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چکیده
امروزه تجربه گردشگر و انتخاب مقصد گردشگری کانون توجه و تمرکز گردشگری در صنعت و دانشگاه است .در واقع
گردشگران امروزی ارزشمحور هستند و مقاصد گردشگری زمانی میتوانند موفق باشند که برای گردشگر ارزش ایجاد نمایند.
همچنین ،کیفیت تجربه گردشگر یکی از کلیدیترین مزیتهای رقابتی مقصد گردشگری است .بنابراین پژوهش حاضر بهدنبال
شناسایی و اولویتبندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز است .این پژوهش
از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از
گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز است که در فروردین و اردیبهشت ماه  931به این شهر سفر کردهاند و در هتل
بزرگ شیراز اقامت داشتهاند .از این جامعه نمونهای به حجم  011نفر از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .روایی
پرسشنامه توسط خبرگان و روایی سازه سنجیده شد و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش و استخراج ابعاد از تحلیل عاملی اکتشافی ،جهت بررسی و تأیید ابعاد شناساییشده از روش
تحلیل عاملی تأییدی و اولویتبندی آن از آنتروپی شانون به ترتیب در نرمافزارهای آماری اسپیاساس ،لیزرل و اکسل استفاده
شده است .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد ابعاد کیفیت تجربه گردشگر شامل ده بعد است؛ که از نظر پاسخدهندگان بعد
تجربه تعاملی ادراکشده در رتبه اول اهمیت قرار دارد.

کلیدواژهها :گردشگری ،تجربه گردشگر ،کیفیت تجربه گردشگر ،هتل بزرگ شیراز

 .نویسنده مسئول،
ghaffari.mohammad@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه گردشگری یکی از مسائل مهم اقتصادی و از عوامل برجسته ارتباطی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح
جهان محسوب میشود .در واقع ،گسترش زیرساختها در قرن  2گردشگری را به واقعیتی اجتنابناپذیر
در زندگی انسانها تبدیل کرده است .از اینرو ،گردشگری یکی از صنایع کلیدی در هر جامعه است که
میتواند توجه مدیران را جلب کند؛ چرا که این صنعت بر بسیاری از بخشهای جامعه ،تأثیر میگذارد
(غفاری و همکاران .)112 : 939 ،صنعت گردشگری در ایران نیاز به یک انقالب علمی و تغییرات خاص
در ساختارهای خود دارد (نعمت پور و فرجی  .)21 3 ،توسعهدهندگان گردشگری برای برآورده کردن
تقاضای سیر و سفر و تجربه حاصل از آن ،نظریه اقتصاد تجربه را وارد صنعت گردشگری کردهاند و بر
اهمیت تجربه گردشگران در توسعه این صنعت تأکید کردهاند (تانگ و همکاران.)21 3 ،2
امروزه مدیران مقاصد گردشگری باید درصدد ایجاد تجربه خوب برای گردشگران باشند تا از این طریق
رضایت و وفاداری آنها را تحت تأثیر قرار دهند .بنابراین مطالعه تجربه گردشگر در مقصد گردشگری و
تالش برای بهبود این تجربه با در نظر گرفتن داشتههای آن مقصد و انگیزههای گردشگران سفر کرده به آن
مقصد امری ضروری است .در واقع محصول اساسی در گردشگری تجربه مقصد گردشگری میباشد
(منگ .)2 :2112 ،9برای رسیدن به مزایای رقابتی در یک مقصد گردشگری مشخص ،مقصد گردشگری
باید تضمین کند که تمامی جذابیتها و تجربههای گردشگری که تاکنون ارائه شده از مقاصد دیگری که
گردشگر مدنظر دارد ،متمایز میباشد (دوایر و کیم.)923 :2119 ،0
برخی نویسندگان بیان میکنند ،ماهیت و دامنه تجربه گردشگر که توسط مقصد گردشگری ارائه میشود،
ارزش مقصد گردشگری را تعیین میکند (لین و کو .)10 :21 2 ،1لذا فراهم کردن یک تجربه عالی برای
گردشگر در جهان کسبوکار امروز بسیار مهم است (ورهوف و همکاران )92 :2113 ،2و میتواند نیات
رفتاری گردشگر را در قبال مقصد گردشگری تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین ،کیفیت تجربه گردشگری یکی
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از کلیدیترین مزیت رقابتی مقصد گردشگری میباشد .کیفیت تجربه گردشگر به فعل و انفعاالت بین
گردشگری جوامع میزبان و ساکنان آنها ،ارائهدهندگان خدمات گردشگری ،نهادهای دولتی و موقعیتهای
محیطی اشاره دارد (جنینگ و نیکرسون  .) 0 :2112 ،با توجه به مطالعات گذشته ،کیفیت تجربه گردشگر
در یک زمینه خاص میتواند نقش قابل توجهی در درک وی از ارزش و رضایت ایفا کند ،که به نوبه خود
بر وفاداری گردشگر تأثیر میگذارد (مون و هان.)21 3 ،2
مقاصد گردشگری باید تالش کنند سهم خود را از صنعت گردشگری و درآمدهای آن افزایش دهند و
توجه داشته باشند در دنیای رقابتی امروز نخستین سفر به یک مقصد گردشگری به معنی موفقیت آن
مقصد گردشگری نیست ،بلکه تکرار سفر به مقاصد گردشگری و معرفی و تبلیغ آن نزد گردشگران بالقوه
است که میتواند موفقیت آن مقصد گردشگری را در بلندمدت رقم زند .به دلیل افزایش رقابت ،بسیاری از
هتلها با چالشهای زیادی در نگهداری مشتریان خود روبهرو هستند .با باال رفتن استانداردهای کیفیت و
رضایت ،هتلها به تدریج سطح انتظارات مشتریان را افزایش میدهند که این کار موجب میشود رضایت
آنها به امری مشکل و هزینهبر تبدیل شود .افزایش دانش و آگاهی مشتریان هتلها از خدمات و گزینههای
انتخابی دیگر باعث شده که به تازگی مدیران هتلها با چالش بزرگ مشتریان ناراضی مواجه شوند.
هتل بزرگ شیراز یکی از هتلهایی است که برای پیروزی در این رقابت باید بتواند تجربه ماندگاری برای
گردشگران ایجاد کند .به همین دلیل نیز شناسایی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر در این هتل و از طرفی
فراهم کردن تجربه خوب و منحصر بهفرد برای گردشگرانی که به شهر شیراز سفر میکنند ،از اهمیت
باالیی برخوردار است؛ چرا که این امر موجب تحت تأثیر قرار گرفتن رضایت و وفاداری گردشگر نسبت
به شهر شیراز میشود و به دنبال آن موجب ارتقای صنعت گردشگری شهر شیراز خواهد شد .ضروری
است عواملی چون کیفیت تجربه گردشگر که منجر به وفاداری گردشگر میشوند ،شناسایی و تقویت
شوند تا بتوان در دنیای رقابتی گردشگری موفقیتهای بیشتری بهدست آورد .بنابراین هدف پژوهش
حاضر شناسایی و اولویتبندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به
شهر شیراز میباشد.
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مبانی نظری
پین و گیلمور  ،مفهوم تجربه را رویکردی در اقتصاد جدید میدانند (پاتوا و همکاران .)21 1 ،2طیف
گسترده از مطالعات ،تجربه را به عنوان پدیده پیچیده و چند الیه معرفی کرده است (بوستامنت و روبیو،9
 .)21 2امروزه ،اقتصاد تجربه در صنعت گردشگری بیشتر بر گردشگران تمرکز دارد و تولیدات آن به
صورت خدمات و هدف اصلی آن ایجاد تجربه به یادماندنی برای مهمانها و گردشگران است (بوویدوش
و همکاران .)21 1 ،0تجربه در واقع همه تصورات شکل گرفته یک فرد از تعامل با یک مؤسسه ،برند و یا
خدمت است و هر بار که فرد با شرکت ،برند یا خدمتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار می-
کند ،یک تجربه شکل میگیرد و این تجربه به شدت شخصی بوده و حاکی از مشارکت مشتری در سطوح
مختلف عقالیی ،عاطفی ،حسی ،فیزیکی و معنوی است (لمینگ و میسون.)21 0 ،1
تجربه رویدادی شخصی است که اغلب دارای اهمیت عاطفی بسیاری میباشد و دارای تعامل با محرک-
هایی از قبیل محصوالت و خدمات مصرفی میباشند .تجربه به عنوان یک جریان مداوم از خیاالت،
احساسات و سرگرمی دیده شده است (هالبروک و هیرچمن .) 312 ،2امروزه خلق تجربیات منحصربهفرد
به یکی از مهمترین اهداف مدیریتی تبدیل شده است (محمدیان و نائلی .) 931 ،لذا تجربه مفهومی
پیچیده با ابعاد متعدد است که بهوسیله متغیرهای فردی و موقعیتی تأثیر میپذیرد (دن بریجن:2112 ،2
 .) 0 1انگیزه سفر تالش برای بهدست آورن تجربه دلچسب و بامفهوم است (شانگ و همکاران.)21 3 ،1
.)21 3
یکی از دالیل سفر گردشگران این است که بهدنبال تجارب متمایزی هستند ،که با زندگی روزمره آنها
متفاوت باشد (مون و هان.)21 3 ،3
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مفهوم تجربه ارتباط عمیقتری با صنعت گردشگری دارد؛ زیرا بیش از هر صنعت دیگری ،با واکنشهای
عاطفی و تجربی عمیق درنوردیده است (هنریک دسوزا و همکاران  .)21 1 ،قضاوت درباره مقاصد
گردشگری به عوامل متعددی بستگی دارد که از آن جمله میتوان به مناسب بودن برنامه سفر ،پیشزمینه
فرهنگی گردشگران ،عاری از ریسک بودن مقصد گردشگری ،کیفیت مناسب خدمات ارائه شده در مقصد
گردشگری ،تجربه گردشگر در مقصد گردشگری و موارد دیگر اشاره کرد (نوایس و همکاران:21 1 ،2
 .)922میتوان تجربه گردشگر را مجموعه تعامالتی تعریف کرد که بین گردشگر و تمامی اجزای مقصد
گردشگری صورت میگیرد .البته باید توجه داشت که تجربه گردشگر صرفا به تعامل یکباره در زمان خرید
محصول یا سفر گردشگر در طول سفر به مقصد گردشگری محدود نمیشود ،بلکه به کلیه تعامالت بین
مشتری و شرکت یا گردشگر و مقصد گردشگری اشاره دارد (زولکیسکی و همکاران.) 22 :21 2 ،9
پژوهشگران دریافتهاند که برداشت ذهنی و رفتار گردشگران ،عناصر اصلی تجربیات گردشگری آنان
هستند؛ عالوه بر این ،آنها اثبات کردهاند که گردشگران به شکلی منفعالنه ،اشیای ارائه شده بهوسیلهی
صنعت را نمیپذیرند؛ بلکه از نظر ذهنی تجربههای شخصی خود را با درنظر گرفتن بخشهایی از
محصوالت مختلف و سرهم کردن مجدد آنان ،طبق انتخاب خود خواهند ساخت (کیم .)21 1 ،0هر چند
در ابتدا نویسندگان تجربه گردشگر را بهصورت مفهومی تک بعدی مفهومسازی کردهاند ،اما امروزه به
اهمیت این مفهوم پی برده و آن را سازهای شامل ابعاد پیچیده روانشناختی ،اجتماعی و شناختی میدانند.
تجربه گردشگری تجربهای معنادار است که گردشگر در هنگام توصیف سفری خاص بهیاد میآورد و
بازسازی میکند (تانگ و ریچی،1

 .)21همچنین کیفیت تجربه است که آن را خاطرهانگیز میکند نه

کیفیت کاالها و خدمات (پیزام .)21 1 ،2کیفیت تجربه گردشگر ،توسط گردشگر براساس ارزیابی وی از
تجربه کلی در یک مقصد در طول یک دوره زمانی سنجیده میشود (مون و هان .)21 3 ،2کیفیت تجربه
گردشگر یک مفهوم چندی بعدی است و نمیتوان آن را با انواع مشابه آن مانند کیفیت خدمات مقایسه
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کرد؛ دلیل اصلی این موضوع پویاتر بودن کیفیت تجربه گردشگر نسبت به انواع مشابه آن است (سان و
همکاران  .)21 3 ،در زمینه گردشگری ،تصویر مقصد به شدت با تجارب گردشگر در مقصد و درک آنها
از آن مرتبط است .زمانی که گردشگر از کیفیت تجربه (مانند احساس آرامش و راحتی) به دست آمده،
احساس رضایت میکنند؛ باعث میگردد که نگرش مثبت نسبت به مقصد داشته و احتمال بازدید مجدد از
مقصد گردشگری بیشتر میشود (مون و هان .)21 3 ،مطالعات گذشته ،رابطه بین تجربه گردشگری و
کیفیت آن ،با تصمیمگیری و اهداف رفتاری را تأیید کرده است (سان و همکاران .)21 3 ،گردشگران با
سفر به مقصد و انجام فعالیتهای فراغت و گردشگری به کسب تجربه میپردازد ،از دیدگاه رفتار
مصرفکننده ،آنچه مصرفکننده اکتساب میکند ،تجربه میباشد .این تجربه دارای ابعاد گوناگونی است.
یکی از عناصر تجربه گردشگری ساخت معانی در ذهن توسط گردشگر از اطالعات در دسترسی است که
در محیط یا موقعیت وجود دارد .دیگر جنبه تجربه ناشی از تعامالت اجتماعی میان گردشگر و مردم مقصد
است .یکی از کارکردهای گردشگری ،تعامل فرهنگی میان مردم مقصد و گردشگر است .تعامالت
اجتماعی که میان یک گردشگر و میزبانها اتفاق میافتد ،باعث میشود که گردشگر با سبک زندگی ،شیوه-
های تفکر ،ارزشهای اجتماعی ،آداب و رسوم ،سنن و فرهنگ مردم مقصد آشنا شده و یادگیریهایی برای
وی اتفاق بیفتد .این دسته از تجربیات برای گردشگران فرهنگی مستقل و ریسکپذیر جذابتر میباشد .از
دیگر جنبههای تجربه گردشگر میتوان به احساس آن حالت ذهنی اشاره نمود که در اثر انجام فعالیتهایی
در مقصد به فرد دست میدهد که در محل زندگی خود به دلیل محدودیتهای قانونی یا مالحظات
اجتماعی از انجام آنها محروم میباشد (رنجبریان و همکاران.)2 1 : 939 ،
پس از بررسی مفاهیم نظری ،در این بخش ،پژوهشهای انجام شده در این حوزه مورد بررسی قرار می-
گیرد .صدر موسوی و همکاران ( ) 932در پژوهشی تحت عنوان "تحلیلی بر رابطه بین امکانات
گردشگری ،جذب گردشگر و کیفیت تجربه گردشگری" به بررسی رابطه بین امکانات گردشگری ،تعداد
گردشگران ورودی و کیفیت تجربه گردشگری پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت گردشگران
سفر کرده به شهر سرعین انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد شهر سرعین از لحاظ اقامتی،
. Sun et al.
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امکانات تفریحی ،وضعیت امنیت و وضعیت پذیرش و استقبال از گردشگران در وضعیت مناسبی قرار
دارد .بخش دیگری از نتایج این پژوهش نشان میدهد ارتباط معناداری بین امکانات گردشگری و جذب
بیشتر گردشگران و تعداد گردشگران با کیفیت تجربه گردشگری وجود دارد .همچنین امکانات گردشگری
در جذب گردشگران بیشتر و تعداد گردشگران بر کیفیت تجربه گردشگران تأثیر میگذارد .جعفری و
همکاران ( ) 932در پژوهشی تحت عنوان "شناسایی و مفهومپردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر" به
بررسی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت گردشگران خارجی شهر
قم انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد کیفیت تجربه مذهبی گردشگر شامل پنج بعد دانش-
افزایی دینی ،روانشناختی ،زیارتی ،اخالقی -عبادی و تعامالت فرهنگی -اجتماعی است.
اکبری و همکاران ( ) 931در پژوهشی تحت عنوان "تأثیر همخوانی تصویر خود و ایدهآل بر تجربه،
رضایت و ارتباط دهان به دهان" به بررسی تجربه سفر در مقصد گردشگری پرداختند .به این منظور
پیمایشی با مشارکت گردشگران منطقه تفریحی -تجاری کیش انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان
میدهد در صورتی که میان تصویر واقعی و ایدهآل فرد از خود ،با تصویر واقعی و ایدهآل از مقصد
گردشگری ،تناسب و همخوانی وجود داشته باشد ،فرد از تجربه سفر به مقصد گردشگری رضایت خواهد
داشت و این امر موجب ارتباط دهان به دهان بین گردشگران خواهد شد.
کریمی علویجه و همکاران ( ) 931در پژوهشی تحت عنوان "کاوشی بر تبیین پیشایندها (پیشزمینهها) و
پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند" به بررسی پیشایندهای تجربه سفر گردشگران
پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت گردشگران سالمند سفرکرده به شهر اصفهان انجام شد.
یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد از مجموع پیشایندهای مؤثر بر رضایت از تجربه سفر گردشگران
سالمند ،فقط متغیر ارزش ادراکشده ،تأیید گردید .همچنین در بررسی پیامدهای رضایت از تجربه سفر
سالمندان ،تمام فرضیات از جمله کیفیت زندگی ،رضایت از اوقات فراغت و رفتارهای آینده مورد پذیرش
قرار گرفت .باسخا و همکاران ( ) 931در پژوهشی تحت عنوان "نقش اقتصاد تجربه گردشگری روستایی
بر دلبستگی مکان و نیات رفتاری گردشگران روستایی" به بررسی تأثیر اقتصاد تجربه گردشگری بر
دلبستگی به مکان و نیات رفتاری گردشگران از طریق احساسات دلپذیر و خاطرات مثبت گردشگران
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پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت گردشگران و بازدیدکنندگان مناطق روستایی و ییالقی رامسر
و چالوس انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد اقتصاد تجربه گردشگری روستایی با
برانگیختگی دلپذیر رابطه معناداری دارد ،برانگیختگی دلپذیر حاصل از تجربه ،با خاطرات رابطه معناداری
دارد؛ بنابراین ،اقتصاد تجربه بر دل بستگی به مکان و در نهایت نیات رفتاری گردشگران نقش مهمی ایفا
میکنند .چن و چن ( )21 1در پژوهشی تحت عنوان "کیفیت تجربه ،ارزش ادراکشده ،رضایت و نیات
رفتاری برای گردشگران میراث" به بررسی تجربه گردشگر از گردشگری میراث پرداختند .به این منظور
پیمایشی با مشارکت گردشگران سفر کرده به چهار مکان تاریخی تایوان انجام شد .یافتههای پژوهش آنها
نشان میدهد کیفیت تجربه گردشگر بر ارزش ادراکشده و رضایت گردشگر تأثیر مثبت و معناداری دارد.
همچنین کیفیت تجربه بر ثبات رفتاری تأثیر غیرمستقیم داشته و از طریق ارزش ادراکشده و رضایت
تعدیل میشود .چنگ و هرنگ )21 1( 2در پژوهشی تحت عنوان "مفهومسازی و اندازهگیری کیفیت
تجربه" به توسعه ابزار اندازهگیری کیفیت تجربه و خصوصیات روانسنجی آن پرداختند .آنان ابتدا کیفیت
تجربه را با مرور ادبیات و انجام چند مطالعه کیفی در شرکتهای خدماتی روشن ساختند و کیفیت تجربه
را به عنوان قضاوت عاطفی مصرفکننده درباره تجربه بهدست آمده ،مفهومسازی کردند .یافتههای پژوهش
آنها نشان میدهد کیفیت تجربه گردشگر از پنج بعد به شرح زیر تشکیل شده است؛ محیط فیزیکی ،ارائه-
دهنده خدمت ،دیگر مصرفکنندگان ،همراهان و خود مصرفکنندگان.
جین و همکاران )21 1( 9در پژوهشی تحت عنوان "تأثیر کیفیت تجربه بر ارزش ادراکشده ،رضایت،
تصویر و قصد رفتاری" به بررسی نقش کیفیت تجربه در زمینههای مختلف پرداختند .به این منظور
پیمایشی با مشارکت مشتریان پارک آبی انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که کیفیت تجربه
مشتریان بر ارزش ادراکشده ،تصویر برند و رضایت مشتری تأثیرگذار است و همچنین بر ثبات رفتاری
تأثیر مثبت و معناداری دارد .سرانجام ،رضایت مشتری ،کیفیت تجربه و تصویر برند پارک آبی به صورت
معناداری بین مشتریانی که برای اولین بار به پارک آمدهاند و مشتریانی که برای چندمین بار است که به

. Chen & Chen
. Chang & Horng
. Jin et al.
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پارک آمدهاند ،متفاوت است .فرناندس و کروز ( )21 2در پژوهشی تحت عنوان "ابعاد و پیامدهای
کیفیت تجربه در گردشگری" به توسعه مدل کیفیت تجربه در کشور پرتغال پرداختند .به این منظور
پیمایشی با مشارکت گردشگران کشور پرتغال انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد کیفیت
تجربه و ابعاد ششگانه آن (ارائهدهندگان خدمات ،یادگیری ،سرگرمی ،منافع کارکردی و اعتماد) بر
وفاداری ،رضایت و تبلیغات دهان به دهان تأثیر معنادار دارد .پارک و سانتوس )21 2( 2در پژوهشی تحت
عنوان "بررسی تجربه گردشگری" به بررسی عناصر اصلی تجارب به یادماندنی گردشگران قبل ،حین و
بعد از سفر پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد افراد برای برنامهریزی سفر خود به جمعآوری
و تعامل با افراد میپردازند و از تجارب آنها برای تصمیمگیری بهره میبرند .کیم )21 1( 9در پژوهشی
تحت عنوان "تأثیر تجارب گردشگری به یادماندنی بر رفتارهای وفاداری" به بررسی تجربههای گردشگران
پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که تصویر مقصد گردشگری ،رضایت و تجارب ماندگار
گردشگران بر رفتار آینده آنها و بازاریابی دهان به دهان و ارتباطات کالمی گردشگران تأثیر دارد.
ژانگ و همکاران )21 1( 0در پژوهشی پیرامون تصویر ذهنی درکشده از تجربه گردشگری به یادماندنی و
قصد بازدید مجدد ،شکاف میان تصویر درکشده از مقصد را در گردشگری به یادماندنی و نیات رفتاری و
قصد بازدید مجدد ،شناسایی نمودند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد تصویر مقصد با متغیر میانجی
تجربه گردشگری به یادماندنی ،قصد بازدید مجدد را تحت تأثیر خود قرار میدهد .سوهارتانتو و
همکاران )21 3( 1در پژوهشی تحت عنوان "وفاداری گردشگران در گردشگری خالق :نقش کیفیت
تجربه ،ارزش ،رضایت و انگیزه" به بررسی وفاداری گرشگران و نقش کیفیت تجربه پرداختند .به این
منظور پیمایشی با مشارکت گردشگران اندونزی انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد کیفیت
تجربه ،ارزش درکشده ،رضایت و انگیزه گردشگری عوامل کلیدی هستند که وفاداری گردشگری را به
سمت جذابیت خالق تعیین میکنند .به همین ترتیب ،تأثیر عوامل تعیینکننده وفاداری گردشگری تا حدی
با انگیزه گردشگری مواجه میشود .در نهایت ،این پژوهش نشان میدهد که بین عوامل تعیینکننده
. Fernandes & Cruz
. Park & Santos
. Kim
4
. Zhang et al.
5. Suhartanto et al.
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وفاداری ،کیفیت تجربه بیشترین تأثیر را بر وفاداری گردشگری دارد .سان و همکاران ( )21 3در
پژوهشی تحت عنوان "آیا تجاریسازی میتواند کیفیت تجربه گردشگران را کاهش دهد؟" به بررسی
روابط متقابل بین پنج سازه اصلی تجاریسازی گردشگری ،ارزش درکشده ،کیفیت تجربه ،رضایت و
نیتهای رفتاری پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت گردشگران روستاهای اقلیت قومی در چین
انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد تجاریسازی گردشگری تأثیر مثبتی بر کیفیت تجربه
گردشگران و تأثیر غیرمستقیم بر سازههای دیگر دارد.
مرور ادبیات پژوهش در زمینه کیفیت تجربه گردشگر نشان میدهد پژوهشهای اندکی در مورد آن
صورت گرفته است .لذا بهنظر میرسد انجام یک مطالعه در این زمینه از اهمیت باالیی برخوردار بوده و
باعث افزایش آگاهی در مورد کیفیت تجربه گردشگر و توسعه آن میشود .با توجه به جدید بودن موضوع
پژوهش که بهبررسی کیفیت تجربه گردشگر در صنعت هتلداری پرداخته و با توجه به اینکه پژوهشی در
این سطح در داخل کشور انجام نشده ،این پژوهش میتواند راه را برای انجام پژوهشهای بعدی در این
حوزه برای دانشجویان ،اساتید و سایر پژوهشگران فراهم کند .از طرف دیگر به دلیل فقدان پژوهشهای
کافی درباره موضوع مورد مطالعه ،انجام این پژوهش در پیشبرد و تکامل ادبیات بازاریابی تجربی در حوزه
گردشگری و هتلداری نقش مؤثری ایفا مینماید.
روششناسی پژوهش
همانطور که در بخشهای قبل نیز بیان شد هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبهبندی ابعاد کیفیت تجربه
گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز است .پژوهش حاضر از نظر ماهیت و
هدف ،کاربردی و از نظر روش پژوهش ،توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل آندسته از
گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز است که در فروردین و اردیبهشت ماه  931به این شهر سفر
کردهاند و در هتل بزرگ شیراز اقامت داشتهاند .به منظور تعیین حجم نمونه از الگوی کومری و لی
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( )21 9در جهت انجام تحلیل عاملی استفاده شده است .آنها بیان میکنند تعداد نمونه  011تایی برای
انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب است (حبیب پور و همکاران .) 93 ،بنابراین تعداد  011پرسشنامه
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به روش نمونهگیری در دسترس توزیع شد .جهت شناسایی شاخصها و ابعاد مؤثر بر کیفیت تجربه
گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز ،ادبیات مرتبط با حوزه کیفیت تجربه گردشگر به روش مرور
نظامدار یا سیستماتیک انجام شد .روند انجام مرور سیستماتیک جهت استخراج شاخصها و ابعاد ،بر
مبنای راهنمای اوکولی و شابرام ( )21 1بوده است .این روش از چهار بخش (الف) برنامهریزی (اهداف
و پرسشهای پژوهش مشخص میشود)؛ (ب) انتخاب (ارزیابی ،غربالگری و انتخاب مقاالت واجد
شرایط)؛ (ج) استخراج اطالعات مورد نظر؛ (د) اجرا (تحلیل یافتهها و استفاده از آنها) تشکیل شده است.
سپس پرسشنامه مورد نظر که به روش محققساخته در زمینه کیفیت تجربه گردشگر تدوین شد ،شامل 91
سؤال بسته پاسخ پنج ارزشی برای سنجش ابعاد کیفیت تجربه گردشگر است .همچنین چهار سوال برای
سنجش ویژگیهای جمعیتشناختی و اطالعات در زمینه سابقه سفر (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل و
سابقه سفر به شیراز) تدوین شد .برای تدوین پرسشنامه موردنظر تمامی عواملی که میتوانند کیفیت
ادراکشده تجربه گردشگر را در گردشگری تحت تأثیر قرار دهند ،فهرست شدند.
به منظور بررسی روایی پرسشنامه موردنظر ،ابتدا پرسشنامه در اختیار چند نفر از اساتید بازاریابی و
گردشگری قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا نظرات اصالحی خود را بیان کنند ،پس از اعمال این
اصالحات فرم نهایی پرسشنامه تهیه شد .با توجه به نتایج همه گویهها دارای بار عاملی باالتر از  1/1می-
باشند .بار عاملی گویهها در جدول شماره  9ارائه شده است .سپس جهت بررسی پایایی پرسشنامه نیز از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  1/222بوده است که
نشاندهنده پایایی مناسبی برای پرسشنامه است .عالوه بر این ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد
شناسایی شده مؤثر بر کیفیت تجربه گردشگر به صورت جداگانه نیز محاسبه شده است که نتایج آن در
جدول شماره  1ارائه شده است.
جهت بررسی دادههای پژوهش و شناسایی ابعاد مؤثر بر کیفیت تجربه گردشگر از روش تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شده است .بهمنظور استفاده از روش تحلیل عاملی انجام آزمون بارتلت و شاخص کفایت
حجم نمونه کیسر -مایر -اُلکین الزامی است .برای بررسی وضعیت کیفیت تجربه گردشگر ،از آزمون تی
. Okoli & Schabram
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تک نمونهای استفاده شد .به این منظور امتیاز هر یک از ابعاد با توجه به دادههای جمعآوری شده از طریق
پرسشنامه با استفاده از میانگینگیری محاسبه شد .برای رتبهبندی ابعاد مؤثر بر کیفیت تجربه گردشگر از
آنتروپی شانون استفاده گردید .در نهایت برای تأیید ابعاد شناسایی شده کیفیت تجربه گردشگر ،از روش
تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید.
یافتههای پژوهش
در این قسمت از پژوهش یافتههای پژوهش حاضر ارائه شده است .به این منظور ابتدا یافتههای توصیفی
پژوهش و سپس یافتههای اصلی پژوهش در رابطه با ابعاد مؤثر بر کیفیت تجربه گردشگر ارائه شده است.
خالصه ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در جدول شماره ارائه شده است.
جدول  .ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونه آماری
متغیر
جنسیت

فراوانی

درصد

مطلق

فراوانی

مرد

212

20

زن

00

92

21

1

گروه

کمتر از 21
سال
سن

 21تا  91سال

20

1/1

 91تا  01سال

29

1/21

 01تا  11سال

22

3/21

22

9 /1

بیشتر از 11
سال

متغیر
وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

مطلق

فراوانی

مجرد

21

92

متأهل

222

21

22

2/21

گروه

بسیار
زیاد
سابقه سفر به
شیراز

زیاد

21

2

متوسط

31

22/1

کم

12

21/1

بسیار کم

9

21/21
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قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی جهت حصول اطمینان از اینکه آیا میتوان از دادههای موجود برای
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده نمود و اینکه آیا تعداد دادهها برای تحلیل عاملی اکتشافی مناسب هستند ،از
آزمون بارتلت و شاخص کفایت حجم نمونه کیسر -مایر -اُلکین استفاده شده است .همانطور که در
جدول شماره  2مشاهده میشود ،میزان شاخص کیسر -مایر -اُلکین  1/3 2است و نشان میدهد دادههای
مورد نظر برای تحلیل عاملی اکتشافی کفایت میکنند .همچنین مقدار معناداری آزمون بارتلت کوچکتر از
 1/11بوده و نشان می دهد تحلیل عاملی اکتشافی برای این منظور مناسب است و فرض شناخته شده بودن
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ماتریس همبستگی رد میگردد .لذا با توجه به جدول شماره  2میتوان اطمینان داشت که ایجاد یک
ساختار عاملی از دادهها جمعآوری شده امکانپذیر است.
جدول .2نتایج آزمون بارتلت و شاخص کفایت حجم نمونه کیسر -مایر -اُلکین
نتایج آزمون کفایت نمونه

متغیر

شاخص کفایت نمونه کیسر -مایر-اُلکین
کیفیت تجربه گردشگر

1/3 2

مقدار کای اسکوئر

9322/221

درجه آزادی

131

سطح معناداری

1/111

آزمون بارتلت

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول شماره  9مشاهده میشود همه میزان اشتراکها بیشتر از  11درصد است و بیان-
کننده توانایی عامل های تعیین شده در تبیین واریانس متغیرهای مورد مطالعه است .با وجود این در بین
مقادیر اشتراک ،تفاوتهایی نیز مشاهده میشود .مقدار اشتراک گویه  9برابر با  1/190که بیشترین اشتراک
را دارد و میزان اشتراک گویه  2برابر با

 1/2است که کمترین میزان اشتراک را در میان گویهها دارد اما

در کل ،اشتراک همه گویهها بیش از  1/1است.
جدول  .9بار عاملی و میزان اشتراک گویههای پژوهش (چرخش یافته)
گویه

بار

اشتراک

اشتراک بعد

عاملی

اولیه

از استخراج

گویه

1/131

1/2 2

گویه 2

1/1 2

1/210

گویه 9

1/1 9

1/190

گویه 0

1/202

1/221

گویه 1

1/102

1/299

گویه 2

1/131

1/231

گویه 2

1/119

1/2

گویه
گویه
9
گویه
0
گویه
1
گویه
2
گویه
2
گویه
1
گویه
3

بار

اشتراک

اشتراک بعد

عاملی

اولیه

از استخراج

1/1 1

1/112

1/1 1

1/21

1/292

1/292

1/1 2

1/209

1/222

1/199

1/112

1/221

1/101

1/222

گویه
گویه
21
گویه
22
گویه
22
گویه
21
گویه
23
گویه
91
گویه
9

بار

اشتراک

اشتراک بعد

عاملی

اولیه

از استخراج

1/219

1/232

1/131

1/202

1/100

1/211

1/12

1/211

1/12

1/2

1/219

1/221

1/222

1/221

733
گویه
گویه 1

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال نهم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان  0011
بار

اشتراک

اشتراک بعد

عاملی

اولیه

از استخراج
1/212

1/202

گویه
گویه
21

بار

اشتراک

اشتراک بعد

عاملی

اولیه

از استخراج
1/233

1/2 1

گویه
گویه
92

بار

اشتراک

اشتراک بعد

عاملی

اولیه

از استخراج
1/211

1/129

ادامه جدول 9
گویه
گویه 3
گویه
1
گویه
گویه
2

بار

اشتراک

اشتراک بعد

عاملی

اولیه

از استخراج

1/2 1

1/212

1/221

1/2

1/2 2

1/222

1/100

1/223

گویه
گویه
2
گویه
22
گویه
29
گویه
20

بار

اشتراک

اشتراک بعد

عاملی

اولیه

از استخراج

1/221

1/221

1/119

1/21

1/2 1

1/291

1/229

1/210

گویه
گویه
99
گویه
90
گویه
91

بار

اشتراک

اشتراک بعد

عاملی

اولیه

از استخراج

1/211

1/213

1/290

1/292

1/1

1/202
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در مرحله بعد ج هت تشخیص اینکه هر یک از متغیرهای مشاهده شده با کدام عامل اکتشافی در ارتباط
است و اینکه چه ابعادی را میتوان کیفیت تجربه گردشگر شناسایی کرد ،از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
شده است .به این منظور با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی و انتخاب روش چرخش واریماکس،
 1بعد برای کیفیت تجربه گردشگر برای نمونه تحت مطالعه کشف و نامگذاری گردید .نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی در مورد بعد اول نشان میدهد که گویههای  99 ،92 ،9 ،91 ،21و  90در یک بعد قرار
میگیرند .لذا این بعد را میتوان با توجه به گویههای آن بعد تجربه لذتجویانه ادراکشده نام نهاد .بخش
دیگری از تحلیل عاملی اکتشافی در مورد بعد دوم نشان میدهد گویههای  3 ،1 ،0و  1در یک بعد قرار
میگیرند .لذا این بعد را میتوان با توجه به گویههای آن ،بعد تجربه آرامش خاطر ادراکشده نام نهاد.
نتایج در مورد بعد سوم نشان میدهد گویههای  1 ،2 ،و  22در یک بعد قرار میگیرند .لذا این بعد را
میتوان با توجه به گویههای آن ،بعد تجربه تعاملی ادراکشده نام نهاد .نتایج در مورد بعد چهارم نشان
میدهد گویههای

 2 ، 2 ،و  3در یک بعد قرار میگیرند .لذا این بعد را میتوان با توجه به گویههای

آن بعد تجربه جذابیت فرهنگی -تاریخی ادراکشده نام نهاد .نتایج در مورد بعد پنجم نشان میدهد گویه-
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های  20 ،29و  21در یک بعد قرار میگیرند .لذا این بعد را میتوان با توجه به گویههای آن ،بعد تجربه
کیفیت روابط انسانی ادراکشده نام نهاد .نتایج در مورد بعد ششم نشان میدهد گویههای  2 ،21و  22در
یک بعد قرار میگیرند .لذا این بعد را میتوان با توجه به گویههای آن ،بعد تجربه مزایای ادراکشده نام
نهاد .نتایج در مورد بعد هفتم نشان میدهد گویههای  22 ، 0و  23در یک بعد قرار میگیرند .لذا این بعد
را میتوان با توجه به گویههای آن ،بعد تجربه محیط ادراکشده نام نهاد .نتایج در مورد بعد هشتم نشان
میدهد گویههای  2 ،2و  9در یک بعد قرار میگیرند .لذا این بعد را میتوان با توجه به گویههای آن،
بعد تجربه به رسمیت شناخته شدن نام نهاد .نتایج در مورد بعد نهم نشان میدهد گویههای  1 ، 2و 91
در یک بعد قرار میگیرند .لذا این بعد را میتوان با توجه به گویههای آن ،بعد تجربه سیستمهای حمل-
ونقل نام نهاد .نتایج در مورد بعد دهم نشان میدهد گویههای  9و  1در یک بعد قرار میگیرند .لذا این بعد
را میتوان با توجه به گویههای آن ،بعد تجربه یادگیری ادراکشده نام نهاد.
با توجه به جدول شماره  0میتوان گفت ده عامل شناساییشده در مجموع  2 /011درصد واریانس
کیفیت تجربه گردشگر را تبیین میکنند .سایر عوامل نیز درصد ناچیزی از واریانس کیفیت تجربه گردشگر
را تبیین میکنند که به دلیل اینکه مقدار ویژه کمتر از میزان یک قبل از چرخش داشتند ،در نظر گرفته
نشدند .از طرفی ،آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف محاسبه شد و نتیجه نشان داد تمامی ابعاد آلفای بیش
از  1/2دارند که نشان میدهد همبستگی درونی ابعاد مناسب است .مقدار ویژه و واریانس متناظر با عاملها
در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  .0مقدار ویژه ،واریانس تبیین شده و درصد واریانس تجمعی عاملهای استخراج شده (چرخش یافته)
مقدار

واریانس

فراوانی تجمعی

آلفای

تعداد

ویژه

تبیینشده

درصد واریانس

کرونباخ

پرسش

تجربه لذتجویانه ادراکشده

0/031

2/119

2/119

1/129

2

2

تجربه آرامش خاطر ادراکشده

0/990

2/912

21/291

1/231

0

9

تجربه تعاملی ادراکشده

2/3

1/9 1

99/119

1/222

0

ردیف

0

متغیر

تجربه جذابیت فرهنگی تاریخی ادراک

2/2 1

2/221

0 /9 1

1/22

0

1

تجربه کیفیت روابط انسانی ادراکشده

2/111

2/212

01/210

1/212

9

2

تجربه مزایای ادراکشده

2/120

2/2

11/1 1

1/211

9

شده
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مقدار

واریانس

فراوانی تجمعی

آلفای

تعداد

ویژه

تبیینشده

درصد واریانس

کرونباخ

پرسش

0/112

21/22

1/201

9

9/202

20/221

1/2 2

9

ردیف

متغیر

2

تجربه محیط ادراکشده

/212

1

تجربه به رسمیت شناخته شدن

/222

ردیف

متغیر

ادامه جدول 0
مقدار

واریانس

فراوانی تجمعی

آلفای

تعداد

ویژه

تبیینشده

درصد واریانس

کرونباخ

پرسش

3

تجربه سیستمهای حملونقل

/229

9/291

22/312

1/219

9

1

تجربه یادگیری ادراکشده

/210

9/112

2 /011

1/2 2

2

1/222

91

مجموع
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برای بررسی وضعیت کیفیت تجربه گردشگر ،از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .به این منظور امتیاز
هر یک از ابعاد با توجه به دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از میانگینگیری
محاسبه شد .طبق جدول شماره  1ضریب معناداری برای ابعاد مؤثر بر کیفیت تجربه گردشگر برابر با صفر
و کمتر از سطح خطای  1درصد به دست آمد ،حد باال و پایین ابعاد در محدوده مثبت بوده و میانگین آنها
بیش از عدد سه میباشد ،بنابراین بررسی این ابعاد در جامعه پژوهش نشان داد که همه ابعاد در وضعیت
مناسبی قرار دارند.
جدول .1نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت کیفیت تجربه گردشگر
مقدار مفروض تی
متغیر /بعد

میانگین

مقدار تی

درجه

سطح

تفاوت

سطح اطمینان %33

آزادی

معناداری

میانگین

حد پایین

حد باال

تجربه لذتجویانه ادراکشده

9/219

1/ 13

933

1/111

1/219

1/211

1/11

تجربه آرامش خاطر ادراکشده

9/012

1/122

933

1/111

1/012

1/912

1/119

تجربه تعاملی ادراکشده

9/222

/ 12

933

1/111

1/222

1/1 1

1/292

9/112

1/ 22

933

1/111

1/112

1/229

1/303

9/319

2/2 2

933

1/111

1/319

1/112

/119

9/2 1

1/3 1

933

1/111

1/2 1

1/033

1/221

تجربه جذابیت فرهنگی تاریخی
ادراکشده
تجربه کیفیت روابط انسانی
ادراکشده
تجربه مزایای ادراکشده
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تجربه محیط ادراکشده

9/329

1/202

933

1/111

1/329

1/122

/121

تجربه به رسمیت شناخته شدن

9/3 9

1/009

933

1/111

1/3 9

1/1 1

/1

تجربه سیستمهای حملونقل

9/21

0/111

933

1/111

1/21

1/111

1/222

تجربه یادگیری ادراکشده

9/3 2

2/11

933

1/111

1/3 2

1/1 1

1/1 0
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برای رتبهبندی ابعاد مؤثر بر کیفیت تجربه گردشگر از آنتروپی شانون استفاده گردید .با توجه به جدول
شماره  2بعد تجربه تعاملی ادراکشده رتبه اول ،بعد تجربه مزایای ادراکشده رتبه دوم ،بعد تجربه آرامش
خاطر ادراکشده رتبه سوم ،بعد تجربه یادگیری ادراکشده ،بعد تجربه لذتجویانه ادراکشده ،بعد تجربه
کیفیت روابط انسانی ادراکشده ،بعد تجربه سیستمهای حملونقل ،بعد تجربه به رسمیت شناخته شدن،
بعد تجربه محیط ادراکشده و بعد تجربه جذابیت فرهنگی تاریخی ادراکشده رتبه های چهارم تا دهم را
به خود اختصاص دادهاند .بنابراین ،از نظر پاسخدهندگان بعد تجربه تعاملی ادراکشده در رتبه اول اهمیت
قرار دارد.
بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهها شاخصهایی که برای بعد تجربه لذتجویانه ادراکشده شناسایی شدند
به ترتیب اهمیت عبارت اند از ) ( :تجربه عالی محل اقامت )2( ،لذتبخش بودن محل اقامت )9( ،عالقه
ذاتی به محل اقامت )0( ،حالت ذهنی محل اقامت )1( ،تجربه حس هیجانانگیز محل اقامت و ()2
جذابیت محل اقامت .بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهها شاخصهایی که برای بعد تجربه آرامش خاطر
ادراکشده شناسایی شدند به ترتیب اهمیت عبارت اند از ) ( :احساس امنیت اموال در محل اقامت)2( ،
احساس راحتی در محل اقامت )9( ،احساس امنیت شخصی در محل اقامت و ( )0احساس حریم
خصوصی در محل اقامت .بر مبنای تجزیهوتحلیل دادهها ،شاخصهایی که برای بعد تجربه تعاملی
ادراکشده شناسایی شدند به ترتیب اهمیت عبارت اند از ) ( :آگاهی از خدمات و فعالیتها محل اقامت،
( )2انتخاب خدمات مورد عالقه محل اقامت )9( ،برقراری ارتباط با کارکنان محل اقامت و ( )0مشارکت
فعاالنه در ارائه خدمات محل اقامت .بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهها شاخصهایی که برای بعد تجربه
جذابیت فرهنگی تاریخی ادراکشده شناسایی شدند به ترتیب اهمیت عبارت اند از ) ( :اطالعات مفید از
سابقه تاریخی شهر )2( ،بافت فرهنگی شهر توام با صداقت و پذیرش گردشگر )9( ،زیباییهای معماری
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تاریخی شهر و ( )0جذابیت بافت سنتی و مدرن شهر .بر مبنای تجزیهوتحلیل دادهها شاخصهایی که برای
بعد تجربه کیفیت روابط انسانی ادراکشده شناسایی شدند ،به ترتیب اهمیت عبارت اند از ) ( :مهارتهای
بین فردی کارکنان محل اقامت )2( ،با محبت و مهربانی رفتار کردن کارکنان محل اقامت و ( )9همکاری با
کارکنان محل اقامت .بر مبنای تجزیهوتحلیل دادهها ،شاخصهایی که برای بعد تجربه مزایای ادراکشده
شناسایی شدند ،به ترتیب اهمیت عبارت اند از ) ( :مناسب بودن خدمات محل اقامت )2( ،اهمیت مزایا و
سطح خدمات محل اقامت و ( )9سازماندهی بازدید از محل اقامت .بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهها،
شاخصهایی که برای بعد تجربه محیط ادراکشده شناسایی شدند ،به ترتیب اهمیت عبارت اند از) ( :
لذتبخش بودن محیط )2( ،تأثیر فضای محیط بر حالت ذهنی و ( )9تحریک حواس توسط محیط .بر
مبنای تجزیه و تحلیل دادهها ،شاخصهایی که برای بعد تجربه به رسمیت شناخته شدن شناسایی شدند ،به
ترتیب اهمیت عبارتند از ) ( :احساس مقبولیت اجتماعی در محل اقامت )2( ،احترام گذاشتن دیگران در
محل اقامت و ( )9احساس مهم بودن در محل اقامت .بر مبنای تجزیهوتحلیل دادهها ،شاخصهایی که
برای بعد تجربه سیستمهای حملونقل شناسایی شدند به ترتیب اهمیت عبارت اند از ) ( :رعایت مقررات
توسط رانندگان وسایل نقلیه )2( ،رضایتبخش بودن استفاده از وسایل نقلیه و ( )9رضایتبخش بودن
وضعیت جادهها و ترافیک .بر مبنای تجزیه و تحلیل دادهها ،شاخصهایی که برای بعد تجربه یادگیری
ادراکشده شناسایی شدند ،به ترتیب اهمیت عبارت اند از ) ( :یادگیری موارد جدید بخشهای مختلف
محل اقامت و ( )2درک از طریق راهنما و بروشور.

جدول  .2رتبهبندی و تعیین اهمیت ابعاد مؤثر بر کیفیت تجربه گردشگر
وزن
متغیر /بعد

نرمال

رتبه

گویه

شاخص

شده

تجربه
لذتجویانه
ادراکشده

1/1309

1

وزن نرمال
شده

21

لذتبخش بودن محل اقامت

91

جذابیت محل اقامت

1/ 912

9

عالقه ذاتی به محل اقامت

1/ 229

92

حالت ذهنی محل اقامت

1/ 102

99

تجربه عالی محل اقامت

1/2102

90

تجربه حس هیجانانگیز محل اقامت

1/ 022

رتبه

1/ 192

2
2
9
0

1
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تجربه آرامش
خاطر ادراکشده

1/ 21

9

730

0

احساس راحتی در محل اقامت

1/2221

1

احساس امنیت اموال در محل اقامت

1/2229

3

احساس امنیت شخصی در محل اقامت

1/292

9

1/2211

0

احساس حریم خصوصی در محل

1

اقامت

2

ادامه جدول 2
وزن
متغیر /بعد

نرمال

رتبه

گویه

شاخص

شده
مشارکت فعاالنه در ارائه خدمات محل
اقامت

تجربه تعاملی
ادراکشده

2
1/ 230

اقامت

22

2

تجربه جذابیت
فرهنگی تاریخی

1/1110

ادراکشده

2

تجربه کیفیت
روابط انسانی
ادراکشده

تجربه مزایای
ادراکشده

تجربه محیط
ادراکشده

1/ 21

2

1/1113

3

1/2191

2

1/0231

زیباییهای معماری تاریخی شهر

1/22 1

9

اطالعات مفید از سابقه تاریخی شهر

1/9121

اقامت

جذابیت بافت سنتی و مدرن شهر

20

1/ 121

0

1/ 111

پذیرش گردشگر

29
1/1391

برقراری ارتباط با کارکنان محل

شده

با محبت و مهربانی رفتار کردن
کارکنان محل اقامت
مهارتهای بین فردی کارکنان محل
اقامت

1/2209

2

1/ 312

0

1/9032

2

1/9233

21

همکاری با کارکنان محل اقامت

1/2211

21

مناسب بودن خدمات محل اقامت

1/9229

2

رتبه

9

بافت فرهنگی شهر توام با صداقت و

3

2

اقامت
آگاهی از خدمات و فعالیتها محل

1

1

انتخاب خدمات مورد عالقه محل

وزن نرمال

اهمیت مزایا و سطح خدمات محل

9

1/9021

2

22

سازماندهی بازدید از محل اقامت

1/23 1

9

0

لذتبخش بودن محیط

1/9312

22

تحریک حواس توسط محیط

1/2329

اقامت

9
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تأثیر فضای محیط بر حالت ذهنی

23

احساس مقبولیت اجتماعی در محل

2

تجربه به
رسمیت شناخته

1/1121

1

اقامت

2

شدن

احساس مهم بودن در محل اقامت
احترام گذاشتن دیگران در محل

9

اقامت

2

1/9111
1/9120
1/222

9

1/9920

2

ادامه جدول 2
وزن
نرمال

متغیر /بعد

رتبه

شاخص

گویه

شده
2
تجربه
سیستمهای

1/1310

1

2

حملونقل
91

تجربه یادگیری
ادراکشده

9
1/1323

0

1

رضایتبخش بودن وضعیت جادهها
و ترافیک
رضایتبخش بودن استفاده از وسایل
نقلیه
رعایت مقررات توسط رانندگان
وسایل نقلیه
درک از طریق راهنما و بروشور
یادگیری موارد جدید بخش های
مختلف محل اقامت

وزن نرمال

رتبه

شده
1/2111

9

1/9 13

2

1/932
2

1/92 0
1/2912

منبع :یافتههای پژوهش

جهت بررسی و تأیید ابعاد شناسایی شده کیفیت تجربه گردشگر ،از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده
گردید .در این راستا ،مدل و ساختار عاملی اولیهای که از تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمده است ،با
استفاده از نرمافزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت .شاخصهای برازش در حالت تحلیل عاملی تأییدی
مورد بررسی قرار گرفت و آنها در وضعیت مناسبی قرار داشتند ،که نتایج آن در جدول شماره  2آمده
است .همچنین تحلیل عاملی تأییدی در حالت ضرایب استاندارد در شکل شماره

آمده است و تمامی

ضرایب باالتر از  1/1میباشد.
جدول  .2شاخصهای برازش
شاخص یا نشان گر

مقدار شاخص

دامنه پذیرش شاخص

شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

1/120

مقادیر زیر 1/11

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ()X2/df

2/19

بین تا 9

737
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شاخص یا نشان گر

مقدار شاخص

دامنه پذیرش شاخص

شاخص نیکویی برازش ()GFI

1/31

مقادیر باالی 1/3

شاخص برازش هنجار یافته ()NFI

1/30

مقادیر باالی 1/3

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

1/31

مقادیر باالی 1/3

شاخص برازش افزایشی ()IFI

1/31

مقادیر باالی 1/3

شاخص ریشه میانگین مربعات استاندارد شده ()SRMR

1/111

مقادیر زیر 1/11

منبع :یافتههای پژوهش
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شکل  .تحلیل عاملی تأییدی در حالت ضرایب استاندارد

(منبع :یافتههای پژوهش)
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نتیجهگیری
صنعت گردشگری ،بزرگترین و متنوعترین صنعت جهان محسوب میگردد .بسیاری از کشورها ،این
صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی
خود برگزیدهاند .با توجه به اینکه در اقتصاد جهانی ،گردشگران بقای مناطق گردشگری را رقم میزنند،
کشورها دیگر نمیتوانند نسبت به انتظارات و خواستهها و نگرش گردشگران داخلی و خارجی خود بی-
تفاوت باشند و بایستی همه فعالیتها و توانمندیهای خود را صرف ایجاد تجربه مثبت و احساس
خوشایند نمایند ،چرا که گردشگران منبع مهم تولید ثروت بهشمار میآیند .بنابراین کیفیت تجربه
گردشگری یکی از کلیدیترین مزیتهای رقابتی مقصد گردشگری میباشد .در این پژوهش به شناسایی و
رتبهبندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز پرداخته شد.
نتایج پژوهش نشان داد کیفیت تجربه گردشگر شامل ده بعد میباشد که به ترتیب اهمیت عبارتاند از :بعد
تجربه تعاملی ادراکشده ،بعد تجربه مزایای ادراکشده ،بعد تجربه آرامش خاطر ادراکشده ،بعد تجربه
یادگیری ادراکشده ،بعد تجربه لذتجویانه ادراکشده ،بعد تجربه کیفیت روابط انسانی ادراکشده ،بعد
تجربه سیستمهای حملونقل ،بعد تجربه به رسمیت شناخته شدن ،بعد تجربه محیط ادراکشده و بعد
تجربه جذابیت فرهنگی تاریخی ادراکشده .بعد تجربه تعاملی ادراکشده میتواند از طریق بهبود خدمات
و رفتار مناسب کارکنان افزایش یابد؛ از این جهت ،مدیران باید توجه بسیاری به کارکنان خود داشته باشند
و از برنامههای آموزشی غافل نباشند ،زیرا این کارکنان هستند که در تماس مستقیم با مشتریان ،سرویس و
خدمات را به آنها عرضه مینمایند و تأثیر بسیاری در رضایت آنها خواهند داشت.
برای بعد تجربه مزایای ادراکشده مدیران هتل باید با انعطافپذیری در فعالیتها ،برنامهها و خدمات قابل
ارائه به مشتریان ایجاد یک یا چند نقطه تمایز با توجه به محیط صنعت و رقابت بنمایند .بهعنوان مثال
موقعیت مکانی ،نظافت و تمیزی ،پرسنل با اخالق و حرفهای ،تجهیزات و امکانات باال ،طراحی با معماری
خاص مورد توجه فعالیتهای خود قرار دهند .با توجه به بعد آرامش خاطر ادراکشده در هتل ،مهمانها
باید از لحاظ فیزیکی احساس راحتی کنند ،اطمینان حاصل کنند که دارایی آنها زمانی که هتل را ترک
میکنند ،در امان است ،امنیت شخصی را احساس کنند و در نهایت ،اطمینان حاصل کنند که حریم
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خصوصی آنها به هنگام ماندن در هتل مورد احترام است .بنابراین مدیران هتل باید آرامش خاطر را برای
مهمانها فراهم کنند .آرامش خاطر را میتوان از طریق حفظ حریم خصوصی مهمانها در هتل تضمین
کرد .ارائه مناسب مطالب از طریق راهنماهای گردشگری در مکانهای فرهنگی و تاریخی و ارائه بروشور
متناسب با زبان خارجی گردشگر میتواند در بعد تجربه یادگیری ادراکشده تأثیرگذار باشد .برای بعد
تجربه لذتجویانه ادراکشده مدیران هتل باید با ایجاد سرگرمی فضای مثبتی ایجاد کنند .بهعنوان مثال
برگزاری مسابقات ،موسیقی زنده و تئاتر میتواند مفید باشد.
بعد تجربه کیفیت روابط انسانی ادراکشده در این زمینه بایستی خود مدیر هتل بهعنوان الگو سرمشق بقیه
کارکنان باشد .هتلها برای افزایش تجربه سیستمهای حملونقل بهطور حتم از ناوگان اختصاصی
تاکسیرانی استفاد ه کنند که در این زمینه استفاده از وسیله نقلیه باکیفیت حائز اهمیت است .همچنین ،نباید
از آموزش رانندگان غافل شد؛ زیرا بدون شک در تجربه گردشگر نقش مهمی دارد .تجربه بهرسمیت
شناخته شدن مهمانها میتواند چگونگی درک مهمان از هتل را بهبود بخشد.
توانایی مدیران برای نشان دادن احترام به همه مهمانان صرف نظر از فرهنگ ،نژاد و شخصیت است؛ باید با
مهمانها بهطور مساوی و حرفهای رفتار شود .برای بعد تجربه محیط ادراکشده بایستی هتلها از همان
بدو ورود احساس متفاوت بودن را به گردشگر ارائه کنند ،که این امر میتواند از طریق نما و چیدمان
جذاب تا انتخاب موسیقی سنتی مناسب باشد تا گردشگر از محیطی که به آن وارد شده ،احساس
خوشایندی کند.
افزایش تجربه جذابیت فرهنگی و تاریخی ادراکشده میتواند از طریق افزایش اطالعات حاصل شود ،لذا
توصیه میشود فعالیتهایی از قبیل ایجاد مکانهای اطالعرسانی در ورودی شهر ،شناسایی اولویتهای
گردشگران در زمینه اطالعرسانی و تولید محتوا برای آنها انجام گیرد .از جمله محدودیتهای پژوهش
حاضر استفاده از پرسشنامه بسته برای جمعآوری دادههای پژوهش حاضر است .لذا پیشنهاد میشود در
مطالعات آینده از مصاحبه یا پرسشنامه باز نیز در کنار پرسشنامه بسته استفاده شود تا در صورت امکان
بتوان ابعاد محتمل دیگر را شناسایی کرد .همچنین باید تصریح گردد که این پژوهش دارای محدودیت-
هایی از قبیل محدودیتهای زمانی ،موضوعی در زمینه جمعآوری اطالعات به دلیل نو بودن موضوع
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پژوهش و اجرایی بوده که مهمترین آن وجود محدودیتهای اجرایی از جمله نگاه محافظهکارانه مدیران
هتل در زمینه پخش پرسشنامهها در هتل بوده است.
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