذیر، در مناطق گردشگری از

همسو با سالیق  ریپذ کیتحرگردشگری موجب به وجود آمدن لحظات شاد و احساسات ، 

گردشگران گردند ، که این خود عاملی است به جهت تأثیرگذاری بر نیات رفتاری 

ی خود به آن اشاره ها پژوهشواضح در  طور به( 2089، )5ران، که لوریرو و همکاران گردشگ

 و مناسب ترویجی و تبلیغی اقدامات انجام طریق . برای دستابی به این هدف باید ازاند نموده

مناسب برای برانگیختن احساسات مانند ایجاد مراکز تفریحی  شرایط ن نمودهمچنین فراهم 

را  ها آن احساسات گردشگران، برای لپذیر، ایجاد مزارع و باغات آموزشیو د زیانگ جانیه

  .داد روستایی افزایش گردشگری مقاصد نسبت به 

بستگی مکان بر  ، خاطرات و دلدهد یم نشان هفتم و هشتم  یها هیفرض آزمون از حاصل نتایج

بستگی به مکان  حوزه دل نیات رفتاری گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارد. که این نتایج در

( و ساندرا و کوریا 2080( ، یاگسل و همکاران )2001ی ،گروس و همکاران )ها افتهبا ی

( و ساندرا و کوریا 2080ی  مارتین )ها افتهو در حوزه خاطرات همسو با ی راستا هم(2084)
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ریور و گونزالز (، لو8336ی زینت هامل و همکاران )ها افته( و در زمینه نیات رفتاری با ی2084)

بستگی مکانی به معنای هویت  ی دلطورکل به .( همسو است2084( و ساندرا و کوریا )2001)1

( معتقدند که 2000) 2، آیزنهاور و همکارانشباره نیدراو مشخصات فیزیکی یک مکان است، 

ی ها جنبه جیتدر بهو بعد  دینما یمی فیزیکی ارتباط برقرار ها یژگیوبا  شدت بهدر ابتدا افراد 

( 2008) 3مقابل هیدالگو و هرناندز  نقطهدر  ندینما یمی خود جذب سو بهاجتماعی بیشتری را 

ی فیزیکی و محیطی در ایجاد ها یژگیومعتقدند که روابط اجتماعی موجود در مناطق از 

ه توان نتیجه گرفت ک کنند. حال با توجه به این دو دیدگاه می تر عمل می بستگی به مکان مهم دل

ایجاد نیات  منظور بهبستگی مکان  ، تجمیع تجربیات ، احساسات و خاطرات مثبت با توجه به دل

ها  اولویت را نسبت به یک مکان در رابطه با سایر مکان جیتدر بهتواند  رفتاری عمیق و مثبت، می

تقویت نماید و موجب یافتن خود در آن مکان و در نهایت کسب رضایت ، از بودن در آن 

ن نسبت به اماکن دیگر و توصیه آن به دیگران و در نتیجه بازگشت  مجدد به آن مکان مکا

نزد  را گردشگری مقاصد ذهنی تصویر توان یم ترویجی، اقدامات و تبلیغات افزایش گردد. با

گردشگری  مقاصد در مورد ییها امیپ ترویج داشت توجه باید داد. البته بهبود گردشگران

 اطالعات این انتقال به ها آن ترغیب موجب بالقوه گردشگران بین در لوسروستایی رامسر و چا

 مقاصد مثابه به مناطق ییالقی و روستایی شهرت که در نتیجه، به گردد یمافراد نیز  سایر به

 .منجر خواهد شد گردشگری روستایی

 پیشنهادهای تحقیق

 فیتعردر یک منطقه ی کوچک و پراکنده ها اقامتگاهی گردشگری روستایی با طورکل به

های دیگر ارتباط   با سایر مدیران در بخش معموالًهای اقامتی،  گردد . مدیران این واحد می

شود،  مدیریت نمی ریناپذ ییجدادر یک مدل جامع و  ها آننداشته، منابع و امکانات 

ن توصیه این نوع مدیریت، اغلب با یک فعالیت اقتصادی ثانویه همراه است بنابرای که یدرصورت

ها، یک  ی روستایی، با همکاری سایر واحدها، شرکتها اقامتگاهگردد که مدیران واحدهای  می
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وجود مجتمع تفریحی و رفاهی در  که یطور بهایجاد نمایند.  کپارچهشبکه مدیریتی فعال و ی

 .در مناطق مورد مطالعه  خواهد شد فرد منحصربهسطح روستاها، موجب ارائه تجربه 

از طریق تطبیق دادن منابع مقاصد روستایی در شمال  تور گردانانهای سفر توسط  ستهطراحی ب -

 گردشگران تجربی روستایی  توجه قابلایران با توجه به مقصد و خدمات جذاب و 

 ی محلیها اقامتگاهطراحی و ارائه بسته ویژه حمایتی برای روستاییان در جهت احداث  -

 مناسب، 

های گردشگری روستایی  ی مناسب و احداث سایتها رساختیزبا احداث بازارهای محلی  -

 متناسب با سالیق و عالیق گردشگران روستایی

 فراهم نمودن امکان تجربه آموزشی در مزارع، کشتزارها و باغات مناطق روستایی استان -

های الزم برای جذب  ی زیرساختساز نهیبهتسهیالت به شوراهای روستایی برای  ارائه -

 گران روستاییگردش

و نگهداری ابنیه تاریخی، با توجه به  حفظی مربوطه در جهت ها سازماناختصاص بودجه به  -

 هویت مکان و وابستگی به اماکن تاریخی و روستایی در سطح استان

ی جدید گردشگری بر پایه گردشگری روستایی، با توجه به حفظ ها تیساایجاد  -

 در مناطق روستایی  ستیز طیمح

 های تبلیغاتی بر مبنای بازاریابی تجربی در ارتباط با مناطق روستایی. پخش آگهی تعرفهش کاه-
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