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 چکیده

سازی حلی برای جوانترین محصول گردشگری و نیز راهو مهم هابخ عنوان یکی از رو به رشدترین رویدادها به

فرآینـدی کـه  شـوند. در ایـن راسـتا، شـناختگردشگری و جذب گردشگران بیشتر به آن شناخته می مقصدهای

حقیـ  ا نماید، ضـرور  دارد. تگردشگران ایف وفاداری و یترضا یک رویداد بتواند نق  مهمی را در واسطه آن،به

ری قصد گردشگمحاضر باهدف شناخت و ارزیابی نق  عوامل مثثر بر وفاداری گردشگران به رویدادهای منتخب 

سـازی معـادال  تحقی  حاضر، کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدلرامسر صور  پذیرفته است. 

دیدکننـده آمـاری تحقیـ ، گردشـگران باز جامعـهیـی بـوده اسـت. تکنیک حداقل مربعا  جز ساختاری بر اساس

ی هـادادهود. بـیری، تصادفی سـاده گنمونهنفر در نظر گرفته شد و روش  400 تعداد نمونه رویدادهای بودند.ازاین

و  SPSS25ی فزارهـاانرمز ابـا اسـتفاده  هـادادهوتحلیل ی شـدند. تجزیـهآورجمـ تحقی  از طری  پرسشـنامه 

SmartPLS2 خ ای کرونبـاآلفـ محاسـبهروایی پرسشنامه از طری  روایی محتوا و پایایی آن بـا  .صور  پذیرفت

نیکـویی  یری استفاده شـد.گاندازهی هامدل( تأیید گردید. از تحلیل عاملی تأییدی برای اطمینان از اعتبار 895/0)

جز ها، بـهافتـهیان از اعتبار قوی مدل تحقی  داشـت. بـر اسـاس بود که نش 364/0برابر با  (GOFبرازش مدل )

( و یـازدهم رزش رویدادهاایدادها بر روکیفیت (، هشتم )تأثیر یدادها بر کیفیت رویدادهارواصالت فرضیه اول )تأثیر 

ربوطه نق  ممتغیرهای  مشخص گردید ها تأیید شدند ویهفرضسایر  ،(یدادها بر اعتماد به رویدادهاروکیفیت )تأثیر 

 .ندینمایممهمی را در وفاداری به رویدادهای منتخب مقصد گردشگری رامسر ایفا 
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 مقدمه

های شـاخص تـرین(. مهم1394فرهنگ هر جامعه، بستر مناسبی برای رشد و توسعه گردشگری است )زیاری و همکاران،

ــاران، فرهنگــی جــذب ــر،؛ آزاده1392گردشــگران )رضــوانی و همک ــدادها اســت )1397ف ــزاری روی -Higgins(، برگ

Desbiolles,2017( و 1395ی تجـار  گردشـگری )میرزائـی،هـابخ عنوان یکی از رو بـه رشـدترین (. رویدادها به

 Yang etاند )یافتهگسترش 1980محبوبیت، از دهه  ازنظر تعداد، تنوع و .(Getz,2008ترین محصول گردشگری )مهم

al,2011( و )ازنظـر 1393،زادههاشـمین و نمزادهتـاججدیـد( ) -(. استفاده از رویدادها )ازنظر زمانی: پر سابقه و باسـتانی

ردی عنوان ابزاری برای توسعه گردشگری و دارای کارب( بهHuang & Lee,2015المللی و محلی( )ینب-کالنگستره: 

ینـده گردشـگری را تشـکیل آی محلـی، هاجشنوارهو  مد کوتاهبین رویدادهای (. دراینJafari,2002باشد )یمجهانی 

های سنتی در قالب رویدادهای ویـوه ینآئو  هاجشن(. در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران، Chang,2006دهند )یم

 (.1396کنـد )میرزائـی و رضـایی،یمجذب  هااستانناط  اطراف و سایر شود که بازدیدکنندگان بسیاری را از میمبرگزار 

به یک مقصد و یا  سفر دلیل تواند(؛ یعنی میGetz,2008گردشگری رویدادها یکی از اشکال سفر با عالی  ویوه است )

پایـدار  گردشـگری توسـعه(. هدف اصلی برپایی رویدادهای محلی و بـومی، Veres et al,2008باشد ) در مسیر مقصد

(Lee et al,2011 افزای  سهم گردشگری از ،)(، گسـترش 1396ی مهم گردشگری دنیـا )میرزائـی و رضـایی، بازارها

(، ایجاد تصـویر Duran & Hamarat,2014(، جذب بازدیدکنندگان خارجی )Brida et al,2014فصل گردشگری )

(؛ Savinovic et al,2012رهنگـی جوامـ  )ورسـوم، عقایـد و میـراث ف(، حمایت از آدابLee,2011ذهنی مطلوب )

شدن بـر (، رف  اثرا  جهانیWeber & Ali-Knight,2012افزای  غرور مردم محلی و تقویت همبستگی اجتماعی )

 اجتمـاعی مقصـد هـایفعالیت در گردشـگران زمینـه مشـارکت (، افـزای McDowall, 2010هویت جوام  محلی )

(Picard & Robinson,2006و نیز ارت ) فرهنگـی و -ی اقتصـادی، اجتمـاعیهاجنبـهمحلی از  جامعهقای رفاه برای

 کمتـر مقاصد رون  در رویدادها این ارزنده نق  از باشد؛ بنابراین، نباید( میMatheson et al,2014محیطی )یستز

 این روزافزون مناف  از داخلی مقاصد سازی مدیرانآگاه برای های جام ترتیب انجام پووه اینبود؛ به غافل شدهشناخته

 & Weberمتنـوعی دارد ) فرهنـگی کـه امنطقـهدر  (.1393کهنمویی،نماید )خانیمی ضروری هاجشنواره و رویدادها

Ali-Knight,2012ای منطقـه اقتصـاد ارتقـای بـرای ابـزاری عنوانبـه روزافـزون شـکل بـه بـومی های(، جشنواره

(Felsenstein & Fleischer,2003و وجهه م )شـوند، زیـرا می ( اسـتفاده1383ای )رنجبریان و زاهـدی،لی و منطقه

 ایفـا مقصـد فرهنگ در نمای  ایعمده باشد و همچنین، این رویدادها نق  توجهقابل تواندمی رویدادها از حاصل سود

قـوی در  باشـد، یـک پتانسـیلیم(. ایران که کشور مهمی در منطقـه خاورمیانـه Hauptfleisch et al,2007نمایند )

عنوان یک مقصد را دارد. در ایران مناط  گوناگونی وجـود دارد کـه توسعه رویدادها برای باال بردن ظرفیت گردشگری به

 توسـعه(، احیای رسوم بـومی و 1395فرهنگی را با اهداف جذب بیشتر گردشگران )میرزائی و رضایی، -رویدادهای بومی 

قه برای گردشگران و باال بردن سطح زنـدگی و غـرور مـردم محلـی، برگـزار اقتصادی منطقه، ایجاد تصویر مثبت از منط

عنوان یک مقصد مهـم گردشـگری در ایـران در مقصد گردشگری رامسر که به (.Akhoondnejad,2016نمایند )یم

ین تیرمـاه ها آیشوند که در میان آنیمفرهنگی متنوعی در طول سال برگزار  -یِ بومییوهوشود، رویدادهای یمشناخته 

 توسـعه(. 1است )جـدول  ترمعروفمردی یلهگگاوزبان و رویداد ورزشی کشتی سیزده شو، جشنواره بهارنارنج، جشنواره گل

 توسعهی گوناگون منجر به هاجنبهتواند از یمو رویدادهای ویوه محلی به شکل یک محصول گردشگری  هاجشنوارهاین 

 مقصد گردشگری رامسر گردد.

 

 



 19                                                                          ..    .فرهنگی -بومی رویدادهای گردشگران وفاداری بر مؤثر عوامل ارزیابی

 
 

 یژه بومی در شهرستان رامسرو. رویدادهای 1 رهشما جدول

 شماره ثبت تاریخ برگزاری مکان برگزاری نام رویداد

 یراث ملیم -226 آبان 13 روستای جواهر ده آیین تیرماه سیزده شو

 یراث ملیم -1058 اردیبهشت موزه خزرکاخ جشنواره بهارنارنج

 یراث ملیم -1225 اردیبهشت و خرداد دبارروستای نمونه گردشگری جنت رو گاوزبانجشنواره گل

 - بهار و تابستان روستای جواهر ده مردیکشتی گیله

 

 بـرای مهمـی مبنای توانندیم شوند، مرتبط خود )مقصد( محل برگزاری به طور عمیقیفرهنگی، به-اگر رویدادهایِ بومی

ترین یاصـل(. در این زمینه یکـی از Hernandez-Mogollon et al,2017باشند ) مقصد بازاریابی یهابرنامه توسعه

(. Wu et al,2014ایـن رویـدادها اسـت ) کنندگانشـرکتی رسیدن بـه موفقیـت بـه وجـود آوردن وفـاداری در هاراه

بـین، نقـ  ( و دراینAkhoondnejad,2016های زیادی در مورد وفاداری به رویدادها صور  پذیرفته اسـت )ی تحق

(، Yang et al,2011(، ارزش رویـدادها )Wong et al,2014(، کیفیـت رویـدادها )Shen,2014اصالت رویـدادها )

 Wang(، اعتماد به رویدادها )Lee,2014(، رضایت از رویدادها )Rivera et al,2015یادماندنی از رویدادها )تجربه به

et al,2014( و تصویر رویدادها )Wilson et al,2016ه است.شد( بر وفاداری گردشگران بررسی 

 وفـادار و گرانگردشـ در رضـایت ایجاد تا موجب شده گردشگران سالی  و نیازها تغییر و گردشگری روندهای پیشرفت

 کـه در  اسـت داده نشان اخیر هایتر باشد و نیز بررسیپیچیده فرآیندی گذشته با مقایسه در رویدادها به هاآن کردن

گیـرد. گردشـگران  قـرار موردبررسـی شـدهادرا  ارزش قالب که در تگرف خواهد صور  زمانی کنندهمصرف رفتار بهتر

کنندگان خدما  گردشگری مقصد هستند. در ادبیا  مربوط بـه توسـعه گردشـگری رویـدادها، ترین مصرفوفادار، بزرگ

انتخـاب اسـت.  ندیگـرا بـه پیشـنهاد آن و شرکت مجدد در رویـداد قصد معنای به مشخص طورگردشگران به وفاداری

صـور  قـرار دارد کـه هرکـدام به یوسط گردشگران تحت تأثیر عوامل مختلفـت فرهنگی-صدهای دارای رویداد بومیقم

 کنند.می تیهدا یگردشگران را در انتخاب مقصد گردشگر میرمستقیو غ میمستق

شهرسـتان در  عنوان گردشـگر پـذیراتریناند، بهرا به آن داده "عروس شهرهای ایران"مقصد گردشگری رامسر که لقب 

شده است. در این مقصـد، بـاوجود فـراهم بـودن باشد، تعییناستان مازندران که خود گردشگر پذیراترین استان کشور می

ز توجـه چنـدانی بـه نقـ  ایـن نـوع از فرهنگـی، هنـو -های بسیار مناسب برای جذب گردشگر رویدادهای بومیزمینه

ه شـهرهایی ها، سفر باست. با توجه به وضعیت بازار گردشگری رویداد گردشگری و آثار مختلف آن بر توسعه لحاظ نشده

توانـد درصـد های گردشگری )طبیعی، فرهنگی، سالمت و...( اسـت، میهمچون مقصد رامسر که دارای انواع دیگر جاذبه

 اضـیر سـرفرهنگـی رام -شرکت در رویدادهای بـومی تجربه باالیی از تقاضا را به خود اختصاص دهد. گردشگری که از

ی گردشـگری، بـر طبـ  وضـعیت رقـابت. بـود خواهـد رویـداد شرکت در همان مستعد است و احساس مثبتی به آن دارد،

کنندگان خدما  و محصوال  گردشگری در شهر رامسر، نیازمند توجه به مقوله رویـدادهای ریزان، مدیران و عرضهبرنامه

فرهنگـی  -اری گردشگران هستند. وفاداری به رویـدادهای بـومیرهنگی مبتنی بر کیفیت تجربه، رضایت و وفادف-بومی

 شود.ی میرامسر، رکن اساسی برای پایداری این مقصد و عامل ایجاد مزیت رقابتی و موفقیت در بازار تلق

 -اصلی تحقی  این است که چه عواملی در وفاداری گردشگران به برگزاری رویدادهای فرهنگـی مسئلهرو، سثال و ازاین

منظور تعیـین عوامـل مـثثر بـر رو، بـهکننده دارنـد  ازایـنیینتعویوه در مقصد گردشگری رامسر، نق   مد کوتاهی بوم

وفاداری گردشگران به برگزاری این رویدادها در مقصد گردشگری رامسر، پووه  حاضر با تبیین یک مدل جـام  بـرای 

های اصـلی کنندهیینتععنوان یت، اعتماد و تصویر رویدادها بهیادماندنی، رضاتعیین نق  اصالت، کیفیت، ارزش، تجربه به

عالوه، در ایـن وفاداری صور  پذیرفت و همچنین این تحقی  رابطه بین این عوامل را موردبررسی قـرار داده اسـت. بـه
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به مقصـد  ذکر است که این تحقی گردشگری رویدادهای ویوه مدنظر بوده و شایان حوزهتحقی ، توسعه مبانی نظری در 

یری شـود و یـا کارگبـهگردشگری رامسر محدودشده است و ممکن است نتایج آن در مقصـدهای دیگـر نیـز پذیرفتـه و 

 بالعکس.

 

 مبانی نظری

 وفاداری گردشگران به رویداد

محصول  وفاداری گردشگر یعنی علیرغم نفوذهای بازاریابی که پتانسیل تغییر رفتار دارند، گردشگر به خرید دوباره و منظم

(. فرآیند وفاداری شامل چهار سطح اعتمـاد آگاهانـه، Lee & Back,2008و خدما  در آینده تعهد عمی  داشته باشد )

عنوان (. وفـاداری مشـتریان بـهWong et al,2014باشـد )یموفاداری نگرشی، وفاداری انگیزشی و وفـاداری رفتـاری 

عنوان راهبرد بزرگی برای بقا، سود بیشتر و عامـل وفاداری مشتریان بهآید؛ زیرا یمحساب ترین دارایی هر تجارتی بهمهم

برای پایداری رویدادها، ترویج وفاداری در  هاراهترین (. بنابراین از مهمGursoy et al,2014موفقیت هر تجارتی است )

صیه آن رویداد به دیگران، تعریـف و ینه رویدادها، وفاداری از طری  بازدید دوباره و توزمباشد. در یممیان بازدیدکنندگان 

 Halpenny etشود )یمچرخد، حمایت اقتصادی و تمایل به پرداخت داوطلبانه، آشکار یم دهانبهدهانتمجیدهایی که 

al,2016 جداگانـههای یبررسـ(. همچنین عوامل مختلفی بر وفاداری گردشگران به رویدادها مثثرند و مطالعا  گذشته 

یادمانـدنی، اعتمـاد، به تجربـه  بوده، نسبت به این عوامل داشتند که شامل کیفیت، ارزش، رضـایت، خوبی که کمتر جام

ها با یکدیگر همچنان در حال بسط و توسعه تصویر بوده و در ادامه تبیین خواهند شد. در  نق  این عوامل و ارتباط آن

 (.Akhoondnejad,2016است )

 

 اصالت رویداد

 ,Shenانی برای توصیف میـزان در  گردشـگران از اصـالت محصـوال  و تجربیـا  اسـت )اصالت در گردشگری، بی

گردد؛ برخالف اصـالت عینـی، اصـالت یم(. تجربیا  گردشگران سه نوع اصالت عینی، سازنده و وجودی را شامل 2014

ی گردشگران و هاخواسته(. اصالت عینی به Robinson & Clifford,2012باشند )یمسازنده و وجودی بسیار ذهنی 

اصالت سازنده به ادرا  گردشگران از مقصدهای مورد بازدیدشان وابسته است. همچنین اصالت وجودی بر اساس اصـول 

 ,Akhoondnejadشده، اشاره دارد )فعال شانتجربهوسیله آید و به احساسا  گردشگران که بهیماصالت سازنده پدید 

باشد و از زمانی که اجتماع معاصر، یمخصوص رفتار گردشگر رفتار انسان، بهاصالت عامل مهمی است که شامل  (.2016

اعتماد )ساختگی( شده است، جستجو برای اصالت در نقاط دیگر تبدیل به انگیزه اصلی در گردشگری شده اسـت یرقابلغ

(Casteran & Roederer,2013و ممکن است در ارتباط با آداب )( ورسوم و فرهنـگ منطقـه باشـدBrida et al, 

پندارنـد کـه یمهـا را اصـیل ، در صورتی گردشـگران آنهاجشنواره(. در مورد محصول فرهنگی مانند رویدادها و 2013

بـودن و  فردمنحصـربه(. Chhabra et al,2003برگزارشده باشد ) هاسنتورسوم و یله مردم بومی بر اساس آدابوسبه

( و نیز جستجوهای فرهنگی، از عوامـل انگیزشـی مهمـی بـرای Gursoy et al,2006معنای نمادین داشتن رویدادها )

ها اهمیـت یدکنندهبازدرو، اصالت برای بیشتر (. ازاینKim et al,2006باشند )یمگردشگران جهت شرکت در رویدادها 

 Brida etترین عوامل موفقیت رویـدادهای فرهنگـی اسـت )( و یکی از مهمCasteran & Roederer,2013دارد )

al,2013.)  هاجشنوارهبسیاری از محققان نق  اصالت ( را مـورد ارزیـابی قراردادنـدAkhoondnejad,2016 اکثـر .)

(. Chhabra et al,2003روند تا محصول اصیل را حتی با هزینه بیشتری خریداری نماینـد )یمگردشگران به رویدادها 

(. Kim & Jamal,2007و تجربیا  گردشـگری اسـت )اصالت یک عامل مهم در ارزیابی کیفیت و ارزش محصوال  
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 Brida etها است )اند که اصالت در  شده از رویدادها توسط گردشگران، عاملی برای ایجاد رضایت آنیافتهدرمحققان 

al,2013 د یادماندنی و قابلیت اعتماد گردشگران از رویدابه تجربهدهد که اصالت رویداد بر یم(. همچنین مطالعا  نشان

(Robinson & Clifford,2012( و تصویر رویـداد )Cheng et al,2016 تـأثیر )گـذارد و منجـر بـه وفـاداری یم

های ایـن بخـ  یهفرضـبنـابراین  (.Shen, 2014; Casteran & Roederer,2013شود )یمگردشگران به رویداد 

 گونه مطرح شدند:این

H1 رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد. یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر کیفیترو: اصالت 

H2 یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر ارزش رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.رو: اصالت 

H3 یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.رو: اصالت 

H4 یادماندنی رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.هیدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تجربه برو: اصالت 

H5 یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.رو: اصالت 

H6 یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.رو: اصالت 

H7 یم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.یدادها تأثیر مثبت و مستقرو: اصالت 

 

 کیفیت رویداد

رتری محصـول یـا (. کیفیت در  شده، به بWu et al,2014کارایی یک محصول یا خدمت است ) دهندهنشانکیفیت 

ه وجـود ترین اصول بـز مهم(. کیفیت یکی اSong et al,2014شده است )خدمتی اشاره دارد که توسط مشتریان تجربه

نوع کیفیـت  (. برای ارزیابی کیفیت در گردشگری دوAkhoondnejad,2016آوردن موفقیت در تجربه گردشگر است )

یــدادها، (. در روCrompton & Love,1995باشــد )یموجــود دارد کــه شــامل کیفیــت عملکــرد و کیفیــت تجربــه 

جربـه را در  تاساس نتایج این ارزیـابی، کیفیـت  بر ت عملکردی را ارزیابی نموده وها ابتدا کیفیی در آنهاکنندهشرکت

ی رویـداد و (. کیفیـت عملکـردی رویـدادها بـه ویوگـی محصـوال  )شـامل: طراحـCole & Illum,2006کنند )یم

ارد کـه در دازی( اشـاره یزی سرگرمی، فعالیت و اجرا( و ویوگی خدما  )شامل: تهیـه غـذا، تسـهیال ، بـازار پـردربرنامه

هـای یوگیوشـده، در مـورد آثـار ی از مطالعـا  انجاماعمده(. بخ  Savinovic et al,2012شود )یمئه رویدادها ارا

اند مرکزشـدههای عام و خاص رویدادها، امکانا  رفاهی و مناب  اطالعاتی، در ارزیـابی کیفیـت متیوگیوعملکردی مانند 

(Papadimitriou,2013بنابراین برای موفقیت رویدادها باید ب .)ئه نمـود کنندگان را ارااالترین سطح کیفیت به شرکت

(Lee,2014.) (. امـا1394،نهمکـارایدکنندگان رویـدادها نسـبتاً جدیـد اسـت )نظـری و بازدکیفیت خدما  به  مطالعه 

(. کیفیـت تجربـی Akhoondnejad,2016شده است )مطالعا  تجربی زیادی در زمینه نق  کیفیت در رویدادها انجام

(. تحقیقـا  نشـان داده Rigatti-Luchini & Mason,2010دهـد )یمزش عملکردی را تحت تأثیر قـرار رویداد، ار

یادمانـدنی هب تجربـهر بـاست که در میان عوامل مثثر بر اجرای موف  رویدادها، عامل کیفیت رویـداد بیشـترین تـأثیر را 

(Kim,2014; Tung & Ritchie,2011( و تصویر جشنواره )Sung Moon et al,2011داشته است. از دیـدگ ) اه

رفـی کیفیـت (. از طWang et al,2014هـا اسـت )تمـاد بـه آنکننده خوبی بـرای اعیینتعمحققان، کیفیت رویدادها، 

(. Wu et al,2014کننده مهمی در رضایت و نیّـت رفتـاری )وفـاداری( بازدیدکننـدگان اسـت )عملکردی رویداد، تعیین

 گونه مطرح شدند:اینهای این بخ  یهفرضبنابراین 

H8 یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر ارزش رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.رو: کیفیت 

H9 یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.رو: کیفیت 

H10 خب شهرستان رامسر دارد.ویدادهای منتیادماندنی از ریدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تجربه بهرو: کیفیت 
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H11 یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.رو: کیفیت 

H12 یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.رو: کیفیت 

H13 اری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر وفادرو: کیفیت 

 

 ارزش رویداد

(. ایـن Kim et al,2011شـود )یمعنوان دیدگاه اشخاص نسبت به تفاو  میان مزایا و صرف هزینه تعریـف ارزش، به

ن فشار وارده بر مشـتریا -هزینه شامل پرداخت پولی و صرف هزینه غیر پولی مانند صرف زمان، مصرف انرژی و استرس

 ,Rigatti-Luchini & Mason(. ارزش، قیـاس و ارزیـابی بـین کیفیـت و بهـا اسـت )Yang et al,2011است )

(. از دیـدگاه Yoon et al,2010دهـد )یم(. کیفیت، ارزش را باال و هزینه پـولی و غیـر پـولی ارزش را کـاه  2010

عـاطفی ای و کـاربردی(، یفـهوظه برای عملکـرد ای )کاربرد یک تجربیفهوظمحققان پنج نوع ارزش وجود دارد: تابعی یا 

)حاال  و احساسا ِ عاطفی مرتبط با یک تجربه(، اجتماعی )کاربرد روابط تجربه با یک گروه خـاص(، شـناختی )کـاربرد 

عنوان نتیجه یک موقعیت تجربه برای برانگیختن حس کنجکاوی یا رف  یک نیاز برای دان ( و شرطی )کاربرد تجربه به

در مورد رویدادها، گردشگران، ارزش رویداد را از طری  قیاس ذهنـی میـان  (.Lee et al,2011شرایط خاص( )خاص یا 

نماینـد یمکنند )عملکردی، عاطفی، اجتماعی، شناختی و شرطی( و زمان، پول و تالشی که صرف یممزایایی که دریافت 

ها و یـدگاهد، هاتجربـهیر زیـاد ارزش در  شـده بـر (. بنابراین به دلیل تـأثAkhoondnejad,2016کنند )یمارزیابی 

(. Yoon et al,2010هـا ارائـه نمـود )بایست میزان باالیی از ارزش را برای آنیمرویدادها،  کنندگانشرکترفتارهای 

در  کنندگانشـرکت(. Gursoy et al,2006رویداد تأثیرگذار اسـت ) کنندگانشرکتارزش رویدادها از طرا مختلف بر 

اصالت رویدادها منجر  تجربهکنند؛ درواق  یمفرد رویداد، ارزش آن را احساس رویداد، پس از در  خدما  منحصربهیک 

 & Grappiدهـد )یمهـا از رویـداد را افـزای  شـده و ایـن ارزش، رضـایت آن کنندگانشـرکتبه خَل  ارزش بـرای 

Montanari,2011 ،)ها یادماندنی برای آنبه تجربه دهندهشکل( خواهـد شـدRamkissoon & Uysal,2014 و )

طور (. سایر مطالعـا  نشـان داده کـه ارزش رویـداد بـهLee et al,2011گردد )یمنیز به اعتماد نسبت به رویداد منتج 

عالوه ارزش رویداد نق  مهمی در وفاداری )قصـد بازدیـد (. بهCheon,2016گذارد )یممستقیم بر تصویر رویداد تأثیر 

گونـه مطـرح های ایـن بخـ  اینیهفرض(. بنابراین Kim et al,2011باشد )یمدیدکنندگان جدید و تکراری مجدد( باز

 شدند:

H14.ارزش رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد : 

H15نتخب شهرستان رامسر دارد.یادماندنی از رویدادهای م: ارزش رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر تجربه به 

H16.ارزش رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد : 

H17.ارزش رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد : 

H18تخب شهرستان رامسر دارد.: ارزش رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای من 

 

 یادماندنی از رویدادتجربه به

رویـدادها موردبررسـی قـرار داده باشـند  حـوزهصـور  جـام  تجربـه را در ی تجربی کمی وجـود دارد کـه بههاپووه 

(Manthiou et al,2014اما در .)  بـرای یادماندنیبه مفهوم تجارب اخیر به اهمیت گردشگری هایفعالیت و تحقیقا 

 دارد اشـاره قوی بسیار ایتجربه به ماندگار، تجارب (. داشتنTung et al,2016است ) بیشتری شده توجه ردشگرانگ

 تجـارب ایجـاد بـه تـازه بودنشـان بـا گـردد کـهتجربـه برمی اولـین به است و اغلب غیرممکن آن کردن فراموش که
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( ماهیـت و علّـت وجـودی صـنعت Pizam,2010(. بـه عقیـده )Kim,2014اند )شـده منجـر گردشگری یادماندنیبه

 شـود. تجربـهناشـی می مقصـد یـک نـاملموس و ملمـوس هـایویوگی از یادماندنی اسـت کـهبه گردشگری، تجارب

 آن تحق  به دنبال باید گردشگری وکارکسب و مقصد مدیران که است تازه معیار یا استانداردی دهندهنشان یادماندنی،به

 بتواننـد هـاآن کـه بـا باشـند هـاییراه و ابـزار شناسایی در پی همواره باید مقصد . مدیران(Kim et al,2012باشند )

در  گردشـگران از رضـایت،  (.1394،همکـارانببرنـد )نظـری و  بـاال یادماندنی رابه ارائه تجارب در مقصد هایتوانایی

(. افـرادی کـه تجربـه Tung & Ritchie,2011گیـرد )یمعنوان خروجـی تجـارب گردشـگری موردبررسـی قـرار به

بیشتر از کسـانی کـه ایـن تجربـه را ندارنـد بـه آن رویـداد اعتمـاد  %55فردی از یک رویداد موسیقی دارند، تا منحصربه

وسیله شخصـی کـه در سـطح احساسـی، صور  ذهنی بهیادماندنی به(. تجربیا  بهTuned Global,2016نمایند )یم

(. تحقیقا  Tung & Ritchie,2011یداد متعهد است را تحت پوش  داده باشد )فیزیکی، معنوی و عقالنی به یک رو

یادماندنی از جشنواره بر تمایال  رفتاری و وفاداری گردشگران )توصیه شـفاهی، به تجربهدهد که یمدر این زمینه نشان 

(. Manthiou et al,2016; Rivera et al,2015بازگشت مجدد فقط برای شـرکت در رویـداد( مـثثر بـوده اسـت )

 گونه مطرح شدند:های این بخ  اینیهفرضبنابراین 

H19یادماندنی از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.: تجربه به 

H20مسر دارد.یادماندنی از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان را: تجربه به 

H21یادماندنی از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.: تجربه به 

H22د.یادماندنی از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دار: تجربه به 

 

 رضایت گردشگران از رویداد

ردشگر از سوی اندیشمندان علوم مختلـف انسـانی موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت و آن را موضـوعی بررسی رضایتمندی گ

اشـاره دارد  اشتجربـهجانبـه مشـتری از (. رضـایت، بـه ارزیـابی همه1393،همکـارانای کرده است )زیاری و رشتهیانم

(Mason & Paggiaro,2012 اگر تجربه مشتریان از نحوه ارائه خدما  باالتر از .) حد انتظارشان باشد، راضی خواهند

(. همچنـین، Chang et al,2013که نحوه ارائه انتظاراتشـان را بـرآورده نکنـد، ناراضـی خواهنـد بـود )بود و درصورتی

(. Grappi & Montanari,2011سـازد )یمبخ  بخ  و یا غیر رضـایتیترضای احساسی یک تجربه را هامحر 

ــه ارز ــایت ب ــدادها، رض ــورد روی ــابی در م ــههمهی ــرکت جانب ــاره  کنندهش ــهدرب ــداد  اشتجرب ــردد یبرمدر آن روی گ

(Akhoondnejad,2016 بنابراین برای موف  بودن رویدادها، باید .)کنندگان ارائـه بخ  به شرکتیترضای هاتجربه

اصل بزرگـی (، زیرا رضایت Chen & Mo,2012یشان را برطرف نمود )هاخواسته( و نیازها و Wu et al,2014داده )

( و یک عامل حیاتی در ساختن Mason & Paggiaro,2012دهد )یمرا تحت تأثیر قرار  کنندهشرکتاست که تجربه 

فرد و رضـایتی کـه از افراد بر اساس تجربه منحصـربه (.Song et al,2014باشد )یم کنندگانشرکتروابط بلندمد  با 

بیشتر از کسانی که این تجربه را ندارند، برند و تصویر آن رویداد  %59و تا  کنندیمیک رویداد دارند، به آن رویداد اعتماد 

 Tunedبیشتر، احتمـال توصـیه آن رویـداد بـه دیگـران را دارنـد ) %62بیشتر، احتمال خرید و  %46را در  کرده و تا 

Global,2016.)  اند رضایت مشتری تعیینیافتهدرمحققان( کننده اعتماد اوستSong et al,2014 و سطوح رضایت )

(. در فرآیند وفاداری Cheon,2016; Mohi et al,2013یدادها بر تصویر رویداد تأثیرگذار است )رواز  کنندگانشرکت

 Chang et)به رویداد، گردشگرانی که رضایت بیشتری از رویداد داشـته باشـند، احتمـال بازدیـد مجددشـان از رویـداد 

al,2013( و توصیه آن به دیگران )Lee,2014( بیشتر خواهد بود )Akhoondnejad,2016 های یهفرضـ(. بنـابراین

 گونه مطرح شدند:این بخ  این
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H23.رضایت از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد : 

H24رامسر دارد. : رضایت از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان 

H25.رضایت از رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد : 

 

 اعتماد به رویداد

اعتماد نشانگر عمومیت دادن انتظار چگونگی ارائه عملکردهای معیّن یک محصول و یا خدمت در آینده است. در حقیقـت 

دهـد یمیک مشـتری در  کنـد کـه یـک محصـول یـا خـدمت وظیفـه خـود را انجـام افتد که یماعتماد زمانی اتفاا 

(Akhoondnejad,2016 (. دو نوع اعتماد وجود دارد: اعتماد وابسته به آگـاهی )تمایـل مشـتری بـه تکیـه کـردن بـه

شایستگی عملکردی یک محصول و یا خدمت( و اعتماد وابسته به عـاطفی )احساسـا  مشـتری را در مـورد شایسـتگی 

 Wongکند( )یمکند که محصول و یا خدمت فراهم یمای مشخص ینگرانمحصول یا خدمت بر اساس سطح اهمیت و 

et al,2014 .)ی هانگرشکند و این اعتماد یمبر اساس تجربیا  قبلی خود به محصول و یا خدمت اعتماد  کنندهمصرف

(. رویـدادها زمـانی اعتمـاد Lee & Back,2008دهـد )یممطلوب و مثبت نسبت به محصول و یا خـدمت را افـزای  

دهد که یمآورند که، ریسک در روابط خود را کاه  بدهند. اعتماد به رویداد، زمانی رخ یمکنندگانشان را به دست شرکت

اعتمـاد  (.Akhoondnejad,2016شده، خواهد رسید )در  کند که در آینده به چیزی که به او وعده داده کنندهشرکت

 کنندهمصـرفاعتمـاد بـا (. ایجاد روابـط قابلSong et al,2014ی است )ارابطههمیتی در توسعه و پایداری هر اصل باا

و تصـویر  کنندهمصـرفاست، زیرا یکی از دالیل روابط بلندمـد  بـین  هاتجار عنوان یک راهبرد مناسب در موفقیت به

ی که به یک رویداد اعتماد کنندگانشرکتان داد که (. همچنین مطالعا  نشWong et al,2014محصول، اعتماد است )

گونه مطرح های این بخ  اینیهفرض(. بنابراین Lee & Back,2008کنند احتماالً به آن رویداد وفادار خواهند بود )یم

 شدند:

H26.اعتماد به رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد : 

H27ماد به رویداد تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد.: اعت 

 

 تصویر رویداد

 و خـالا هـایموقعیت ایجـاد و ابـزار تقویـت تصـویر بـرای مناسـب راهبرد تصویرسـازی یک عنوانبه ویوه رویدادهای

 نیـز رویـداد گردشـگری بـازار در مقصـد یر(. تصـوGaray & Perez,2017شوند )شناخته می فرد مقصدهامنحصربه

 ایـن، بـر عالوه (.Kaplanidou,2007است ) آن ترویج و رویداد اجرای مناسب از تصویر مثبت، حاکی و دارد اهمیت

 Vanکننـد )می اسـتفاده آن اصـالح و بهبـود تصویر مقصـد، ایجاد برای ابزاری عنواناز رویدادها به مقاصد، بازاریابان

Aalst & Van Melik,2012تواند بر وفاداری گردشگران به رویـداد مـثثر اند که تصویر رویداد می(. محققان دریافته

. بنـابراین (Hernandez-Mogollon et al,2017; Wilson et al,2016؛ 1393زاده، نمین و هاشـمزادهباشد )تاج

 گونه مطرح شدند:ها اینیهفرض

H28بر وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر دارد. : تصویر رویداد تأثیر مثبت و مستقیم 

( 1سازی شـده تحقیـ  در شـکل )های تحقی ، مدل مفهومی فرضیهدر راستای مسئله و مبتنی بر مبانی نظری و فرضیه

 شده است.ارائه
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 . مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره 

 

 روش پژوهش

طور مشـخص دآوری اطالعا ، توصیفی و از نوع همبستگی و بـهتحقی  حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظری نحوه گر

آمـاری تحقیـ  شـامل  جامعـهبوده است.  1سازی معادال  ساختاری بر اساس تکنیک حداقل مربعا  جزییمبتنی بر مدل

، بومی( شامل آیین تیرمـاه سـیزده شـو، جشـنواره بهارنـارنج-گردشگران داخلی بازدیدکننده از رویدادهای ویوه )فرهنگی

مردی در مقصد گردشگری رامسر بود. تعـداد نمونـه بـر اسـاس فرمـول یلهگگاوزبان و رویداد ورزشی کشتی جشنواره گل

 ( محاسبه شد.1 رابطه( )1387)مثمنی،  آماری نامحدود جامعهمحاسبه حجم نمونه برای 

                                                                                                         .1ی رابطه

( نسبت P، )96/1% برابر با 95( مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان Z( حجم نمونه، )nدر این رابطه )

( dد، همچنـین )ای  یابـقرار داده شد تا حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکـن افـز 5/0صفت موجود در جامعه که برابر با 

نفر به دست آمـد کـه بـرای  384ترتیب، حجم نمونه الزم این(. به1387است )مثمنی،  05/0مقدار خطای مجاز و برابر با 

اد نمونه (. برای انتخاب افرنفر 100طور میانگین برای هر رویداد نفر در نظر گرفته شد )به 400 هادادهی آورجم بهبود در 

ل ی گردیـد. زمـان و محـآورجمـ ی تحقی  از طریـ  پرسشـنامه هادادهادفی ساده استفاده شد. یری تصگنمونهاز روش 

 "مردییلـهگیداد ورزشی کشـتی رو"و  "گاوزبانجشنواره گل"، "جشنواره بهارنارنج"، "آیین تیرماه سیزده شو"برگزاری 

زدیدکننـدگان در ب شدند؛ زیرا گردشگران و باعنوان زمان و مناط  توزی  پرسشنامه انتخاشده است، بهکه در مقدمه ارائه

 شـنامهپرسشـتند. محل برگزاری رویدادها حضورداشته و درنتیجه زمان کافی بـرای همکـاری و تکمیـل پرسشـنامه را دا

هـای جمعیـت شـناختی و سـثاال  اختصاصـی مربـوط بـه یوگیوتحقی  دارای دو بخ  سثاال  عمومی که مربوط به 

ها با ارزش رویداد (،Wu et al,2014گویه ) 8(، کیفیت رویدادها با Shen,2014گویه ) 5ا با متغیرهای اصالت رویداده

 3با  (، رضایت از رویدادهاKim et al 2012گویه ) 5دها با یادماندنی از رویدا(، تجربه بهYoon et al,2010گویه ) 3

گویه  4ادها با (، تصویر رویدSong et al 2014گویه ) 2(، اعتماد به رویدادها با Mason & Paggiaro,2012گویه )

(Hussein,2016 و وفاداری به رویداد با )3 ( گویهLee 2014( بود. در جـدول )1 )های مربـوط بـه متغیرهـای یـهگو

 زیاد( امتیازدهی شدند.یلیخ=  5کم تا یلیخ= 1ای )ینهگزف لیکر  پنج ها با استفاده از طییهگوشده است. تحقی  ارائه

                                                           
1 . Partial Least Squares (PLS) 
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 های تحقیقیهگو. متغیرها و 2 شماره جدول

 گویه )کد( )کد( ریمتغ گویه )کد( متغیر )کد(

اصـــــــالت 

ــــــدادها  روی

(EA) 

 (EA1است. ) یفرداین رویداد دارای محصوال  منحصربه

ا )
ده
یدا
رو
ت 
یفی
ک

E
Q

) 

 (EQ1جود دارد. )ودر این رویداد تنوع محصول 

 (EQ2ین رویداد دارای قیمت معقوالنه است. )ا (EA2کارکنان این رویداد محلی و بومی هستند. )

 (EQ3است. ) یااین رویداد دارای کارکنان حرفه (EA3این رویداد دارای نمای  و ارائه سنتی است. )

 (EQ4این رویداد دارای محیط پا  است. ) (EA4است. ) یفرداین رویداد دارای جوّ منحصربه

 (EQ5این رویداد دارای طراحی فضایی خوبی است. ) (EA5و خاص است. ) نظیریاین رویداد ب

ارزش 

ــــــدادها  روی

(EV) 

 (EQ6این رویداد دارای موقعیت مکانی خوبی است. ) (EV1شرکت در این رویداد ارزش صرف زمان را دارد. )

مـالی )پـول( را دارد.  ینـهرف هزصـشرکت در ایـن رویـداد ارزش 

(EV2) 

 (EQ7است. )این رویداد دارای امکانا  کافی 

 (EQ8دهی مناسب است. )این رویداد دارای سازمان (EV3زحمت افتادن را دارد. )شرکت در این رویداد ارزش به

ــــــــه  تجرب

از  یادماندنیبه

ــــــدادها  روی

(MEE) 

رضـــایت از  (MEE1من واقعاً از تجربه این رویداد لذ  بردم. )

ــــدادها  روی

(SE) 

 (SE1است. ) شرکت در این رویداد تصمیم درستی بوده

 (SE2شرکت در این رویداد انتظارا  من را برآورده ساخته است. ) (MEE2من از طری  تجربه این رویداد احیا شدم. )

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

(MEE3) 

 (SE3بخ  بوده است. )شرکت در این رویداد برای من لذ 

د فرصتی داشتم تا فرهنـگ محلـی منطقـه من از طری  این رویدا

 (MEE4رامسر را از نزدیک تجربه کنم. )

ــه  ــاد ب اعتم

ــــدادها  روی

(TE) 

 (TE1من به این رویداد اطمینان دارد. )

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

 (MEE5کردم. )

 (TE2من به این رویداد اعتقاد داشته و آن را باور دارم. )

تصــــــــویر 

ــــــدادها  روی

(EI) 

وفاداری بـه  (EI1من از شرکت در رویداد لذ  بردم. )

ــــــداد  روی

(LE) 

 (LE1. )کنمیمن مجدداً در این رویداد شرکت م

شرکت در این رویداد را به آشـنایان، دوسـتان و خـانواده خـود توصـیه  (EI2شرکت در این رویداد برای من خوب بوده است. )

 (LE2خواهم کرد. )

مالی بیشتری پرداخـت کـنم.  ینهبرای شرکت در این رویداد حاضرم هز

(LE3) 

 (EI3این رویداد دارای نام و شهر  فراوانی است. )

 (EI4طورکلی تصویر رویداد در ذهن من ماندگار شده است. )به

 

گرفـت و اطمینـان حاصـل شـد تـن از اسـاتید گردشـگری قـرار  10منظور بررسی روایی محتوا، پرسشنامه در اختیـار به

پرسشنامه از روایی الزم برخوردار است. همچنین از روایی همگرا، پایایی مرکب و تحلیل عاملی تأییدی برای اطمینـان از 

شده است که با توجه به مقـادیر اسـتاندارد، نتـایج ( گزارش3یری استفاده شد که نتایج در جدول )گاندازهی هامدلاعتبار 

آزمـون شـد و میـزان ی پپرسشـنامه  20ای شـامل یـهاول نمونهروایی و پایایی دارد. برای سنج  پایایی،  نشان از تأیید

آمده دست( مقدار به7/0) یاییپامحاسبه گردید که با توجه به حداقل ضریب  892/0ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ 

ی و تلخـیص شـد. بنددسـتهشده با استفاده از آمار توصـیفی یی گردآورهادادهنشان از قابلیت اعتماد به پرسشنامه دارد. 

سازی معادال  ساختاری مبتنی بر تکنیک حداقل مربعا  جزیی انجام گردید. همچنـین های تحقی  از مدلیهفرضآزمون 

بـا  هادادهوتحلیل محاسبه شد که از مطلوبیت قوی مدل حکایت دارد. تجزیه 364/0( برابر با GOFنیکویی برازش مدل )

سـازی معـادال  )مدل دلیـل انتخـاب روشصـور  پـذیرفت.  SmartPLSو  SPSS25ی افزارهانرم بستهاستفاده از 

در تحقیـ  حاضـر محـدودیت مذکور این است که  SmartPLS2 افزارو نرم ساختاری مبتنی بر حداقل مربعا  جزیی(

. بـا داردمتغیرهـا وجـود  توزی  غیر نرمالویه استفاده گردید( و گ 2یری متغیر اعتماد به رویداد از گاندازهتعداد گویه )برای 

از طریـ   سازی معادال  ساختاری مبتنی بر تکنیـک حـداقل مربعـا  جزیـیتوجه به این دو محدودیت، استفاده از مدل

 شود.یعنوان روش قدرتمندی مطرح مبه SmartPLS افزارنرم
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 ای تحقیق، روایی و پایایی. تحلیل عاملی تأیید متغیره3 شماره جدول

 R2 Communality GOF آلفا AVE CR متغیر آلفا Tآماره  بار عاملی گویه

EA1 750/0 587/22 888/0 EA 654/0 904/0 870/0 000/0 654/0 364/0 

EA2 831/0 642/47 887/0 

EA3 790/0 408/34 888/0 

EA4 822/0 490/41 888/0 

EA5 845/0 313/60 887/0 

EV1 815/0 990/48 888/0 EV 669/0 858/0 756/0 132/0 669/0 

EV2 794/0 644/34 889/0 

EV3 844/0 119/30 890/0 

MEE1 788/0 653/34 888/0 MEE 666/0 908/0 874/0 243/0 666/0 

MEE2 848/0 305/52 887/0 

MEE3 773/0 806/32 889/0 

MEE4 844/0 685/51 887/0 

MEE5 823/0 009/37 887/0 

EI1 831/0 627/39 889/0 EI 690/0 898/0 850/0 223/0 690 

EI2 874/0 506/62 889/0 

EI3 741/0 778/22 890/0 

EI4 869/0 443/59 888/0 

EQ1 768/0 139/18 893/0 EQ 717/0 953/0 945/0 424/0 717/0 

EQ2 851/0 802/28 892/0 

EQ3 868/0 350/36 892/0 

EQ4 866/0 255/38 892/0 

EQ5 885/0 082/34 893/0 

EQ6 846/0 995/25 893/0 

EQ7 837/0 757/27 892/0 

EQ8 849/0 927/22 893/0 

SE1 868/0 571/56 890/0 SE 710/0 880/0 797/0 221/0 710/0 

SE2 850/0 419/42 890/0 

SE3 808/0 075/30 891/0 

TE1 912/0 646/72 889/9 TE 836/0 910/0 803/0 294/0 836/0 

TE2 916/0 196/79 889/0 

LE1 838/0 617/45 888/0 LE 698/0 902/0 854/0 388/0 698/0 

LE2 884/0 764/81 887/0 

LE3 739/0 226/22 888/0 

LE4 872/0 417/62 887/0 

 

 هابحث و یافته

تکنیک حـداقل مربعـا  ختاری مبتنی بر سازی معادال  ساهای تحقی  از روش مدلدر این قسمت جهت آزمون فرضیه

 ت.شده اس( گزارش4یی استفاده گردید که نتایج در جدول )جز
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 های تحقیق. آزمون فرضیه4 شماره جدول

 وضعیت معناداری ضریب مسیر گذارد برتأثیر می فرضیه متغیر

 رد 353/0 020/0 کیفیت رویدادهای منتخب شهرستان رامسرH1  اصالت رویداد

H2 تأیید 391/7 363/0 ارزش رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H3 تأیید 366/11 420/0 خب شهرستان رامسررضایت از رویدادهای منت 

H4 (تأیید 189/6 288/0 یادماندنی از رویدادهای منتخب شهرستان رامسرتجربه به 

H5 (تأیید 293/9 393/0 اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H6 (تأیید 526/5 301/0 تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H7 (تأیید 534/8 357/0 دادهای منتخب شهرستان رامسروفاداری به روی 

 رد 070/0 003/0 ارزش رویدادهای منتخب شهرستان رامسرH8  کیفیت رویداد

H9 تأیید 250/15 511/0 رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H10 (تأیید 704/5 217/0 یادماندنی از رویدادهای منتخب شهرستان رامسرتجربه به 

H11 (رد 369/0 015/0 اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H12 (تأیید 426/7 320/0 تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H13 (تأیید 914/10 402/0 وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

 تأیید 736/3 201/0 رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسرH14  ارزش رویداد

H15 (تأیید 514/6 288/0 یادماندنی از رویدادهای منتخب شهرستان رامسرتجربه به 

H16 (تأیید 191/4 206/0 اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H17 (تأیید 473/8 378/0 تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H18 (تأیید 124/2 109/0 روفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامس 

به ر ج  ٔ ت

ــدنی از به یادمان

 رویداد

H19 (تأیید 690/6 361/0 رضایت از رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H20 (تأیید 478/4 242/0 اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H21 (تأیید 021/3 192/0 تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H22 (تأیید 871/3 189/0 رویدادهای منتخب شهرستان رامسر وفاداری به 

رضــــــایت از 

 رویداد

H23 (تأیید 841/6 291/0 اعتماد به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H24 (تأیید 568/14 489/0 تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H25 (دتأیی 403/14 470/0 وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

اعتمـــاد بـــه 

 رویداد

H26 (تأیید 878/17 584/0 تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

H27 (تأیید 519/17 544/0 وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر 

 تأیید 989/17 587/0 وفاداری به رویدادهای منتخب شهرستان رامسر) H28 تصویر رویداد

 

بر وفاداری گردشگران به رویدادهای منتخب اثرپذیری متغیرهای کیفیـت، ارزش، رضـایت، در بررسی تأثیر اصالت رویداد 

یادماندنی، اعتماد و تصویر رویدادهای منتخب از طری  کیفیت رویداد نیـز موردبررسـی قـرار گرفـت. در آزمـون تجربه به

( بوده و با توجـه 020/0سر برابر با )یدادها بر کیفیت رویدادهای منتخب شهرستان رامروفرضیه اول، ضریب تأثیر اصالت 

( و قـرار نگـرفتن در بـازه -96/1تر از + و کوچـک96/1تر از )میزان استاندارد و پذیرش: بزرگ 353/0به سطح معناداری 

یدادها تأثیر مثبت و مسـتقیم بـر کیفیـت رواصالت "رو فرضیه اول باشد، ازاینپذیرش معناداری، ضریب تأثیر معنادار نمی

گردد. بـاوجود پتانسـیلی کـه در اصـالت رویـدادها بـرای جـذب بیشـتر رد می "دهای منتخب شهرستان رامسر داردرویدا

ی منسجم در نحـوه و چگـونگی برگـزاری زیربرنامهگردشگران وجود دارد، به دلیل ضعف مدیریتی و عدم برخورداری از 

در بهبـود رونـد  توانـدیمکه این عامـل  باشندینمردار رویدادها در شهرستان رامسر، این رویدادها از کیفیت مطلوب برخو

ی صـحیح و اصـولی در زیربرنامـهجذب گردشگر از طری  رویدادها، عاملی بازدارنده باشد درنتیجه ایـن بخـ  نیازمنـد 

 فرهنگـی -یدادها بر ارزش رویدادهای بـومیرو. در آزمون فرضیه دوم، ضریب تأثیر اصالت باشدیمراستای بهبود کیفیت 
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فرهنگی شهرسـتان رامسـر  -درصدی تغییرا  ارزش رویدادهای بومی 13( بوده و تبیین 363/0شهرستان رامسر برابر با )

یـدادها رواصالت "رو فرضیه دوم باشد، ازاینقابل گزارش می 391/7با توجه به سطح معناداری  یدادهارواز طری  اصالت 

گـردد کـه بـا نتـایج تحقیـ  تأیید می "فرهنگی شهرستان رامسر دارد -تأثیر مثبت و مستقیم بر ارزش رویدادهای بومی

(Kim & Jamal,2007; Chhabra et al,2003 همسو )که اصـالت رویـدادها عامـل مهمـی در . ازآنجاییباشدیم

گـاه فرد بودن و بومی بودن رویداد سبب افـزای  اعتبـار و ارزش آن در ن، درنتیجه منحصربهباشدیمها ارزیابی ارزش آن

فرهنگی شهرستان  -یدادها بر رضایت از رویدادهای بومیرو. در آزمون فرضیه سوم، ضریب تأثیر اصالت شودیمگردشگر 

با توجه بـه  یدادهاروین رویدادها از طری  اصالت از ادرصدی تغییرا  رضایت  7/17( بوده و تبیین 420/0رامسر برابر با )

یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر رضـایت از رواصالت "رو فرضیه سوم د، ازاینباشقابل گزارش می 366/11سطح معناداری 

( همسـو Brida et al,2013گردد کـه بـا نتـایج تحقیـ  )تأیید می "فرهنگی شهرستان رامسر دارد -رویدادهای بومی

ازدید آشـنا شـوند کـه تا بافرهنگ بومی مردم منطقه مورد ب باشندیم. گردشگرانی که خواستار رویدادهای اصیل باشدیم

شـده، درنتیجـه  آهـاورسوم مردم بومی است، اصالت رویدادها سبب برطرف کردن انتظـار درواق  محصول فرهنگی آداب

یادمانـدنی از یـدادها بـر تجربـه بهرو. در آزمون فرضیه چهارم، ضریب تأثیر اصـالت آوردیمها را فراهم زمینه رضایت آن

یادماندنی از این درصدی تغییرا  تجربه به 10( بوده و تبیین 288/0ان رامسر برابر با )فرهنگی شهرست -رویدادهای بومی

رو فرضـیه چهـارم باشـد، ازایـنقابـل گـزارش می 189/6با توجه به سطح معنـاداری  یدادهارویدادها از طری  اصالت رو

تأییـد  "فرهنگی شهرستان رامسر دارد -بومییادماندنی از رویدادهای یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تجربه بهرواصالت "

. هرچـه اصـالت یـک رویـداد محفـوظ باشدیم( همسو Robinson & Clifford,2012گردد که با نتایج تحقی  )می

که سـبب  بنددیمبماند، ارزش در  شده آن رویداد توسط گردشگر باال رفته و در ذهن گردشگر به نحوه مثثرتری نق  

یـدادها بـر اعتمـاد بـه رو. در آزمون فرضیه پـنجم، ضـریب تـأثیر اصـالت شودیمر خاطر گردشگر ماندگاری آن رویداد د

درصدی تغییرا  اعتماد به این رویدادها  5/15( بوده و تبیین 393/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ) -رویدادهای بومی

یدادها رواصالت "رو فرضیه پنجم باشد، ازاینیقابل گزارش م 293/9با توجه به سطح معناداری  یدادهارواز طری  اصالت 

گردد که با نتـایج تحقیـ  تأیید می "فرهنگی شهرستان رامسر دارد -تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای بومی

(Robinson & Clifford,2012 همسو )اصالت رویدادها در قابلیت اعتماد گردشگران به آن رویداد اثرگـذار باشدیم .

درنتیجه رویدادهایی که از این ویوگی برخـوردار  باشندیمست زیرا گردشگران رویداد به دنبال رویدادهای سنتی و اصیل ا

یـدادها بـر روباشند، قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به سایر رویدادها دارند. در آزمون فرضیه ششم، ضـریب تـأثیر اصـالت 

درصـدی تغییـرا  تصـویر ایـن  10( بـوده و تبیـین 301/0برابر با ) فرهنگی شهرستان رامسر -تصویر رویدادهای بومی

اصالت "رو فرضیه ششم باشد، ازاینقابل گزارش می 526/5با توجه به سطح معناداری  یدادهارورویدادها از طری  اصالت 

گردد کـه بـا نتـایج تأیید می "فرهنگی شهرستان رامسر دارد -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای بومیرو

که سـبب  شودیمعنوان عاملی در نظر گرفته . اصالت رویدادها درواق  بهباشدیم( همسو Cheng et al,2016تحقی  )

برگـزار شـود سـبب بهبـود تصـویر  ترلیاصو  تریسنت. زیرا چنانچه یک رویداد شودیمایجاد تصویر ذهنی بهتر از رویداد 

. در آزمون فرضیه کندیمبودن رویداد به منطقه را در ذهن گردشگر تداعی  فردحصربهمنذهنی گردشگر از منطقه شده و 

( بـوده و 357/0فرهنگی شهرستان رامسر برابـر بـا ) -یدادها بر وفاداری به رویدادهای بومیروهفتم، ضریب تأثیر اصالت 

قابـل  534/8توجه بـه سـطح معنـاداری  با یدادهارودرصدی تغییرا  وفاداری به این رویدادها از طری  اصالت  13تبیین 

فرهنگـی  -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای بومیرواصالت "رو فرضیه هفتم باشد، ازاینگزارش می

 & Akhoondnejad,2016; Shen,2014; Casteranگردد که با نتایج تحقیـ  )تأیید می "شهرستان رامسر دارد
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Roederer,2013 توجه بیشتر گردشگران به رویداد شده و سطح انتظـارا  . اصالت رویدادها سبب جلبباشدیم( همسو

ها به رویداد را به همراه دارد و سبب تجدید سـفر بـه منطقـه و بازدیـد درنتیجه وفاداری آن کندیمگردشگران را برآورده 

 .شودیممجدد رویداد 

ن به رویدادهای منتخب اثرپذیری متغیرهـای ارزش، رضـایت، تجربـه در بررسی تأثیر کیفیت رویداد بر وفاداری گردشگرا

یادماندنی، اعتماد و تصویر رویدادهای منتخب از طری  کیفیت رویداد نیز موردبررسی قـرار گرفـت. در آزمـون فرضـیه به

( بوده و تبیـین 003/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ) -یدادها بر ارزش رویدادهای بومیروهشتم، ضریب تأثیر کیفیت 

و قرار نگرفتن  070/0با توجه به سطح معناداری  یدادهاروشد  ضعیف تغییرا  ارزش به این رویدادها از طری  کیفیت به

یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بـر روکیفیت "رو فرضیه هشتم باشد، ازایندر بازه پذیرش معناداری، ضریب تأثیر معنادار نمی

د. ارزش یک مفهوم نسبی و عوامـل ایجادکننـده گردتأیید نمی "فرهنگی شهرستان رامسر دارد -ارزش رویدادهای بومی

کننده در این رویدادها، شاید سطح کیفیت خدما  بـاال باشـد، آن برای هر فرد متغیر بوده است، ازنظر گردشگران شرکت

اسـت.  زحمت افتـادنبهکمتر  و مالی ینههز، نزما کند، بهینه بودنامّا منجر به ایجاد ارزش نشده و آنچه ارزش ایجاد می

فرهنگی شهرسـتان رامسـر برابـر بـا  -یدادها بر رضایت از رویدادهای بومیرودر آزمون فرضیه نهم، ضریب تأثیر کیفیت 

با توجه به سـطح معنـاداری  یدادهاروین رویدادها از طری  کیفیت از ادرصدی تغییرا  رضایت  26( بوده و تبیین 511/0)

یدادها تأثیر مثبـت و مسـتقیم بـر رضـایت از رویـدادهای روکیفیت "رو فرضیه نهم باشد، ازاینقابل گزارش می 250/15

. کیفیـت باشـدیم( همسـو Wu et al,2014گردد که با نتایج تحقی  )تأیید می "فرهنگی شهرستان رامسر دارد -بومی

 آوردیمویداد باال باشد، رضایت بازدیدکننده را به همراه درنتیجه هرچه کیفیت یک ر باشدیممتضمن رضایت از رویدادها 

یدادها بر تجربـه رو. در آزمون فرضیه دهم، ضریب تأثیر کیفیت کندیمکه در رویدادهای منتخب شهرستان رامسر صدا 

تجربـه  درصـدی تغییـرا  5( بـوده و تبیـین 217/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ) -یادماندنی از رویدادهای بومیبه

رو باشـد، ازایـنقابل گـزارش می 704/5با توجه به سطح معناداری  یدادهارویدادها از طری  کیفیت رویادماندنی از این به

فرهنگی شهرستان رامسر  -یادماندنی از رویدادهای بومییدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تجربه بهروکیفیت "فرضیه دهم 

. هـر چـه کیفیـت باشدیم( همسو Kim,2014; Tung & Ritchie,2011ج تحقی  )گردد که با نتایتأیید می "دارد

یادمانـدنی ی بهاتجربهعنوان درنتیجه آن رویداد به ماندیمیک رویداد بیشتر باشد، به نحوه مثثرتری در ذهن بازدیدکننده 

 -عتمـاد بـه رویـدادهای بـومییـدادها بـر ارو. در آزمون فرضیه یازدهم، ضریب تأثیر کیفیـت شودیمدر خاطر وی ثبت 

شد  ضعیف تغییرا  اعتماد به این رویدادها از طری  کیفیـت ( بوده و تبیین به015/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با )

باشـد، و قرار نگرفتن در بـازه پـذیرش معنـاداری، ضـریب تـأثیر معنـادار نمی 369/0با توجه به سطح معناداری  یدادهارو

فرهنگی شهرستان رامسـر  -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای بومیروکیفیت "زدهم رو فرضیه یاازاین

و اعتماد کردن در هـر گردشـگر بـا دیگـری  باشدیمکه کیفیت در  شده مقیاسی ذهنی گردد. ازآنجاییتأیید نمی "دارد

ده درنتیجـه کیفیـت رویـدادهای منتخـب شهرسـتان ، کیفیت رویدادها پاسخگوی نیاز بازدیدکنندگان نبوباشدیممتفاو  

درست در گردشگران شود. در آزمـون فرضـیه دوازدهـم، ضـریب تـأثیر  وهیشرامسر، نتوانسته است سبب اعتمادسازی به 

درصـدی  10( بـوده و تبیـین 320/0فرهنگی شهرسـتان رامسـر برابـر بـا ) -یدادها بر تصویر رویدادهای بومیروکیفیت 

رو باشـد، ازایـنقابل گزارش می 426/7با توجه به سطح معناداری  یدادهاروین رویدادها از طری  کیفیت تغییرا  تصویر ا

 "فرهنگـی شهرسـتان رامسـر دارد -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای بـومیروکیفیت "فرضیه دوازدهم 

 ابدییم. هرچه کیفیت رویدادها افزای  باشدیم( همسو Sung Moon et al,2011گردد که با نتایج تحقی  )تأیید می

درنتیجه کیفیت در تصویر رویدادهای منتخب شهرستان رامسر تأثیر  گنجدیمتصویر گویاتری از رویداد در ذهن گردشگر 

فرهنگـی  -یدادها بر وفـاداری رویـدادهای بـومیرومستقیم داشته است. در آزمون فرضیه سیزدهم، ضریب تأثیر کیفیت 
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بـا  یدادهارودرصدی تغییرا  وفاداری به این رویدادها از طری  کیفیت  16( بوده و تبیین 402/0ن رامسر برابر با )شهرستا

یدادها تأثیر مثبت و مسـتقیم روکیفیت "رو فرضیه سیزدهم باشد، ازاینقابل گزارش می 914/10توجه به سطح معناداری 

 ,Akhoondnejadگردد که با نتایج تحقی  )تأیید می "رامسر داردفرهنگی شهرستان  -بر وفاداری به رویدادهای بومی

2016; Wu et al,2014 رضایت خـاطر گردشـگران را بـه ابدییم. هرچه کیفیت یک رویداد افزای  باشدیم( همسو ،

د هـا نسـبت بـه رویـداخـاطر و وفـاداری آنشدن در گردشگر سـبب تعل درنتیجه احساس موردتوجه واق  آوردیمهمراه 

در بررسی تأثیر ارزش رویداد بر وفاداری گردشگران به رویدادهای منتخب اثرپذیری متغیرهای رضـایت، تجربـه  .شودیم

یادماندنی، اعتماد و تصویر رویدادهای منتخب از طری  ارزش رویداد نیز موردبررسـی قـرار گرفـت. در آزمـون فرضـیه به

( بـوده و 201/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ) -ز رویدادهای بومییدادها بر رضایت اروچهاردهم، ضریب تأثیر ارزش 

قابـل  736/3بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری  یـدادهاروین رویدادها از طری  ارزش از ادرصدی تغییرا  رضایت  4تبیین 

 -ای بـومییدادها تـأثیر مثبـت و مسـتقیم بـر رضـایت از رویـدادهروارزش "رو فرضیه چهاردهم باشد، ازاینگزارش می

. باشـدیم( همسو Grappi & Montanari,2011گردد که با نتایج تحقی  )تأیید می "فرهنگی شهرستان رامسر دارد

که با ارزیـابی  باشدیمارزش در  شده توسط گردشگر نشانگر دیدگاه شخص نسبت به تفاو  میان مزایا و هزینه رویداد 

زیرا  آوردیمباشد رضایت را به همراه  قبولقابلها که ارزیابی میان آنبین کیفیت و هزینه همراه است درنتیجه درصورتی

یـدادها بـر روشده نیاز گردشگر برطرف شده است. در آزمون فرضیه پانزدهم، ضریب تأثیر ارزش با توجه به بهای پرداخت

درصـدی تغییـرا   8و تبیـین ( بـوده 288/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر بـا ) -یادماندنی از رویدادهای بومیبه تجربه

باشـد، قابـل گـزارش می 514/6با توجه به سـطح معنـاداری  یدادهاروین رویدادها از طری  ارزش از ایادماندنی به تجربه

فرهنگـی  -یادمانـدنی از رویـدادهای بـومیبه تجربـهیدادها تأثیر مثبت و مستقیم بـر روارزش "رو فرضیه پانزدهم ازاین

. باشـدیم( همسـو Ramkissoon & Uysal, 2014گـردد کـه بـا نتـایج تحقیـ  )تأییـد می "شهرستان رامسر دارد

ی داشـته باشـد، درنتیجـه رضـایت از خـوانهمشده شده در ازای رویداد باکیفیت محصول ارائهکه بهای پرداختدرصورتی

شـانزدهم، ضـریب تـأثیر ارزش  . در آزمون فرضـیهشودیمیادماندنی از رویداد محصول ایجادشده و سبب ایجاد تجربه به

درصـدی تغییـرا   4( بـوده و تبیـین 206/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر بـا ) -یدادها بر اعتماد به رویدادهای بومیرو

رو فرضـیه باشد، ازاینقابل گزارش می 191/4با توجه به سطح معناداری  یدادهارواعتماد به این رویدادها از طری  ارزش 

تأییـد  "فرهنگی شهرسـتان رامسـر دارد -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای بومیورارزش "شانزدهم 

کـه ارزش رویـدادها سـبب رضـایت و ایجـاد . ازآنجاییباشـدیم( همسو Lee et al,2011گردد که با نتایج تحقی  )می

. در آزمون فرضیه شودیمت به رویداد در گردشگران درنتیجه باع  ایجاد اعتماد نسب شودیمیادماندنی از رویداد تصویر به

( بوده و تبیین 378/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ) -یدادها بر تصویر رویدادهای بومیروهفدهم، ضریب تأثیر ارزش 

قابـل گـزارش  473/8بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری  یدادهارودرصدی تغییرا  تصویر این رویدادها از طری  ارزش  14

فرهنگـی شهرسـتان  -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای بومیروارزش "رو فرضیه هفدهم باشد، ازاینمی

. ارزش رویـدادها سـبب ایجـاد رضـایت باشدیم( همسو Cheon,2016گردد که با نتایج تحقی  )تأیید می "رامسر دارد

. در آزمـون فرضـیه هیجـدهم، شـودیمجاد تصویر بهتر از رویداد درنتیجه سبب ای آوردیمایجادشده و اعتماد را به همراه 

 1( بوده و تبیـین 109/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ) -یدادها بر وفاداری به رویدادهای بومیروضریب تأثیر ارزش 

بـل گـزارش قا 124/2با توجـه بـه سـطح معنـاداری  یدادهارودرصدی تغییرا  وفاداری به این رویدادها از طری  ارزش 

فرهنگـی  -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بـر وفـاداری بـه رویـدادهای بـومیروارزش "رو فرضیه هیجدهم باشد، ازاینمی

( همسـو Akhoondnejad,2016; Kim et al,2011گردد کـه بـا نتـایج تحقیـ  )تأیید می "شهرستان رامسر دارد
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در  آورد.رنتیجه وفاداری نسبت بـه رویـداد را بـه همـراه مـیشود، د. ارزش رویداد سبب رضایتمندی گردشگر میباشدیم

یادماندنی از رویداد بر وفاداری گردشگران به رویـدادهای منتخـب اثرپـذیری متغیرهـای رضـایت، بررسی تأثیر تجربه به

زمـون فرضـیه یادماندنی از رویداد نیز موردبررسی قرار گرفـت. در آاعتماد و تصویر رویدادهای منتخب از طری  تجربه به

فرهنگی شهرسـتان رامسـر برابـر بـا  -یدادها بر رضایت از رویدادهای بومیرویادماندنی از نوزدهم، ضریب تأثیر تجربه به

بـا توجـه بـه  یدادهارویادماندنی از یدادها از طری  تجربه بهروین از ادرصدی تغییرا  رضایت  13بوده و تبیین ( 361/0)

یـدادها تـأثیر مثبـت و رویادمانـدنی از تجربـه به "رو فرضیه نوزدهم باشد، ازاینرش میقابل گزا 690/6سطح معناداری 

 & Tungگردد که با نتـایج تحقیـ  )تأیید می "فرهنگی شهرستان رامسر دارد -مستقیم بر رضایت از رویدادهای بومی

Ritchie,2011 یدادهاسـت کـه سـبب رضـایت از یادماندنی از یک رویـداد نشـانگر ارزش رو. تجربه بهباشدیم( همسو

 -یـدادها بـر اعتمـاد بـه رویـدادهای بـومیرویادماندنی از . در آزمون فرضیه بیستم، ضریب تأثیر تجربه بهشودیمرویداد 

درصدی تغییرا  اعتمـاد بـه ایـن رویـدادها از طریـ  تجربـه  6( بوده و تبیین 242/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با )

تجربـه  "رو فرضـیه بیسـتم باشـد، ازایـنقابـل گـزارش می 478/4با توجه به سـطح معنـاداری  دادهایرویادماندنی از به

تأییـد  "فرهنگـی شهرسـتان رامسـر دارد -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر اعتماد به رویـدادهای بـومیرویادماندنی از به

یادماندنی از رویداد سبب ایجاد رضایت ه به. تجربباشدیم( همسو Tuned Global,2016گردد که با نتایج تحقی  )می

. در آزمـون فرضـیه شـودیمدرنتیجه رضایت از رویدادها سبب ایجاد اعتمـاد نسـبت بـه رویـدادها  شودیماز رویدادهای 

فرهنگی شهرستان رامسـر برابـر بـا  -یدادها بر تصویر رویدادهای بومیرویادماندنی از ، ضریب تأثیر تجربه بهکمیوستیب

با توجه بـه سـطح  یدادهارویادماندنی از درصدی تغییرا  تصویر این رویدادها از طری  تجربه به 4( بوده و تبیین 192/0)

یدادها تأثیر مثبت و مستقیم رویادماندنی از تجربه به " کمیوستیبرو فرضیه باشد، ازاینقابل گزارش می 021/3معناداری 

 ,Tung & Ritchieگردد که با نتـایج تحقیـ  )تأیید می "ان رامسر داردفرهنگی شهرست -بر تصویر رویدادهای بومی

یادماندنی از رویداد باع  ایجاد اعتماد شده درنتیجـه تصـویر خـوب از رویـداد منتخـب . تجربه بهباشدیم( همسو 2011

یدادها بر وفاداری رودنی از یادمان، ضریب تأثیر تجربه بهودومستیب. در آزمون فرضیه آوردیمشهرستان رامسر را به همراه 

درصدی تغییرا  وفاداری به رویـدادها از  4( بوده و تبیین 189/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ) -به رویدادهای بومی

 ودومسـتیبرو فرضیه باشد، ازاینقابل گزارش می 871/3با توجه به سطح معناداری  یدادهارویادماندنی از طری  تجربه به

 "فرهنگی شهرستان رامسـر دارد -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای بومیرویادماندنی از هتجربه ب "

. تجربـه باشـدیم( همسـو Manthiou et al,2016; Rivera et al,2015گـردد کـه بـا نتـایج تحقیـ  )تأییـد می

در بررسـی تـأثیر  .شـودیمیداد سبب وفاداری به رویـداد یادماندنی از رویداد با ایجاد رضایت، اعتماد، تصویر خوب از روبه

رضایت از رویداد بر وفاداری گردشگران به رویدادهای منتخب اثرپذیری متغیرهای رضایت، اعتماد و تصـویر رویـدادهای 

، ضـریب تـأثیر رضـایت از وسـومستیبمنتخب از طری  رضایت از رویداد نیز موردبررسی قرار گرفت. در آزمون فرضـیه 

درصـدی تغییـرا   5/8( بوده و تبیـین 291/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ) -یدادها بر اعتماد به رویدادهای بومیرو

رو فرضـیه باشد، ازایـنقابل گزارش می 841/6با توجه به سطح معناداری  یدادهارواعتماد به رویدادها از طری  رضایت از 

 "فرهنگی شهرسـتان رامسـر دارد -و مستقیم بر اعتماد به رویدادهای بومی یدادها تأثیر مثبترورضایت از " وسومستیب

کـه  شـودیم. رضایت از رویـداد زمـانی حاصـل باشدیم( همسو Song et al,2014گردد که با نتایج تحقی  )تأیید می

آزمـون فرضـیه . در کنـدیم، درنتیجـه گردشـگر بـه رویـداد مـوردنظر اعتمـاد شودیمتمامی انتظارا  گردشگر برآورده 

( 489/0فرهنگی شهرستان رامسـر برابـر بـا ) -یدادها بر تصویر رویدادهای بومیرو، ضریب تأثیر رضایت از وچهارمستیب

قابـل  568/14با توجه به سطح معناداری  یدادهارودرصدی تغییرا  تصویر رویدادها از طری  رضایت از  24بوده و تبیین 

 -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصـویر رویـدادهای بـومیرورضایت از " وچهارمستیبرو فرضیه باشد، ازاینگزارش می
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( همسـو Cheon,2016; Mohi et al,2013گردد کـه بـا نتـایج تحقیـ  )تأیید می "فرهنگی شهرستان رامسر دارد

. در آزمـون آوردیمه وجود و درنتیجه تصویر خوبی از رویداد را ب شودیم. رضایت از رویداد سبب اعتماد به رویداد باشدیم

فرهنگی شهرستان رامسر برابر بـا  -یدادها بر وفاداری به رویدادهای بومیرو، ضریب تأثیر رضایت از وپنجمستیبفرضیه 

با توجه به سـطح معنـاداری  یدادهارودرصدی تغییرا  وفاداری به رویدادها از طری  رضایت از  22( بوده و تبیین 470/0)

یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بـر وفـاداری بـه رورضایت از  " وپنجمستیبرو فرضیه باشد، ازاینش میقابل گزار 403/14

ــومی ــدادهای ب ــر دارد -روی ــتان رامس ــی شهرس ــد می "فرهنگ ــ  )تأیی ــایج تحقی ــا نت ــه ب ــردد ک  ;Lee,2014گ

Akhoondnejad,2016; Tuned Global,2016; Chang et al,2013 رویـداد . رضـایت از باشـدیم( همسـو

که این خود دلیلی بر ایجاد وفاداری نسبت به رویدادهای منتخب  شودیمسبب ایجاد اعتماد و ایجاد تصویر مناسب از آن 

در بررسی تأثیر اعتماد به رویداد بـر وفـاداری گردشـگران بـه رویـدادهای منتخـب اثرپـذیری  .باشدیمشهرستان رامسر 

، وششمستیباعتماد به رویداد نیز موردبررسی قرار گرفت. در آزمون فرضیه  متغیرهای تصویر رویدادهای منتخب از طری 

 34( بوده و تبیـین 584/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ) -یدادها بر تصویر رویدادهای بومیروضریب تأثیر اعتماد به 

باشـد، قابل گـزارش می 878/17ی با توجه به سطح معنادار یدادهارودرصدی تغییرا  تصویر رویدادها از طری  اعتماد به 

فرهنگـی شهرسـتان  -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر تصویر رویدادهای بومیرواعتماد به " وششمستیبرو فرضیه ازاین

. اعتمـاد بـه رویـداد از رضـایت از باشدیم( همسو Wong et al,2014گردد که با نتایج تحقی  )تأیید می "رامسر دارد

که رضایت از رویداد سبب ایجاد تصویر ذهنی بهتر در گردشگران رویـدادهای منتخـب  ردیگیمچشمه تمامی ابعاد آن سر

یدادها بـر وفـاداری بـه رویـدادهای رو، ضریب تأثیر اعتماد به وهفتمستیبشهرستان رامسر شده است. در آزمون فرضیه 

تغییرا  وفاداری به رویدادها از طری  اعتماد درصدی  30( بوده و تبیین 544/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر با ) -بومی

یـدادها رواعتماد بـه  " وهفتمستیبرو فرضیه باشد، ازاینقابل گزارش می 519/17با توجه به سطح معناداری  یدادهاروبه 

تحقی  گردد که با نتایج تأیید می "فرهنگی شهرستان رامسر دارد -تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای بومی

(Lee & Back,2008 همسو )که اعتماد گردشگران به یک رویداد جلب شود، به دلیل تصویر ذهنی . درصورتیباشدیم

شـود، سـبب ایجـاد مثبتی که از رویداد در ذهن گردشگر تداعی شده و رضایت خاطر گردشـگر بـه آن رویـداد جلـب می

اد بر وفاداری گردشگران بـه رویـدادهای منتخـب اثرپـذیری در بررسی تأثیر تصویر روید شود.وفاداری در گردشگری می

، وهشـتمستیبمتغیرهای تصویر رویدادهای منتخب از طری  تصویر رویداد نیز موردبررسی قرار گرفت. در آزمون فرضـیه 

تبیـین ( بـوده و 587/0فرهنگی شهرستان رامسر برابر بـا ) -یدادها بر وفاداری به رویدادهای بومیروضریب تأثیر تصویر 

قابـل گـزارش  989/17با توجه به سطح معنـاداری  یدادهارودرصدی تغییرا  وفاداری به رویدادها از طری  تصویر  5/34

فرهنگـی  -یدادها تأثیر مثبت و مستقیم بر وفاداری به رویدادهای بومیروتصویر " وهشتمستیبرو فرضیه باشد، ازاینمی

 Hernandez-Mogollon؛1393زاده،نمین و هاشـمزادها نتایج تحقی  )تاجگردد که بتأیید می "شهرستان رامسر دارد

et al,2017; Wilson et al,2016 باشدیم( همسو. 

 

 گیرینتیجه

فرهنگی شهرستان رامسـر )آیـین تیرمـاه  -به رویدادهای بومی گردشگران وفاداری بر مثثر منظور بررسی نق  عواملبه

 28ادبیـا ،  مطالعـهمردی(، بـر اسـاس یلـهگگاوزبان و رویداد ورزشی کشتی نواره گلسیزده شو، جشنواره بهارنارنج، جش

 هاهیفرضـی تحقی  حاضـر، تأییـد یـا رد تمـامی هاافتهمفهومی ارائه گردید و با توجه به ی -به همراه مدل نظری هیفرض

بیـان  توانیما تحقیقا  مشابه پیشین و مقایسه ب هاهیفرضبررسی شدند. با بح  و تحلیل در مورد تأیید یا رد هر یک از 
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یادماندنی از رویداد، رضایت از رویداد، اعتمـاد بـه رویـداد و نمود که اصالت رویداد، کیفیت رویداد، ارزش رویداد، تجربه به

تصویر رویداد، نق  مهمی را در وفاداری به رویدادهای منتخب شهرسـتان رامسـر )آیـین تیرمـاه سـیزده شـو، جشـنواره 

اسـتفاده و این نتایج در بعُد کاربردی قابل ندینمایممردی( ایفا یلهگگاوزبان و رویداد ورزشی کشتی ارنج، جشنواره گلبهارن

 پیشنهادهای زیر را ارائه نمود: توانیم، هاافتهباشد. با توجه به این یمی

ی و مشـارکت ریپذتیمسئولردم بومی به ی و تشوی  مسازنهیزم(: 7تا  1ی هاهیفرضمبتنی بر نق  اصالت رویداد )نتایج 

و  هایقیموسـ، سازها، هالباسدر جهت توسعه خدما  گردشگری؛ برگزارکنندگان رویدادهای منتخب در رامسر از نمادها، 

کارگیری نمایند؛ برگزارکنندگان رویدادهای منتخب در رامسر، یک موضوع و نام خاص متناسب با به هابرنامه... در اجرای 

ا برای معرفی این رویدادها انتخاب نمایند؛ برگزارکنندگان رویدادهای منتخب در رامسر، با توجه به ویوگی هر رویداد محتو

ی گردشگری مبتنـی بـر زمـان و شـرایط هاجاذبهزمان خاصی را برای اجرای آن در نظر بگیرند )عدم تداخل با سایر  بازه

ی و تولیـدا  محلـی( در زمـان برگـزاری رویـدادهای دست یصنا)فروش یی(؛ توسعه و ساماندهی بازارهای بومی وهواآب

(: در برگزاری رویدادهای منتخب در رامسر تا حد امکان 13تا  8ی هاهیفرضمبتنی بر نق  کیفیت رویداد )نتایج  منتخب.

دیده و ومی و محلی آموزشخود رویداد رایگان باشد و تنها برای ارائه خدما  جانبی هزینه دریافت شود؛ استفاده از افراد ب

صور  یک چـار  ی برگزاری رویداد بههاتهیکمی برای برگزاری رویدادهای منتخب در رامسر؛ مدیریت، ساختار و احرفه

منظور افـزای  بـه هاجشـنوارهمشخص شود؛ استاندارد نمودن فرآیند برگزاری  هاتهیکمسازمانی تعیین شود؛ سازوکار این 

ی مرکـز پووهشـی انـدازراهد سازی برای رویدادهای منتخب، تأکید بر افراد مثثر و وظایف؛ اقـدام بـه اعتبار، اصالت و برن

های ینـهو کنتـرل هز یبنـدبودجهرویدادها برای انجام تحقیقا  در راستای توسعه و ترویج رویدادهای منتخب؛ توجه به 

سازی و بازار داری رویدادها در برگـزاری رویـدادهای ی بازار سازادهیپرویدادهای منتخب؛  اجرای مراحل مختلف برگزاری

(: با توجه به مشـخص بـودن موضـوع 18تا  14ی هاهیفرضمبتنی بر نق  ارزش رویداد )نتایج  منتخب شهرستان رامسر.

رویداد برای ایجاد ارزش در محصول خروجی رویداد، در اجرای آن تنوع زمـانی )محـدود در یـک بـازه زمـانی( و مکـانی 

و زمانمنـد نمـودن رویـدادهای  مندمکانی جغرافیایی مختلف و موقعیت مکانی جانشین( را مدنظر قرار دهند )هاتیموقع)

ی هـاتیقابل(: اسـتفاده از 22تـا  19ی هاهیفرضـیادمانـدنی از رویـداد )نتـایج مبتنی بر نقـ  تجربـه به منتخب رامسر(.

یـدادها از طریـ  طراحـی بسـته سـفر در زمـان برگـزاری و ی خدما  مسافرتی برای همکاری در برگـزاری روهاآژانس

 ی جانبی کوچک.هاجشنوارهی فرهنگی و بومی در قالب بروشورها و یا برگزاری هاجنبهموضوعیت رویدادها، معرفی سایر 

ی گردشـگران و بازدیدکننـدگان رویـدادهای بنـدبخ (: 25تـا  23ی هاهیفرضـمبتنی بر نق  رضایت از رویداد )نتـایج 

نتخب؛ نیازسنجی کیفیت خدما  و دریافت بازخورد گردشگران و بازدیدکنندگان رویدادهای منتخـب؛ برقـراری سیسـتم م

(: 27و  26ی هاهیفرضـمبتنی بر نق  اعتماد به رویداد )نتـایج  ارتباط با گردشگران و بازدیدکنندگان رویدادهای منتخب.

ناسب با موضوع رویداد برای شرکت در آن جهت ایجاد اعتمـاد ی و ملی متامنطقهی معروف بومی، هاتیشخصدعو  از 

مبتنی بر نقـ  تصـویر رویـداد  در گردشگران؛ ثبت و نگارش کتب علمی و پووهشی راج  به رویدادهای منتخب رامسر.

 ها و ابزارهای تبلیغاتی جذاب برای گردشـگران؛ معرفـی و ارائـه اطالعـا  صـحیح از(: شناسایی روش28 هیفرض)نتیجه 

هـای مسـتند از رویـدادهای برگزارشـده و انتشـار آن صـور  نوشـتار، تصـویر و فـیلم؛ تهیـه فیلمرویدادهای منتخب به

 های خانگی و...(.های صداوسیما، شبکههای اجتماعی و مجازی، کانال)رسانه
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