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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 over-

capacity 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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در  یفرهنگ راثیم یبه گردشگر یمدل عوامل مؤثر بر وفادار
 مقصد رامسر

 

    میرتقیان رودسري  محمدسیّد 
گاه دانش ،یگردشگر یزریو برنامه ایارشد جغراف یکارشناس آموختهدانش

 رانیتهران، تهران، ا
  

 احمد پوراحمد 
هران، دانشگاه ت ،یانسان یایگروه جغراف ،یشهر یزریو برنامه ایاستاد جغراف

 رانیتهران، ا
  

 اله زياري کرامت
هران، دانشگاه ت ،یانسان یایفگروه جغرا ،یشهر یزریو برنامه ایاستاد جغراف

 رانیتهران، ا

 چكیده

هد  از انجام تحقيق حاضر تبيين مدل وفاداری گردشگر ميراث فرهنگي )ملموس و ناملموس( در مقصد رامسر است. 
ا، ههای ميراث فرهنگي رامسر هستند. بر اساس دستورالعملجامعه آماری تحقيق گردشگران، بازديدکنندگان جاذبه

عنوان بستر نفر برآورد گرديد. مبتني بر ادبيات و مباني نظری مدل مفهومي وفاداری ارائه گرديد و به ۴30ونه تعداد نم
ها در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت. برای های پژوهش انتخاب و بررسي شد. تحليل دادهآزمون فرضيه
 ها حاکي از آن است که متغير ارزش، مشارکت و. يافتهمدل از روش تحليل مسير استفاده شد ديها و تائآزمون فرضيه

تقيم دارند. مثبت و مس ريکيفيت ادراکي بر رضايت، اعتماد و وفاداری گردشگران ميراث فرهنگي مقصد رامسر تأ 
توان ، ميرونيهمچنين متغير رضايت بر اعتماد و وفاداری و متغير اعتماد بر وفاداری اين گردشگران مؤ ر بوده است. ازا

وفاداری گردشگران ميراث فرهنگي در مقصد رامسر، مسئولين و مديران بايد  یمنظور حداکثر سازنتيجه گرفت که به
اختارهای عنوان سدهنده نگرش و نيز عوامل کيفيت ادراکي و مشارکت بهعنوان شکلبر ارتقای عامل ارزش ادراکي به
رها در قالب شده، مدل نهايي و راهکا ديهای تائها و فرضيهر يافتهنمايند. مبتني ب ديتجربه مصر  ميراث فرهنگي تأک

 .ها ارائه گرديدگيری و پيشنهادنتيجه

 .ملموس و ناملموس، رامسر راثیم ،یفرهنگ راثیم یگردشگر ،یوفادار: هاکلیدواژه

                                                           
- امهرودسری در رشته جغرافیا و برننامه کارشناسی ارشد آقای سیّدمحمد میرتقیانمقاله حاضر برگرفته از پایان-

ریزی گردشگری در دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران به راهنمایی آقای دکتر احمد پوراحمد و مشاوره آقای دکتر 

 اله زیاری استکرامت

  مسئول: نویسندهapoura@ut.ac.ir 
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 مقدمه
-الحيو فراگيرترين )پورفرج و ص نيتربزرگيکي از  عنوانبهگردشگری ميراث فرهنگي 

از گردشگری جهاني را در  %۷0 ،های گردشگریبخش نيروبه رشدتر( و نيز 1: 1821پور، 
 رقابت در بازار بهتر تيريمنظور مدبه(. 1013، 1اختيار دارد )سازمان جهاني گردشگری

ن و شود )چِگردشگر درک رفتار و تعامل با مهم است که  ،يفرهنگ ی ميراثگردشگر
 (.1۱8: 1013، 1رحمان

 ترين حالت، ايجاد تعامل ميان گردشگران وآلگردشگری ميراث فرهنگي، ايدهدر بستر 
(. حفظ تعامل با گردشگر ميراث 100: 182۱ميراث فرهنگي است )افخمي و همکاران، 

: 101۴پذير خواهد بود )وِرما و رانجدران، امکان هاآنفرهنگي موجود، از طريق وفاداری 
 ديبا فرهنگي راثيممقصدهای  رانيمددشگران، افزايش وفاداری گر منظوربه(. 2۴۴
ای موعهمج ي باال و نيز ايجادتجرب تيرضا و تيفيک فراهم آوردن یخود را برا یهاتياولو
. البته بايد توجه داشت که پيشرفت روندهای (12۴: 1018، 8)ريندل ها تنظيم کنندارزش از

 به گردشگران کردن وفادار تا موجب شده گردشگران و ساليق نيازها تغيير و گردشگری

 تر باشد.پيچيده گذشته، فرآيندی با در مقايسه ميراث فرهنگي،
سازی تجارب موفق در وفادارسازی گردشگر ميراث ها در برجستهتالش پژوهش

 ۷کول-( و نيز مقصدهايي همچون اسپانيا )فورگاس1013فرهنگي در جهان )چِن و رحمان، 
و  ۴(، چين )يي101۴و همکاران،  ۱؛ آنتون101۴ و چن، ۱؛ گيريش101۴و همکاران، 
(، 101۷و همکاران،  2؛ شن101۴و همکاران،  3؛ سو101۴يي و همکاران، ؛ 1013همکاران، 
(، 2۴۴: 101۴، 11، هند )وِرما و رانجدران(101۱، 11؛ وانگ و لئو101۴، 10)وُو و لي ماکائو

                                                           
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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ی اهميت درک دهندهنشان( 101۱، 1( و تايوان )لي101۴و همکاران،  1ايرلند )کمپايک
بر آن است. تحقيق حاضر نيز به دنبال  مؤ روفاداری گردشگران ميراث فرهنگي و عوامل 

 الحنيبااهای مذکور استفاده کرده است. های تجربي پژوهشو يافته هستهمين هد  
هايي داشتند که در تحقيق حاضر، ها و شکا های مذکور، محدوديتبسياری از پژوهش

ای های از گونهها، بررسي طي  گستردهها و شکا اين محدوديت ازجملهرفع شدند؛  هاآن
جربي های تی يک نوع خاص آن؛ گزارش مبسو  مباني نظری و يافتهجابهميراث فرهنگي 
های ژوهشدر پ ژهيوبهها ی داشتن نگاه سطحي به يافتهجابهمدل  یسازی و ارائهجهت فرضيه

ی ريارگکبهشناسي و تحليل و نيز تالش برای کالت در بخش روشداخلي؛ شناسايي مش
گيری، ابزار سنجش و های نمونهنوآوری در طرش خصوصبه درست ها و دستوراتروش

 همحقق ساختمورد، نوآوری در استفاده از مقياس  نيترمهمسازی؛ و رعايت مفروضات مدل
سيک های کالی استفاده از مقياسجابهدر سنجش وفاداری در گردشگری ميراث فرهنگي 

 .استوفاداری )تمايل به بازديد مجدد و تمايل به توصيه شفاهي( 
بستر انجام تحقيق حاضر، شهر رامسر است. الگوی فضايي گردشگری ميراث فرهنگي 

که سراسر  استهای  انويه ( و جاذبه1های اصلي )جدول جاذبه ريتأ در مقصد رامسر تحت 
 گردد.است و منجر به غنای گردشگری ميراث فرهنگي مي برگرفتهآن را در 

 هاي میراث فرهنگي در مقصد رامسر: جاذبه0جدول 
 جاذبه نام فرهنگي میراث نوع

 ملموس

 

 غیرمنقول

 لوارب مرمر؛ سلطنتی کاخ قدیم؛ هتل فضای و ساختمان آدینه؛ مسجد مارکوه؛ یقلعه
 میرزا مسجد کازان؛ فریحیت مجموعه سابق؛ فالحت اداره ساختمان کازینو؛

 .هکتاری 00 باغ رودبار؛جنت روستای تاریخی بافت خان؛عبدالباقی

 منقول
 اهنمایشگ نمدمالی؛ حرفه و هنر فیل؛ عاج موزه شناسی؛مردم موزه خزر؛ تماشاگه موزه

 .اقوام دستیصنایع

 ناملموس
 مردی؛هگیل کشتی ن؛گاوزباگل جشنواره ؛بهارنارنج جشنواره شو؛سیزدهتیرماه آیین
 .آدینه مسجد گِلکار آیین

 (3: الف 8091رودسری، منبع: )میرتقیان

                                                           
1- Kempiak 

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

-ا توجه به منابع گردشگری ميراث فرهنگي رامسر، ميی مقصد لحاظ نشده است. بتوسعه

يراث م یتجربه که از یتواند درصد بااليي از تقاضا را به خود اختصاص دهد. گردشگر
ات شفاهي سفر دوباره و تبليغ مستعد است و احساس مثبتي به آن دارد، راضي فرهنگي رامسر

گری ری، متوليان خدمات گردشبر طبق وضعيت رقابتي گردشگ. بود خواهد ی رامسردرباره
ری ی ميراث فرهنگي مبتني بر کيفيت تجربه، رضايت و وفادادر رامسر، نيازمند توجه به مقوله

گردشگران هستند. وفاداری به ميراث فرهنگي رامسر، رکن اساسي برای پايداری اين مقصد 
ا تمرکز چنين بشود. همو عامل ايجاد مزيت رقابتي و موفقيت در بازار گردشگری تلقي مي

تِ تا حد چشمگيری از فشارِ بيش از ظرفي بر وفادار ساختن گردشگران به ميراث فرهنگي
 شود.حضور گردشگران در ساحل و جنگل رامسر کاسته مي

اصلي تحقيق اين است که چه عواملي و به چه ميزان بر وفاداری  سؤالمسئله و  رونيازا
 خواهند بود؟ رگذاريتأ گردشگران ميراث فرهنگي مقصد رامسر 

 پیشینه پژوهش
، برخي تحقيقات داخلي و خارجي شدهانجامشناخت و درک مطالعات  منظوربهدر اين بخش 
بندی اولويت»( در تحقيقي با عنوان 1821پور )گيرند. پورفرج و صالحيي قرار ميموردبررس
 جهانقشنراث جهاني بر ارزشيابي گردشگران اروپايي ديدارکننده از پايگاه مي مؤ رعوامل 
 مالي، هزينه خدمات، خدمات، کيفيتی به اين نتيجه رسيدند که عوامل تجربه «اصفهان

گردشگران از ديدارشان و تمايالت  ارزشيابي بر معناداری و مستقيم تأ ير های غيرماليهزينه
های جشنوارهنقش »( در تحقيق خود با عنوان 1828زاده )نمين و هاشمزادهشان دارند. تاجآتي

رسيدند  به اين نتيجه «ی گردشگری از ديدگاه گردشگران بالقوهموسيقي محلي در توسعه
ی موسيقي محلي نقش مهمي در جذب گردشگر و ارتقای تصوير مقصد در که جشنواره

( در تحقيقي با عنوان 182۴ذهن گردشگر و نيز وفاداری وی دارند. شاطريان و همکاران )
ی گردشگران رويداد در انتخاب مقصد گردشگری و ا ر گذار بر انگيزهبررسي عوامل ا ر»

ن نتيجه به اي «: جشنواره گل و گالب قمصر و نياسر(موردمطالعهآن بر وفاداری گردشگران )
 مؤ رد به رويدا هاآنهای گردشگران برای شرکت در رويداد بر وفاداری رسيدند که انگيزه

 .است
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بررسي روابط ساختاری ميان اصالت، »قيقي با عنوان ( در تح101۷شن و همکاران )
يجه به اين نت «های ميراث فرهنگي جهاني يونسکووفاداری، مشارکت و نگرش به سايت

مستقيمي بر وفاداری گردشگران  ريتأ رسيدند که مشارکت، نگرش و اصالت وجودی 
ی توصيه ، بازديد و)بازديد مجدد و توصيه نانجينگ ژيائولينگ تامب به دوستان و آشنايان

 ساير ميراث جهاني به دوستان و آشنايان( دارد. 

وفاداری گردشگر به رويدادهای فرهنگي بومي: »( در تحقيقي با عنوان 101۱آخوندنژاد )
دريافتند که اصالت ادراکي، کيفيت ادراکي و  «دستي ترکمنی صنايعموردی از جشنواره

ذارد و گمي ريتأ  هاآنضايت، اعتماد و وفاداری ارزش ادراکي گردشگران از جشنواره بر ر
)تمايل  مثبت و مستقيمي بر وفاداری ريتأ جداگانه،  طوربهنيز رضايت و اعتماد گردشگران 

 . به جشنواره دارد هاآنبه بازديد مجدد، تمايل به توصيه و تمايل به پرداخت بيشتر( 

ی به اداروفدراک روابط گردشگر بر ا ريتأ »( در تحقيقي با عنوان 101۴سو و همکاران )
تيجه به اين ن «يک سايت ميراث جهاني: نقش ميانجيگری رضايت کلي از مقصد و اعتماد

اد و مثبت و معناداری بر رضايت کلي از مقصد، اعتم ريتأ دست يافتند که کيفيت خدمات، 
 وفاداری )تمايل به بازديد مجدد و توصيه شفاهي( گردشگران دارد. 

ی کيفيت تجربي، ارزش ای دربارهمطالعه»( در تحقيق خود با عنوان 101۴) وو و لي
به  «، تصوير ميراث، رضايت تجربي و تمايالت رفتاری برای گردشگران ميراثشدهادراک

را بر  ريأ تاين نتيجه رسيدند که کيفيت تجربي ادراکي توسط گردشگران ميراث بيشترين 
ميراث فرهنگي، تعري  و تمجيد از سايت ميراث  تمايالت رفتاری )بازديد مجدد سايت

 فرهنگي برای دوستان و آشنايان، توصيه سايت ميراث فرهنگي به سايرين( گردشگران دارد. 

گردشگری فرهنگي: تحليل از مشارکت، »( در تحقيقي با عنوان 1013چن و رحمان )
سيدند که اين نتيجه ربه  «ي گردشگری و وفاداری مقصدادماندنيبهبرخورد فرهنگي، تجربه 

گذارد. برخورد مي ريتأ مثبتي بر برخورد فرهنگي  طوربهکنندگان ی حضور مشارکتنحوه
تجربه  عالوههبگذارد. ي از مقصد فرهنگي ا ر ميادماندنيتجربه بهمثبتي بر  طوربهفرهنگي 

خواهد  ريتأ ( ي از مقصد بر وفاداری )تمايل به توصيه و تمايل به بازديد مجددادماندنيبه
 گذاشت. 

های ميراث: اصالت و وفاداری به سايت»( در تحقيق خود با عنوان 1013يي و همکاران )
به اين نتيجه رسيدند که اصالت ادراکي و اصالت وجودی  «مدرنپستميانجي اصالت  ريتأ 
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 ؤ رم بر وفاداری )تمايل به بازديد مجدد و تمايل به توصيه به ديگران( گردشگران به مقصد
 هستند.

ای هدر ساخت مباني نظری و بسط فرضيه هاآنپس از بررسي مطالعات پيشين، همگرايي 
شده و هم اصالش صورتبهقرار گرفت و نيز واگرايي آن، هم  مورداستفادهاين مقاله 

وع ، از انواع متنشدهيبررسهای ی شد. در بسياری از پژوهشريکارگبهنوآوری  صورتبه
 همآنهای موضوعي های( تاريخي و يا جشنوارههای )سايتفقط محوطه ميراث فرهنگي

های ميراث ای از گونهجداگانه ارزيابي شدند. در پژوهش حاضر طي  گسترده طوربه
و  )سهوی نادرست کارگيریبه صورتآنچه بهاست.  قرارگرفته موردمطالعهفرهنگي 

هايي . در پژوهشاست« برداریونهتورش روش و حجم نم»، شودعمدی(، بسيار مشاهده مي
شده، از شواهد پژوهش ازجمله صورت تصادفي و انواع آن گزارشگيری بهکه روش نمونه

ده بو يتصادف ريها از نوع غی آنشده در همهکه روش استفادهآيد برمينوع جامعه آماری 
به نوع  بدون توجهها شود. اين پژوهشگفته مي« گيری در دسترسنمونه»که اصطالحاً به آن 

 ی خود به کار گرفته، فرمول کوکران را برای برآورد حجم نمونه(CB-SEM عمدتاً)تحليل 
هايي تفاوت ( است و برای تحليلqو  pبودند. رابطه کوکران مبتني بر ميانگين و نسبت )

. رسيون(کنندگي )رگبينيپيش های همبستگي وميانگين مناسب است و نه برای تحليل
اند، استفاده نموده CB-SEMهای مبتني بر رگرسيون و ين در بسياری از پژوهشهمچن

 گيریی اندازهنهيدرزم، عالوهبهسازی را رعايت نکردند. مفروضات رگرسيون و يا مدل
 خود را گزارش مورداستفادههای داخلي، مقياس )پرسشنامه( متغيرها، بسياری از پژوهش
 . نکردند و اين مورد ابهام داشت

مباني  مبتني بر شانيهاهيفرضهای داخلي، اين چالش را داشتند طرش بسياری از پژوهش
رداخته بودند. اين ها پنبود و بسيار ضعي  به بسط فرضيه باصالبتهای تجربي نظری و يافته
ها متغير های خارجي مشاهده نشد. در تمامي اين پژوهشدر پژوهش وجهچيهبهمشکل 

يری گاندازه «تمايل به توصيه شفاهي»و  «تمايل به بازديد مجدد»دو عامل وفاداری از طريق 
شد. در پژوهش حاضر عالوه بر اين دو عامل، شش عامل ديگر )مبتني بر ادبيات( نيز 

و  گيری وفاداریگيری شدند. ايجاد مقياس جديد برای اندازهاستخراج، بُعدسازی و اندازه
 های تحقيق حاضر است.از نوآورینيز معرفي روش برآورد حجم نمونه 
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 مباني نظري
 گردشگري میراث فرهنگي
ی، شناختي، معمارهای اجتماعي، فرهنگي، علمي، باستانای از ارزشميراث فرهنگي، مجموعه

فرد و تجديدناپذير هستند که مشتمل بر ميراث ملموس بههنری، معنوی و مذهبي، منحصر
 شدهارائهبندی ميراث فرهنگي ( طبقه1ت. در جدول ))مادی( و ميراث ناملموس )معنوی( اس

، مفهوم گردشگری فرهنگي از 1230ی (. از ابتدای دههال  1823رودسری، است )ميرتقيان
ی شدهرفتهيپذ، تعري  حالنيباا(. 1۱۷: 1013گردشگری تفريحي جدا شد )چِن و رحمان، 
 ینهيدرزم يعلم قاتيتحقي فراوان باوجودو  جهاني از گردشگری فرهنگي وجود ندارد

: 1013)چِن و رحمان،  وجود دارد حال حاضر اتيدر ادب يابهامات ،يفرهنگميراث  یگردشگر
 نيچننياتوان گردشگری ميراث فرهنگي را ي موارد و ابهامات، ميتمامبه(. با توجه 1۱8

وس و های فرهنگي عام و خاص/ملمسفر افراد به مقصدهای دارای جاذبه»تعري  نمود: 
 (.8۴: ال  1823رودسری، )ميرتقيان «شاندر خارج از محل معمول زندگي ناملموس

 بندی میراث فرهنگی. طبقه7جدول 

 تشریح گونه تشریح طبقه

 8ملموس

داشته؛ فضای  شیئی موجودیت
و قابلیت  اشغال کرده را خود خاص
را دارد و به  عینی صورتبه دیدار

سه گروه آثار، بناهای گروهی و 
 شود.ها تقسیم میمحوطه

 7منقول
 به اینقطه از هاآنجایی جابه و حمل امکان

 .دارد نقطه دیگر وجود

 0غیرمنقول
و ساختار میراث فرهنگی  به ماهیت توجه با

معنا  هاآن برای ونقلحمل غیرمنقول تعبیر
 نیست. پذیرامکان هاآن جاییجابه و نداشته

 4ناملموس

 و به جاماندهبه ما پیشینیان از که را شفاهی هایو بیان اصطالحات یا نسن و آداب میراث این

 شفاهی، هنرهای هایو سنت ادبیات مانند مواردی گیرد،برمی در نیز رسید خواهند ما بازماندگان

نیز  و و کیهان طبیعت به مربوط هایمهارت و دانش ها،جشن ها،آیین اجتماعی، مراسم اجرایی،
 اما نیستند، لمسقابل اگرچه موارد سنتی. این دستیصنایع تولید برای الزم ایهمهارت و دانش

 ایزنده شکل فرهنگی ناملموس، روند. میراثمی شمار به میراث فرهنگی از مهمی بسیار بخش

 به نسلی از یابند،می خود تحول به محیط پاسخ در و شده بازآفرینی پیوسته که است میراث از

 .بخشدجوامع می و انسان به تعلق و هویت حس و دهشمنتقل دیگر نسل
 

                                                           
1- Tangible 

2- Movable 

3- Immovable 

4- Intangible 
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 وفاداري در گردشگري میراث فرهنگي
تعهد خريد »ه ب« تمايل به محصول»باالترين سطح تعهد است که بر انتقال از » عنوانبهوفاداری 

مرحله، از تعهد کمتر به تعهد بيشتر: شناختي  ۷داللت دارد و در « مجدد آن محصول
، 1)اوليور «دهدي )احساسي(، ميلي )کرداری( و عملي )رفتاری( رخ مي)ادراکي(، عاطف

ترين تعري  از وفاداری است. به دليلِ ناملموس بودنِ شده. اين تعري ، پذيرفته(8۴: 1222
يي و ) های گردشگری ميراث فرهنگي، درک رفتار گردشگران اهميت داردبيشترِ جنبه
 . (1088: 101۴همکاران، 

است:  شدهيبررسردشگری ميراث فرهنگي، وفاداری با معيارهای متفاوتي در مطالعات گ
زآنجا امجدد طور ، بهگردشگراني که تجارب مثبت از يک مقصد ميراث فرهنگي دارند

د )يي و دارن يمثبت یهاهيتوصخود و دوستان  انيآشنا و راجع به آن، برای کنندبازديد مي
؛ يي و همکاران، 1013، 1هنزاييعيدی و حيدرزاده؛ س1013؛ چِن و رحمان، 1013همکاران، 
سو و همکاران، ؛ 101۴گيريش و چن، ؛ 101۴وِرما و رانجدران،  ؛101۴وُو و لي، ؛ 101۴
دوست دارند از ساير  هاآن(؛ 1011سائومل و همکاران، -؛ پاالئو101۱وانگ و لئو، ؛ 101۴

ه قصدهای ميراث فرهنگي را بمقصدهای ميراث فرهنگي بازديد کنند و دوست دارند ساير م
(؛ تمايل به پرداخت بيشتری 101۷کنند )شن و همکاران،  هيتوصخود و دوستان  انيشناآ

زماني -های ميراث فرهنگي هزينه ماليبرای حفاظت از جاذبه ( و101۱، 8آخوندنژاددارند )
ث های ميرا)حمايت مالي و معنوی( کرده و از هر چيزی که سبب آسيب زدن به جاذبه

اين معيارها، همه از . (101۷و همکاران،  ۷)تئو کنندفرهنگي شود، بيزارند و با آن مقابله مي
 مصاديق وفاداری گردشگر به ميراث فرهنگي است.

 اصالت میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر
ضايت و ر ترين عواملي است که درهای مطالعات تجربي، اصالت، يکي از مهمبر طبق يافته

آخوندنژاد، ؛ 1۱۱1: 101۴اعتماد گردشگران از ميراث فرهنگي نقش دارد )گيريش و چن، 
گردشگران را  نانيتواند عدم اطميم فرهنگي راثيم یجاذبه ک، يرونيازا. (۷۱2: 101۱

                                                           
1- Oliver 

2- Saeedi & Heidarzadeh Hanzaee 

3- Akhoondnejad 

4- Teo 
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را ايجاد کند. در گردشگری ميراث  از اعتماد به مقصد ييسطح باال جهيکاهش دهد و درنت
ت و هويت، نقش مهمي در وفاداری گردشگران و بازديد مجدد از مقصد فرهنگي، اصال

: 101۱، 1نُوِلو و فرناندز؛ 1083: 101۴؛ يي و همکاران، ۷1۱: 1013دارد )يي و همکاران، 
 های زير را مطرش کرد:توان فرضيهبنابراين مي؛ (۱3۱

1H ردمثبت و مستقيم دا ري: اصالت ميراث فرهنگي بر رضايت گردشگران تأ. 
2H مثبت و مستقيم دارد. ري: اصالت ميراث فرهنگي بر اعتماد گردشگران تأ 
3H مثبت و مستقيم دارد. ري: اصالت ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران تأ 

 ارزش میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر

ت گردشگران ايمثبتي بر رض ريتأ ی تجربي، ارزش ميراث فرهنگي مبتني بر يک مطالعه
ی (. نتايج يک مطالعه218-211: 101۴وُو و لي، گذارد و پيشايند مستقيم وفاداری است )مي

 ، وفاداریشدهادراکی گردشگری ميراث فرهنگي نشان داد که ارزش نهيدرزمتجربي 
ی نهيدرزمهای تجربي (. يافته33: 101۱وانگ و لئو، دهد )قرار مي ريتأ گردشگران را تحت 

زاری رويداد اقوام نشان داده که ارزش ادراکي رويداد بر رضايت، اعتماد و وفاداری برگ
توان بنابراين مي؛ (۷۴1-۷۴0: 101۱آخوندنژاد، مثبت و مستقيم دارد ) ريتأ گردشگران 
 های زير را مطرش کرد:فرضيه

4H:  مثبت و مستقيم دارد. ريارزش ميراث فرهنگي بر رضايت گردشگران تأ 

5Hمثبت و مستقيم دارد. ريش ميراث فرهنگي بر اعتماد گردشگران تأ : ارز 

6H مثبت و مستقيم دارد. ري: ارزش ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران تأ 

 تصوير میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر

گيری رضايت گردشگران ميراث فرهنگي تصوير ميراث يکي از عوامل کليدی در شکل
. افرادی که تصوير مطلوبي از مقصد گردشگری ميراث فرهنگي (12۴: 1018)ريندل،  است

ی بازديد داشته و سطوش باالتری از رضايت برای در ذهن خود دارند، ادراک مثبتي از تجربه
 ها، تصويريافته بنا بر(. 13۴: 101۴سو و همکاران، ؛ 218: 101۴وُو و لي، شود )ايجاد مي هاآن

 بيترتنياهبکند، يکي از پيشايندهای مستقيم اعتماد عمل مي عنوانبهفرهنگي مقصد ميراث 

                                                           
1- Novello & Fernandez 
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ه مقصد را ب هاآنتواند عدم قطعيت گردشگران را کاهش داده و اعتماد که تصوير مثبت، مي
، تحقيقات نشان دادند که تصوير عالوهبه(. 13۴: 101۴ميراث افزايش دهد )سو و همکاران، 

مثبت  ريأ ت هاآنش رضايت گردشگران، بر تمايالت رفتاری و وفاداری ميراث از طريق افزاي
 های زير را مطرش کرد:توان فرضيهبنابراين مي؛ (1010، 1و مستقيم دارد )وانگ و هسو

7H مثبت و مستقيم دارد. ري: تصوير ميراث فرهنگي بر رضايت گردشگران تأ 
8H مثبت و مستقيم دارد. ري: تصوير ميراث فرهنگي بر اعتماد گردشگران تأ 
9H مثبت و مستقيم دارد. ري: تصوير ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران تأ 

 مشارکت در میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر
و  بخشد )چِني، رضايت را ارتقا ميفرهنگگردشگران در گردشگری ميراث مشارکت 
های فرهنگي، از طرفي، مشارکت در گشت .(3۱ :101۱و همکاران،  1لو؛ 1۱۱: 1013رحمان، 

با نوع نگرش و وفاداری گردشگران به ميراث فرهنگي ارتبا  مثبتي دارد )شن و همکاران، 
های هجاذب اتيبهتر با محتوا و محتو مشارکتکه  کنندمياستدالل (. محققان 10۱: 101۷

 يفراغت یهاتيالمشارکت با فعشود، زيرا يم نهيبه اعتماد گردشگران ،گردشگری
ی نهيدرزمدارد و نيز  يتيفعال نياست که فرد در سطح تعهد به چن يدهنده ادراکاتنشان

يت و رضااز  پيشايند کيعنوان بهگردشگران  ميراث فرهنگي، مشارکت گردشگری
های زير را توان فرضيهبنابراين مي؛ (1۷۱: 101۴کول و همکاران، -است )فورگاس وفاداری

 مطرش کرد:
10Hارد.مثبت و مستقيم د ريها تأ : مشارکت گردشگران ميراث فرهنگي بر رضايت آن 
11Hد.مثبت و مستقيم دار ريها تأ : مشارکت گردشگران ميراث فرهنگي بر اعتماد آن 
12Hارد.مثبت و مستقيم د ريها تأ : مشارکت گردشگران ميراث فرهنگي بر وفاداری آن 

  

                                                           
1- Hsu 

2- Lu 
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 اث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگريادماندني از میربه خاطره
و  1ميادماندني گردشگران توجه کنند )کيی بهمقصدهای گردشگری فرهنگي بايد به خاطره

های ميراث فرهنگي بر يادماندني گردشگران از سايتبه (. خاطره18: 1010همکاران، 
برای درک بهتر (. 830: 101۴کمپايک و همکاران، )بوده است  رگذاريتأ  هاآنرضايت 

شي از تجربه ي ناادماندنيبهی رفتار وفاداری گردشگر ميراث فرهنگي، نياز به بررسي خاطره
 انگيزخاطره مطالعات گذشته نشان داد که تجربه(. 1۱8: 1013وجود دارد )چِن و رحمان، 

 .(1۱۱: 1013چِن و رحمان، ) دارد يمثبت ريتأ  دکنندگانيقصد مجدد بازد یمسافرت بر رو
توصيه  یبرا اديزاحتمالبه، دارندميراث فرهنگي مقصد  کي از يکه تجربه مثبت یافراد
؛ 1۱۱: 1013هنزايي، سعيدی و حيدرزاده؛ 3۱۱: 1013کيم، کنند )آن اقدام مي مثبت شفاهي
 های زير را مطرش کرد:توان فرضيهبنابراين مي؛ (8۱1: 101۱و همکاران،  1مانثيو

13Hستقيم دارد.مثبت و م رييادماندني از ميراث فرهنگي بر رضايت گردشگران تأ هب : خاطره 

14Hتقيم دارد.مثبت و مس رييادماندني از ميراث فرهنگي بر اعتماد گردشگران تأ به : خاطره 

15Hستقيم دارد.مثبت و م رييادماندني از ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران تأ به : خاطره 

 ي میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگرکیفیت ادراک

 نا بربکننده برای رضايت گردشگران در ميراث فرهنگي است. کيفيت ادراکي عامل تعيين
عامل  نوانعبههای تجربي در بستر گردشگری ميراث فرهنگي، کيفيت ادراکي يافته
: 101۱آخوندنژاد، ؛ 13۴: 101۴ی اصلي در رضايت و اعتماد )سو و همکاران، کنندهنييتع
ران مثبت و مستقيمي بر وفاداری و تمايالت رفتاری گردشگ ريتأ شود و نيز ( شناخته مي۷۴0

 صدمق از کيفيت باالتری راکه  يگردشگران( دارد. 1۱0: 101۴کول و همکاران، -)فورگاس
به  قصدی آن مهيتوص و بازديد مجددبه  یشتريب شي، گرااندادراک کرده ميراث فرهنگي

های زير را توان فرضيهبنابراين مي؛ (1۱۱: 1013هنزايي، دارند )سعيدی و حيدرزاده گرانيد
 مطرش کرد:

16H قيم دارد.مثبت و مست ري: کيفيت ادراکي ميراث فرهنگي بر رضايت گردشگران تأ 
17H يم دارد.مثبت و مستق ري: کيفيت ادراکي ميراث فرهنگي بر اعتماد گردشگران تأ 
18H قيم دارد.مثبت و مست ري: کيفيت ادراکي ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگران تأ 

                                                           
1- Kim 

2- Manthiou 
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 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 
، ارتبا  ميان رضايت عالوهبه. (108، ۷101همکاران،  1مثبت دارد )سونگ ريتأ  هاآناعتماد 

در گردشگری ميراث فرهنگي، يک ارتبا  کالسيک است  ژهيوبهو وفاداری گردشگر 
ها، متغير رضايت گردشگران ميراث فرهنگي (. در بسياری از پژوهش80: 1010و چن،  1چن)
ی شفاهي يهصبيني تمايل بازديد مجدد گردشگران و توترين متغير در پيشکليدی عنوانبه
: 101۴کول و همکاران، -فورگاس؛ 183: 101۴است )آنتون و همکاران،  شدهنييتع هاآن
توان بنابراين مي؛ (2۴۴: 101۴؛ وِرما و رانجدران، 132: 101۴؛ سو و همکاران، 1۷۱
 های زير را مطرش کرد:فرضيه

19Hدارد. و مستقيممثبت  ريها تأ : رضايت گردشگران از ميراث فرهنگي بر اعتماد آن 
20Hدارد. مثبت و مستقيم ريها تأ : رضايت گردشگران از ميراث فرهنگي بر وفاداری آن 

 اعتماد به میراث فرهنگي و نقش آن در فرآيند وفاداري گردشگر

 بر رفتار گردشگر است )وانگ و مؤ رهای تجربي، اعتماد يکي از عوامل بر طبق يافته
(. وفاداری گردشگر ميراث فرهنگي، 108، 101۷مکاران، سونگ و ه؛ ۱18: 101۷همکاران، 

که سطوش باالتر اعتماد  بيترتنيابه؛ (۷۴1: 101۱آخوندنژاد، نتيجه اعتماد گردشگر است )
گذاشته و رفتار گردشگر را به سمت حمايت از آن  ريتأ گردشگر بر تعهد وی به مقصد 

ی زير را توان فرضيهنابراين ميب؛ (120-132: 101۴دهد )سو و همکاران، مقصد سوق مي
 مطرش کرد:

21Hدارد. مثبت و مستقيم ريها تأ : اعتماد گردشگران به ميراث فرهنگي بر وفاداری آن 
در چهارچوب رهيافت سيستمي، بررسي وفاداری گردشگران ميراث فرهنگي مستلزم 

ت، عوامل ي ادبيااست. پس از بررس هاآنشناخت و درک کافي از رفتار و نيز فرآيند رفتار 
گيری وفاداری گردشگران ميراث فرهنگي در قالب يک مدل مفهومي برگرفته بر شکل مؤ ر

 ( ارائه شد.1های تجربي شکل )از پژوهش

  

                                                           
1- Song 

2- Chen 
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 . مدل مفهومي پژوهش 0شكل 

 
 )منبع: ادبیات پژوهش(

 روش
 رب يبتنم، کمّي و برحسب ماهيت و روش توصيفي و تبييني هد ،برحسب  پژوهش حاضر،

، قلمرو زماني کل فرآيند پژوهش، تابستان، پاييزاست.  انسيکووارتحليل مسير بر اساس 
پژوهش شامل  یآمار یجامعه. است 1823نيز در فروردين و ارديبهشت  و 182۴زمستان 

ند. اهای ميراث فرهنگي مقصد رامسر بازديد نمودهبازديدکنندگان ايراني است که از جاذبه
برآورد حجم نمونه، بر اساس  منظوربه، نامحدود و نامعين است. ی آماریحجم جامعه

رودسری و خراساني، ؛ ميرتقيانب 1823رودسری، )ميرتقيان 1دستورالعمل کاستلو و آزبورن
ها، آوری داده، پس از جمععالوهبهنفر برآورد گرديد.  ۴30، ازيموردنی (، حجم نمونه1823

ردی استفاده شد. با توجه به اينکه مقدار واريانس درون ی برآواز آزمون کفايت حجم نمونه
و ( 000/0) آزمون بارتلت داریو نيز سطح معني ( به يک نزديک است3۱۷/0ها )داده

و مناسب است. با توجه به  لذا تعداد نمونه برای تحليل کافي ،است( 0۱/0)تر از کوچک
 سدر دستري تصادف ريغگيری ی آماری پژوهش حاضر، از روش نمونهحجم و شرايط جامعه

. 1ندآوری شدی الکترونيکي جمعهای پژوهش حاضر از طريق پرسشنامهدادهاستفاده شد. 
                                                           

ه مدهنده باید وجود داشته باشد. فرض کنید، پرسشناپاسخ 73تا  8ی پرسشنامه، یعنی به ازای هر سؤال یا گویه -8

 نفر. 713تا  09( است؛ یعنی 09×73( و )09×8گویه است؛ بنابراین تعداد نمونه آماری، برآوردی بین ) 09دارای 

 لینک پرسشنامه الکترونیکی: -7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciuiAJiv7jK1tumHL5cpNvplyJyehB9

ueViLwVMZF3mfMCRg/viewform?usp=sf_link 
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به اين صورت بود که لينک آن به همراه توضيحات تکميلي در صفحات و  توزيع پرسشنامه
  شرو افراد مختل  در صورت داشتن پيش های اجتماعي قرار داده شدهای رسانهگروه
 ۴30 یدر توضيحات تکميلي، آزادانه پرسشنامه را پُر نمودند. اين کار تا اعاده شدهاعالم

. برگرفترا در  1823تا ارديبهشت  182۴ی زماني اسفند پرسشنامه کامل ادامه پيدا کرد و بازه
 هایي( و تخصصي )گويهشناخت تيجمعی عمومي )هاسؤالاين پرسشنامه در دو بخش 

های مربو  به متغيرهای ( طرحي شده است. تمامي گويه8رهای اصلي( )جدول مربو  به متغي
 گيری شدند.( اندازهاديز يليخ=۱تا  کم يليخ=1ای )گزينهی يک طي  پنجلهيوسبهاصلي 

 هاي مرتبط با متغیرهاي اصلي در پرسشنامه. گويه3جدول 
 منبع گویه )اختصار( متغیر )اختصار(

اصالت میراث 
 فرهنگی

(Ath) 

 محلی و بومی هستند. جاذبه میراث فرهنگی رامسرکارکنان 
(Ath1) 

 (7384) شن
 ی سنتی است.هئدارای نمایش و ارا ی میراث فرهنگی رامسرجاذبه

(Ath2) 
 فردی است.دارای جوّ منحصربه ی میراث فرهنگی رامسرجاذبه

(Ath3) 
 (Ath4) نظیر و خاص است.بی ی میراث فرهنگی رامسرجاذبه

ارزش میراث 
 فرهنگی

(Vlu) 

این جاذبه میراث فرهنگی رامسر، ارزش  «بازدید از/ شرکت در»
 (Vlu1صرف زمان را دارد. )

( 7389آخوندنژاد )
 و

 (7387وُو و لی )

این جاذبه میراث فرهنگی رامسر، ارزش  «بازدید از/ شرکت در»
 (Vlu2صرف پول را دارد. )

ن جاذبه میراث فرهنگی رامسر، ارزش ای «بازدید از/ شرکت در»
 (Vlu3صرف تالش و زحمت را دارد. )

تصویر میراث 
فرهنگی 

(Img) 

این جاذبه میراث فرهنگی رامسر، تصوّر و  «بازدید از/ شرکت در»
 (Img1) احساس خوب و عمیقی در من بر جای گذاشت.

سو و همکاران 
( و وُو و لی 7387)

(7387) 

های این مقصد، جاذبه عنوانبهگی رامسر های میراث فرهنجاذبه
 (Img2) انگاره )تصویر ذهنی( خوبی دارند.

 یو شهرت طوالن قدمت های میراث فرهنگی رامسر به دلیلجاذبه
 (Img3) .هستندمشهور 
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 . 3جدول ادامه 
 منبع گویه )اختصار( متغیر )اختصار(

کیفیت ادراکی 
از میراث 

 (PQفرهنگی )

 (PQ1) جود دارد.وتنوع  میراث فرهنگی رامسر هایدر جاذبه

وُو و همکاران 
(7384) 

دارای قیمت معقوالنه است.  های میراث فرهنگی رامسرجاذبه
(PQ2) 

 (PQ3) .دارندای کارکنان حرفه های میراث فرهنگی رامسرجاذبه

 دارای امکانات کافی است. های میراث فرهنگی رامسرجاذبه

(PQ4) 
 مناسب است. یدهدارای سازمان های میراث فرهنگی رامسرجاذبه

(PQ5) 

مشارکت در 
میراث فرهنگی 

(Ivo) 

این جاذبه میراث فرهنگی رامسر برای من  «بازدید از/ شرکت در»
 (Ivo1کننده است. )سرگرم

شن و همکاران 
(7384) 

 ،این جاذبه میراث فرهنگی رامسر «بازدید از/ شرکت در» قبل از
 (Ivo2کرد. )خواهم  کسب یشتریب آگاهیات و اطالع
بازدید/ »جاذبه میراث فرهنگی رامسر  کی« /دراز»من  کهیهنگام

 (Ivo3) کنم.بسیار به آن توجه می دقت با، کنممی «شرکت

ی خاطره
ی از ادماندنیبه

 میراث فرهنگی
(ME) 

 (ME1. )ی این رویداد لذت بردممن واقعاً از تجربه

ران کیم و همکا
(7387) 

ه ای بروح تازه های میراث فرهنگی رامسر،جاذبه تجربه بازدید از
 (ME2من بخشید. )

چیزی در  جاذبه میراث فرهنگی رامسری این من از طریق تجربه
 (ME3)مورد خودم آموختم. 

فرصتی داشتم تا  جاذبه میراث فرهنگی رامسرمن از طریق این 
 (ME4) از نزدیک تجربه کنم. فرهنگ محلی منطقه رامسر را

، چیزی جدید )مثالً غذا و جاذبه میراث فرهنگی رامسردر طول این 
 (ME5. )فعالیت( را تجربه کردم

رضایت از 
 میراث فرهنگی

(Sat) 

این جاذبه میراث  «بازدید از/ شرکت در»من از تصمیمم برای 
 (Sat1فرهنگی رامسر خوشحال هستم. )

سائومل و -پاالئو
(، 7387اران )همک

سو و همکاران 
( و گیریش 7387)

 (7387و چن )

ی میراث این جاذبه «بازدید از/ شرکت در»تصمیمم در مورد 
 (Sat2فرهنگی در رامسر درست بوده است. )

یراث ی ماین جاذبه «بازدید از/ شرکت در»در مقایسه با انتظاراتم، از 
 (Sat3فرهنگی در رامسر راضی هستم. )

ی میراث فرهنگی در رامسر یکی این جاذبه «زدید از/ شرکت دربا»
 (Sat4از بهترین سفرهایم بوده است. )
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 . 3جدول ادامه 
 منبع گویه )اختصار( متغیر )اختصار(

اعتماد به میراث 
 (Truفرهنگی )

های میراث دهندگان خدمات در جاذبهتوان به ارائهی میهرزماندر 
 (Tru1تماد کرد. )فرهنگی رامسر، همیشه اع

سو و همکاران 
(7387) 

های میراث فرهنگی رامسر، بدون دهندگان خدمات در جاذبهارائه
 (Tru2کنند. )عیب و نقص عمل می

 تمام های میراث فرهنگی رامسر،در جاذبه دهندگان خدماتارائه
 (Tru3انجام دادند. )ها وعده عملی کردن یبرا خود را تالش

های میراث فرهنگی در جاذبه دهندگان خدماتارائه ی،طورکلبه
 (Tru4هستند. ) نانیاطمقابلرامسر، 

وفاداری به 
میراث فرهنگی 

(Loy) 

کنم. می «بازدید/شرکت»همین جاذبه  «از/در»من در آینده دوباره 
(Loy1) کول و -فورگاس

( و 7387همکاران )
سائومل و -پاالئو

 (7387همکاران )

ی میراث فرهنگی در رامسر همین جاذبه «/شرکت دربازدید از»من 
 (Loy2کنم. )را به دوستان و آشنایانم توصیه می

کنم. های میراث فرهنگی رامسر تعریف و تمجید میمن از جاذبه
(Loy3) 

های دیگر میراث فرهنگی در جاذبه «از/در»من در آینده دوباره 
و همکاران شن  (Loy4کنم. )می «بازدید/شرکت»رامسر 

ی دیگر میراث فرهنگی در رامسر جاذبه «بازدید از/شرکت در»من  (7384)
 (Loy5کنم. )را به دوستان و آشنایانم توصیه می

ی دیگر میراث فرهنگی در جاذبه «بازدید از/شرکت در»من برای 
 (7389آخوندنژاد ) (Loy6رامسر، با پرداخت بیشتر، مشکل و اعتراضی ندارم. )

های میراث فرهنگی رامسر حاضرم هزینه برای حفاظت از جاذبه من
تئو و همکاران  (Loy7زمانی کنم )حمایت مالی و معنوی(. )-مالی

های میراث فرهنگی من از هر چیزی که سبب آسیب زدن به جاذبه (7384)
 (Loy8کنم. )شود، بیزارم و با آن مقابله میرامسر می

( و پايايي آن از طريق ۱و  ۷حليل عاملي اکتشافي )جدول روايي پرسشنامه از طريق ت
بوده که  3۱۱/0آلفای کرونباخ بررسي شد. مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 

(، پايايي 381: 1828زوزني و همکاران، ( )عرب۴/0با توجه به مقدار استاندارد آلفا )بيشتر از 
 SPSS25فزار اها با استفاده از نرمو بخشي از تحليل داده بندیشود. طبقهمي ديتائپرسشنامه 

در تحليل عاملي  انجام شد. Lisrel 8.5افزار ها از طريق تحليل مسير با نرمو آزمون فرضيه
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( 000/0برابر ) آزمون بارتلت داریمعني سطح، مقدار (۱متغيرهای پژوهش )جدول اکتشافي 
دهد تحليل عاملي برای شناسايي ساختار مناسب درصد است که نشان مي ۱تر از و کوچک

ا همقدار وارياني درون داده شود.شده بودن ماتريس همبستگي رد مياست و فرض شناخته
(3۱1/0 =KMOو  ۷۱۱با درجه آزادی=  13۷/10۴۱۷دو = ( و مقدار آزمون بارتلت )خي

غييرپذيری )واريانس( درصد از ت 0۷2/۱۱توانند مي متغيرهااين ( 000/0داری= سطح معني
اند. دهش. همچنين بارهای عاملي پس از چرخش نيز در جدول مشخصتبيين کنندمتغيرها را 

تر عدد ردي  مربوطه است؛ يعني عدد بزرگ نيترترين بار عاملي بزرگبرای هر متغير قوی
 د.تری دارندهد که متغيرها بر روی کدام عامل بار عاملي قوینشان مي

 KMOمقدار شاخص (، ۱های متغير وفاداری )جدول گويهاملي اکتشافي در تحليل ع
نزديک به يک( است، لذا تعداد  باًي)تقر 31۱/0ها( برابر )آزمون مقدار واريانس درون داده

برابر  رتلتآزمون با داریسطح معنيعالوه کافي است. به اکتشافي نمونه برای تحليل عاملي
دهد تحليل عاملي برای شناسايي ساختار است که نشان ميدرصد  ۱تر از و کوچک( 000/0)

توانند مي اهگويهاين  شود.شده بودن ماتريس همبستگي رد ميمناسب است و فرض شناخته
پس از  . همچنين بارهای عامليتبيين کننددرصد از تغييرپذيری )واريانس( متغير را  211/۱0

 ,Loy1, Loy2, Loy3های )کاربرد گويه، دو عامل را تبيين نمودند. با توجه به چرخش

Loy4, Loy5و همچنين بر اساس کاربرد گويه «وفاداری عام» عنوانبهها، ( در عموم رشته-

ی وفادار»ی گردشگری ميراث فرهنگي، تحت عنوان نهيدرزم( Loy6, Loy7, Loy8های )
-انز متغيرها، نشدر ساختار هر يک ا رييتغعدمگذاری شدند. با توجه به نتايج، نام «خاص

 .روايي سازه است ديتائی دهنده
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 بر وفاداري مؤثر. نتايج تحلیل عاملي اکتشافي متغیرهاي 4جدول 

 گویه
نام عامل  بار عاملی

 دیتائ
 PQ ME SAT Tru Ivo Im SAT Tru شده

PQ4 794/3 - - - - - - - 

PQ 
PQ2 717/3 - - - - - - - 

PQ1 737/3 - - - - - - - 

PQ5 784/3 - - - - - - - 

PQ3 788/3 - - - - - - - 
ME4 - 791/3 - - - - - - 

ME 
ME2 - 714/3 - - - - - - 

ME5 - 749/3 - - - - - - 

ME3 - 743/3 - - - - - - 

ME1 - 700/3 - - - - - - 
Sat2 - - 101/3 - - - - - 

Sat 
Sat4 - - 183/3 - - - - - 

Sat1 - - 133/3 - - - - - 

Sat3 - - 789/3 - - - - - 

Tru2 - - - 177/3 - - - - 

Tru 
Tru1 - - - 131/3 - - - - 

Tru4 - - - 133/3 - - - - 

Tru3 - - - 789/3 - - - - 

Ivo3 - - - - 187/3 - - - 

Ivo Ivo2 - - - - 137/3 - - - 

Ivo1 - - - - 743/3 - - - 

Img3 - - - - - 103/3 - - 

Img Img2 - - - - - 774/3 - - 

Img1 - - - - - 739/3 - - 

Vlu2 - - - - - - 187/3 - 

Vlu Vlu3 - - - - - - 777/3 - 

Vlu1 - - - - - - 999/3 - 

Ath1 - - - - - - - 779/3 

Ath 
Ath4 - - - - - - - 739/3 

Ath3 - - - - - - - 949/3 

Ath2 - - - - - - - 909/3 
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 . نتايج تحلیل عاملي اکتشافي متغیر وفاداري7جدول 

 گویه
شده  دیتائنام عامل  بار عاملی

 )متغیر(
 جزئیات آزمون

 7عامل  8عامل 

Loy4 140/3 - 

 :8عامل 
 (GLoyوفاداری عام )

 ها:مقدار واریانس درون داده
179/3  =KMO 

 آزمون بارتلت:
 393/8993دو = خی

 71درجه آزادی = 
 333/3داری = یسطح معن

 واریانس تبیینی:
987/93 

Loy3 109/3 - 

Loy5 181/3 - 

Loy2 794/3 - 

Loy1 703/3 - 

Loy8 - 777/3 
 :7عامل 

 Loy7 - 709/3 (SLoyوفاداری خاص )

Loy6 - 917/3 

 هايافته
رديد که اسللتفاده گ انسيکووارهای پژوهش، از تحليل مسللير مبتني بر برای آزمون فرضلليه

 است. شدهگزارش( 1) جدولو  (1) شکلنتايج آن در 

( ضريب ریتأث)ضريب [ -. مدل وفاداري گردشگر به میراث فرهنگي مقصد رامسر2شكل 
 ] معناداري
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 از طريق تحلیل مسیر اهیهآزمون فرض. 5جدول 

 فرضیه
ضریب  مسیر

 ریتأث
ضریب 
 معناداری

2R وضعیت 

1H  اصالت میراث فرهنگی 37/3 33/3 ضایت از میراث فرهنگیر 

79/3 

 رد

4H  ارزش میراث فرهنگی دیتائ 77/3 73/3 رضایت از میراث فرهنگی 

7H  تصویر میراث فرهنگی رد 79/8 37/3 رضایت از میراث فرهنگی 

10H 

رضایت از میراث  مشارکت در میراث فرهنگی 
 فرهنگی

 دیتائ 17/7 03/3

13H 

رضایت از  از میراث فرهنگی یادماندنی خاطره به
 میراث فرهنگی

 رد 39/3 37/3

16H 

رضایت از میراث  کیفیت ادراکی از میراث فرهنگی 
 فرهنگی

 دیتائ 33/7 31/3

2H  اصالت میراث فرهنگی 39/3 -37/3 اعتماد به میراث فرهنگی- 

81/3 

 رد

5H  ارزش میراث فرهنگی دیائت 01/7 39/3 اعتماد به میراث فرهنگی 

8H  تصویر میراث فرهنگی رد -78/8 -37/3 اعتماد به میراث فرهنگی 

11H 

اعتماد به میراث  مشارکت در میراث فرهنگی 
 فرهنگی

 دیتائ 91/0 89/3

14H 

اعتماد به  یادماندنی از میراث فرهنگی خاطره به
 میراث فرهنگی

 رد 39/3 37/3

17H 

تماد به میراث اع کیفیت ادراکی از میراث فرهنگی 
 فرهنگی

 دیتائ 37/4 89/3

19H  رضایت از میراث فرهنگی دیتائ 08/3 73/3 اعتماد به میراث فرهنگی 

3H  اصالت میراث فرهنگی 49/8 -33/3 وفاداری به میراث فرهنگی- 

73/3 

 رد

6H  ارزش میراث فرهنگی دیتائ 44/7 39/3 وفاداری به میراث فرهنگی 

9H فرهنگی  تصویر میراث رد -03/8 -33/3 وفاداری به میراث فرهنگی 

12H 

وفاداری به میراث  مشارکت در میراث فرهنگی 
 فرهنگی

 رد 34/8 39/3

15H 

وفاداری به  یادماندنی از میراث فرهنگی خاطره به
 میراث فرهنگی

 رد 04/8 34/3

18H 

وفاداری به میراث  کیفیت ادراکی از میراث فرهنگی 
 یفرهنگ

 دیتائ 91/8 31/3

20H 

وفاداری به میراث  رضایت از میراث فرهنگی 
 فرهنگی

 دیتائ 78/1 07/3

21H  اعتماد به میراث فرهنگی دیتائ 33/4 83/3 وفاداری به میراث فرهنگی 
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 گیري بحث و نتیجه
ا هی اين فرضيهها مشخص ساخت که هر سهی اول، دوم و سوم، يافتهپس از آزمون فرضليه 

ارد. وجود ند راتيتأ رد شللدند و مبتني بر اين پژوهش، در مقصللد گردشللگری رامسللر اين  
ان نتايج پژوهش ديگر برخال ی پژوهش حاضلللر اصلللالت بر رضلللايت، يافته  ريتلأ  برای 

 برخال اصلللالت بر اعتماد نيز  ريتأ اسلللت. همچنين، برای  (1۱۱1: 101۴)گيريش و چن، 
اصلللالت بر  ريتأ ، در عالوهبه. اسلللت( ۷۱2: 101۱اد، آخوندنژهای گذشللته ) نتايج پژوهش

: 101۴؛ يي و همکاران، ۷1۱: 1013وفاداری، اين عدم همسللويي با ادبيات )يي و همکاران، 
ی مسللتقيم ( نيز وجود دارد. رضللايت گردشللگران نتيجه ۱3۱: 101۱نُوِلو و فرناندز، ؛ 1083
 یهجينتد يا عدم وجود اصالت از اصلالت ميراث فرهنگي اسلت؛ از طرفي وجو   هاآندرک 
بينند( را . گردشلللگران فقط اصلللالت سلللاختاری )آنچه ميمردم اسلللت شلللناخت يچگونگ
کنند و اين جدای از اصللالت وجودی اسلت که تنها کارشلناسللان و   شلناسلند و درک مي  مي

کنند. بر همين اسللاس، احتمال دارد متخصللصللان، عمق موجوديت و ارزش آن را درک مي
نگاه گردشللگر نقش بسللته، فاقد اصللالت باشللد و  درث فرهنگي مقصللد رامسللر از ميرا آنچه

 راثيم ایه، وقتي جاذبهرونيازاامتيلاز پاييني دريافت کند و منجر به رضلللايتمندی نشلللود.   
واهند خکاهش  را هاآن نانياطمرا جلب کنند، ميزان  گردشللگران نتوانند رضللايت فرهنگي
ادار شللود و ديگر نبايد انتظار وفرا ايجاد مي د به مقصللداز اعتما پايينيسللطح  جهيو درنت داد

 شدن گردشگران را داشت.
ی چهارم، پنجم و ششم، پژوهش به اين نتيجه رسيد که ارزش هامبتني بر آزمون فرضليه 

ت و مستقيم مثب ريتأ ميراث فرهنگي بر رضايت، اعتماد و وفاداری گردشگران مقصد رامسر 
ارزش  ريتأ  ازنظرهای ديگر شللدند. اين نتيجه با نتايج پژوهش ديتائدارد و هر سلله فرضلليه  

(، ارزش ميراث فرهنگي بر اعتماد 218-211: 101۴ميراث فرهنگي بر رضلللايت )وُو و لي، 
: 101۱( و ارزش ميراث فرهنگي بر وفلاداری )وانگ و لئو،  ۷۴1-۷۴0: 101۱)آخونلدنژاد،  

ن ، ايقرارگرفته مدنظريراث فرهنگي ارزيابي ارزش م منظوربه آنچله جهلت اسلللت.  ( هم33
ی ميراث فرهنگي و يا شللرکت در آن ارزش صللر  زمان،  اسللت که بازديد از يک جاذبه

پول و تالش را داشلته باشلد. از ديدگاه گردشلگران ميراث فرهنگي مقصد رامسر، وضعيت    
 تر واين سه )زمان، پول و تالش( ملموس کهييازآنجاارزش در حد متوسلط بوده است. امّا  
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شده  ديائتی آن نيز رگذاريتأ از اصالت هستند، درک آن از جانب گردشگر و  تردرکقابل
 است.

د شدند ر فرضيه ها نشان داد که هر سهی هفتم، هشلتم و نهم، يافته پس از آزمون فرضليه 
وس و ها، معکها وجود ندارد. اين يافتهو مبتني بر اين پژوهش، در مقصللد رامسللر اين ارتبا 

اه شلللدند. از ديدگها مطرش تر در تبيين فرضللليههايي اسلللت که پيشغيرهمسلللو با پژوهش
گردشگران، تصوير مقصد ميراث فرهنگي، برآيندی از تصوّر و احساس خوب و عميقي در 

 و قدمت من بر جای گذاشلللتن، داشلللتن تصلللوير ذهني )انگاره( و شلللهرت و خاطر به دليل
زم را بر ال ريتأ ه تصلوير مقصلد رامسر متوسط بود،   نمر کهييازآنجاي اسلت.  شلهرت طوالن 

 رضايت، اعتماد و وفاداری تبيين نکرد.
دهم  هایها نشان داد که فرضيهی دهم، يازدهم و دوازدهم، يافتهمبتني بر آزمون فرضليه 

ارکت بر مش ريتأ ها در بخش و يازدهم پذيرفته شلدند، امّا فرضيه دوازدهم رد شد. اين يافته 
همسو  (3۱: 101۱؛ لو و همکاران، 1۱۱: 1013های سابق )چِن و رحمان، ا پژوهشرضايت ب

تماد ي از ميراث فرهنگي بر اعادراککيفيت  ريتأ اسلللت. همچنين پژوهش حاضلللر با ادبيات 
( در يک راسلتا قرار دارد. از ديدگاه گردشلگران، مشللارکت   10۱: 101۷)شلن و همکاران،  
ی ميراث فرهنگي رامسللر و يا شللرکت در آن، د از جاذبهکننده بودن بازديمبتني بر سللرگرم

هلا و توجه دقيق به اتفاقات و  دارا بودن و يلا کسلللب اطالعلات و آگلاهي کلافي از جلاذبله      
 رويدادها در حد متوسط قرار داشت.

 ها نشلللان داد که هر سلللهی سللليزدهم، چهاردهم و پانزدهم، يافتهپس از آزمون فرضللليه
وجود  هاريتأ بر اين پژوهش، در مقصللد گردشللگری رامسللر اين رد شللدند و مبتني  فرضلليه

ا مطرش هها، معکوس و غيرهمسلو با ادبيات موجود است که در تبيين فرضيه ندارد. اين يافته
ي از مقصللد، برآيندی از لذت بردن از ادماندنيبهی شللدند. از ديدگاه گردشللگران، خاطره 

تجربه، آموختن و خودشلللناسلللي ناشلللي از  ی ميراث فرهنگي، احيا شلللدن ازی جاذبهتجربه
ته های ناشلللناخی فرهنگيک فرهنگ بومي و تجربه در دسلللترستجربله، تجربله واقعي و   

ي از مقصلد ميراث فرهنگي رامسر متوسط بود،  ادماندنيبهی نمره خاطره کهييازآنجااسلت.  
 الزم بر رضايت، اعتماد و وفاداری را تبيين نکرد. ريتأ 

ها نشلللان داد که هر سللله ی شلللانزدهم، هفدهم و هجدهم، يافتهفرضللليهمبتني بر آزمون 
رضلللايت با  کيفيت ادراکي بر ريتأ ها در بخش و پذيرفته شلللدند. اين يافته ديتائ فرضللليله، 
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( همخواني دارد. همچنين پژوهش حاضر ۱18: 101۷های سابق )وانگ و همکاران، پژوهش
؛ 13۴: 101۴نگي بر اعتماد )سلللو و همکاران، ي از ميراث فرهادراککيفيت  ريتأ بلا ادبيات  
ي از ميراث بر وفاداری گردشلللگران )سلللعيدی و  ادراک( و کيفيت ۷۴0: 101۱آخوندنژاد، 
( در يک راستا قرار 1۱0: 101۴کول و همکاران، -؛ فورگاس1۱۱: 1013هنزايي، حيدرزاده

رهنگي، ای ميراث فهدارد. از ديدگاه گردشلللگران، کيفيت ادراکي مبتني بر تنوع در جاذبه
ای، امکللانللات کللافي و داشلللتن قيمللت معقوالنلله ميراث فرهنگي، وجود کللارکنللان حرفلله 

 ي مناسب در حد متوسط قرار داشت.دهسازمان
و  ديائتها نشللان داد که هر دو فرضلليه  ی نوزدهم و بيسللتم، يافتهمبتني بر آزمون فرضلليه

( 108، 101۷العات )سونگ و همکاران، رضايت بر اعتماد، با نتايج مط ريتأ پذيرفته شلدند.  
کول -؛ فورگاس183: 101۴های )آنتون و همکاران، آن بر وفاداری با نتايج پژوهش ريتأ و 

 ؛ چن2۴۴: 101۴؛ وِرما و رانجدران، 132: 101۴؛ سو و همکاران، 1۷۱: 101۴و همکاران، 

يت از ميراث ( در يک راسلللتا قرار دارد. از ديدگاه گردشلللگران، رضلللا 80: 1010و چن، 
فرهنگي برآيندی از خوشللحال بودن از انتخاب درسللت، اطمينان يافتن از تصللميم درسللت،  

د ها اسللت که در حادراکات و دريافت بهترين ويژگي-رضللايت ناشللي از مقايسلله انتظارات
 متوسط ارزيابي شد.

ن اويکم )اعتماد به ميراث فرهنگي بر وفاداری گردشگری بيستمبتني بر آزمون فرضليه 
و پذيرفته  ديائتها نشان داد که اين فرضيه مثبت و مستقيم دارد(، يافته ريتأ از مقصلد رامسلر   

؛ 120-132: 101۴اعتملاد بر وفلاداری، بلا نتلايج مطلالعات )سلللو و همکاران،       ريتلأ  شلللد. 
( 108، 101۷؛ سللونگ و همکاران، ۱18: 101۷؛ وانگ و همکاران، ۷۴1: 101۱آخوندنژاد، 

از ديدگاه گردشگران، اعتماد به ميراث فرهنگي برآيندی از اعتماد هميشگي است.  راستاهم
ی خدمات، تالش برای عمل کردن عيب بودن ارائهدهندگان خدمات، ارزيابي از بيبله ارائه 

 بودن است که در حد متوسط ارزيابي شد. نانياطمقابلی ها و درجهبه تمام وعده
مات ی خدگردد از کارکنان بومي در ارائهمي مبتني بر فرضللليله اول تا سلللوم پيشلللنهاد  

ی خدمات گردشللگری ميراث گردشللگری ميراث فرهنگي اسللتفاده شللود؛ نمايش و ارائه  
های سنتي باشد؛ چيدمان خدمات گردشگری ميراث فرهنگي فرهنگي داری با همان ويژگي

ميراث  ردشگریی خدمات گی باشد جوّ و محيط مطبوعي داشته باشد؛ در ارائهاگونهبهبايد 



 9019بهار |  77شماره  | 97سال |  طالعات مديريت گردشگريم | 901

 

توجه شلود. درک گردشلگران از اصالت بسيار مهم    هاآننظير و خاص بودن فرهنگي به بي
 است، قبل و بعد از ارائه خدمات با آگاهي و انتقال اطالعات درباره خدمات همراه باشد.

ی ائهسازی زمان ارشود کاهش زمان يا متعادلمبتني بر فرضليه چهارم تا شلشلم، پيشلنهاد مي    
ی خدمات ی ارائهات گردشلللگری ميراث فرهنگي ملدنظر قرار گيرد؛ کلاهش هزينه  خلدمل  

گردشگری ميراث فرهنگي مدنظر قرار گيرد؛ مبتني بر نيازهای موجود خدمات گردشگری 
ها يک محصللول داشللته  ی سللليقهنباشللد که برای همه طورنياميراث فرهنگي ارائه شللود، 

 کند.بخش ميو لذت باشيم. اين کار، دريافت خدمات را تسهيل
ی ن ارائهقابل ارتقاء است: در حي دو جنبهمبتني بر فرضليه هفتم تا نهم: تصوير مقصد، از  

، اندچه خدماتي دريافت کرده واقعاًسلللازی گردشلللگران از اينکه ؛ آگاهبعدازآنخدمات و 
خاص ی هابر جنبه ديتأکبخشد؛ همچنين ی ارائه خدمات را بهبود ميتصلوير مقصد و نحوه 

د و شهرت را به برن شلود(، تصوير را به شهرت مقصلد )چيزی که هر جای ديگری ارائه نمي 
 سازد.تبديل مي

شلود ارائه خدمات در گردشگری ميراث  مبتني بر فرضليه دهم تا دوازدهم، پيشلنهاد مي  
 گری،ها، نقّالي و روايتکننده باشد؛ همراه کردن اين خدمات با بازیتواند کسلفرهنگي، مي

کننده بودن که هسللت( سللرگرم  طورهمانی يک محيط اصلليل )افزايي موسلليقي و ارائههم
زند؛ از ناشلللناخته ی ميراث فرهنگي رامسلللر و يا شلللرکت در آن را رقم ميبازديد از جاذبه
ی خدمات، گزارش هلای ارائله خلدملات پرهيز شلللود. قبلل، حين و بعد از ارائه     بودن جنبله 

های ميراث فرهنگي، توجه ی جاذبهباشللد؛ در ارائه موردتوجه سللازیاطالعات کافي و آگاه
ند ابا اطالعات کافي آمده هاآننگر بودن برای گردشگران اهميت دارد. به جزئيات و جزئي
 خواهند.و آگاهي ناب مي

د، شللود فرهنگ بومي واقعي ارائه شللومبتني بر فرضلليه سلليزدهم تا پانزدهم، پيشللنهاد مي
ری نشللود )عدم کااليي شللدن فرهنگ(؛ فرهنگ بومي در دسللترس  کاچيزی در آن دسللت

 .هاآنگردشگران باشد، نه اينکه دور از ديد و ذهن 
 ي به محصلللوالتبخشلللتنوعشلللود مبتني بر فرضللليه شلللانزدهم تا هجدهم، پيشلللنهاد مي

ندی بمبتني بر تحقيقلات بلازار )بخش   هلا آنی ی ارائله گردشلللگری ميراث فرهنگي و نحوه
ی خدمات با يک سلللازی(؛ ارائههای موجود و يا ظرفيتحقيقات مقصلللد )ظرفيتبازار( و ت

يده و دقيمت معقوالنه برای توسلعه ميراث فرهنگي و جذب گردشگر؛ منابع انساني آموزش 
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هلای گردشلللگری اهميلت دارد. نيروی انسلللاني متخصلللص در    ای برای تملام بخش حرفله 
های ميراث فرهنگي بودن جاذبهگردشلللگری ميراث فرهنگي پرورش دهيلد؛ هرچند خاص  

يز در گردشگری ن سلات يتأسل يي دارد که سلاير امکانات و  کارابايد مدنظر باشلد، اما زماني  
 ي مناسب شود.دهسازمانحد همان خاص بودن جاذبه وجود داشته باشد و 

بار، علام )اعت  طوربله ی خلدملات   مبتني بر فرضللليله نوزدهم و بيسلللتم، بله کيفيلت ارائله     
ي ی بازاريابخاص )آميخته طوربهمدلي، اطمينان خاطر و عوامل محسوس( و پاسخگويي، ه

 گردشگری ميراث فرهنگي، اصالت، ارزش و مشارکت( توجه شود.
ست، ا شللدهدادهويکم: تالش شلود که هر آنچه )خدمات( وعده  مبتني بر فرضليه بيسلت  

عيب و خدمات و بيدهندگان کامل ارائه شلللود. اين موجب اعتماد مسلللتمر به ارائه  طوربله 
 شود.مي هاآننقص دانستن 
شلود، تحقيق حاضر نيز دارای  محدوديتي انجام نمي خألهيچ پژوهشلي در   کهييازآنجا
های ميراث فرهنگي در تحقيق حاضلللر زياد . اول اينکه تنوع جاذبهاسلللتهايي محلدوديت 
پايگاه  ظرازن)انواع ملموس و ناملموس آن(. دوم اينکه مقصللد گردشللگری رامسللر    اسللت

راين، شلللود، بنابفرهنگي( شلللناخته مي-يک ميراث آميخته )طبيعي عنوانبله ميراث جهلاني  
ين از ميراث طبيعي نيز باشد. همچن متأ رتوانسلت  مي هاآنرفتارهای گردشلگران و تمايالت  

مبتني بر مباني نظری و مطالعات تجربي پيشين بوده، برخي روابط ميان  شدهارائهمدل  نکهيباا
ي ها به محققان آت، مبتني بر محلدوديت رونيازاآزمون قرار نگرفلت.   ديل تلائ تغيرهلا، مورد  م

 شود:پيشنهاد مي
با توجه به عدم تفکيک انواع ميراث فرهنگي، بررسلي پيشايندهای وفاداری گردشگران   -

 شود؛جداگانه پيشنهاد مي طوربهبه ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس 
ت، ی شده اسسازمدلبر وفاداری  مؤ رها، عوامل سياری از پژوهشبا توجه به اينکه در ب -

 ود؛شبررسي پسايندهای وفاداری گردشگران به ميراث فرهنگي در مقصد رامسر توصيه مي

فرهنگي( -بررسلي پيشايندها و پسايندهای وفاداری گردشگران به ميراث آميخته )طبيعي  -
 در مقصد رامسر؛

 ی مصر  در مدل بر يکديگر سنجيده نشده،و تجربه عوامل نگرشلي  ريتأ  کهييازآنجا -
و  ها مطرش و مدل جديدی يک مباني درسللت، اين فرضلليهشللود، مبتني بر ارائهپيشللنهاد مي

 تری ارائه شود؛وسيع
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 ورتصبهشود يک مدل نشلد، پيشلنهاد مي   ديتائنقش اصلالت در اين مدل   کهييازآنجا -
اری ابعاد بر هم در فرآيند وفاد راتيتأ اد آن و خاص و بر اساس اصالت ميراث فرهنگي، ابع

 تبيين شود؛

مدل  شود يکنشلد، پيشنهاد مي  ديتائيادماندني در اين مدل به نقش خاطره کهييازآنجا -
 راتيأ تيادماندني در ميراث فرهنگي، ابعاد و ی بهخاص و بر اساس مفهوم خاطره صورتبه

 ود؛ابعاد بر هم در فرآيند وفاداری تبيين ش

 صورتبهشلود يک مدل  نشلد، پيشلنهاد مي   ديتائنقش تصلوير در اين مدل   کهييازآنجا -
آيند ابعاد بر هم در فر راتيتأ خاص و بر اسللاس مفهوم تصللوير ميراث فرهنگي، ابعاد آن و  

 وفاداری تبيين شود.
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 منابع
بر رضايت گردشگران  مؤ ر(. شناسايي عوامل 182۱و اروجي، حسن. ) محمدافخمي، بهروز، عليزاده، 

-2۱، (8۴)11، مطالعات مديريت گردشگری ي.لياردب نيالديصفوعه جهاني شيخ مميراث از مج
11۷. 

بر ارزشيابي گردشگران  مؤ ربندی عوامل (. اولويت1821پور، محمدرضا. )پورفرج، اکبر و صالحي
 ،مطالعات مديريت گردشگری اصفهان. جهاننقشگاه ميراث جهاني اروپايي ديدارکننده از پاي

3(11،) 1-18. 
ی های موسيقي محلي در توسعه(. نقش جشنواره1828زاده، ژاله. )نمين، ابوالفضل و هاشمزادهتاج

 .۱1-1۱، (1۱)2، مطالعات مديريت گردشگریشگری از ديدگاه گردشگران بالقوه. گرد
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ی (. بررسي عوامل ا رگذار بر انگيزه182۴زاده، فاطمه. )سلمي، صديقه و شيخشاطريان، محسن، کياني
ری و گردشگردشگران رويداد در انتخاب مقصد گردشگری و ا ر آن بر وفاداری گردشگران. گ

 .1۱۱-18۱، (1)۴، توسعه
تبيين مدل وفاداری گردشگر ميراث فرهنگي در مقصد (. ال  1823د. )رودسری، سيّدمحمميرتقيان

استاد  اه تهران،دانشگ کارشناسي ارشد، دانشکده جغرافيا، افتهيانتشار ننامه پايان .گردشگری رامسر
 اله زياری.راهنما: دکتر احمد پوراحمد، استاد مشاور: کرامت

معادالت ساختاری در  یسازمدلشناسي کاربرد (. آسيبب 1823د. )رودسری، سيّدمحمميرتقيان
 .1۷۱-11۷، (8)3، گردشگری و توسعه های گردشگری ايراني.پژوهش
شناسي مطالعات گردشگری در (. آسيب1823دامين. )محم رودسری، سيّدمحمد و خراساني،ميرتقيان

 .8۱2-813، (1)10، های روستاييپژوهش های روستايي: کاربست تحليل محتوا.فصلنامه پژوهش
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