Journal of Urban Tourism
Vol.8, No.1, Spring 2021
http://doi.org/10.22059/JUT.2021.310080.835

The Effect of Tourism Experience on Memories, Satisfaction and
Behavioural Intentions of Tourists Visiting Shiraz City
Farnaz Nikkhah1, Zohreh Kiani Feyzabadi2, Mohammad Najarzadeh3.
1- M.A of Tourism Management, Semnan University, Semnan, Iran
2- Assistant Professor of Tourism, Semnan University, Semnan, Iran
3- Assistant Professor of Tourism, Semnan University, Semnan, Iran
Received: 26 April 2021

Accepted: 21 January 2021

Extended Abstract
Introduction
To be successful today, tourism destinations should not focus solely on providing services, but
must identify and provide experiences that differentiate them from other destinations and thus
offer a competitive advantage. Today the focus of businesses has shifted from products to services and
then to experiences. Provision of memorable experiences is an important factor for tourism
destinations' success. Tourists expect satisfying memorable experiences and such experiences can
benefit destinations by encouraging loyalty.
Due to the changes in the consumer consumption patterns, the most valuable marketing tool for
destinations and tourism businesses is the "experience" which they provide to tourists. Tourism
service providers found provision of attractive memorable experiences necessary as a new
marketing strategy to ensure customer satisfaction and loyalty. If tourists value the travel
experience at a high level, tourism destinations can expect loyalty and word-of-mouth
advertising to help sell their products. In this new point of view, tourists are allowed to actively
construct their own travel experience through personalized interaction with the environment,
thereby creating unique value for themselves. Memory impacts choice of destination. The
memorability of a tourist’s total experience can be sufficiently powerful to motivate tourists to
visit a specific destination and/or tourism service provider. Research papers show that tourists
like to revisit destinations linked with positive memories of previous visits. Considering the limited
studies discussing the impact of travel memories on tourists’ behaviour, the present study was
conducted with the aim of investigating the effect of tourists' experience on their memories,
satisfaction and behavioral intentions in Shiraz.
Methodology
The present study is an applied research in terms of purpose and a descriptive-correlation
according to data gathering method. Statistical population of the research included domestic
tourists visiting shiraz. To achieve the goal, 384 questionnaires were distributed among
domestic tourists in Shiraz, in places such as Saadieh and Hafezieh, of which 318 questionnaires
could be used. The sampling method applied was simple random sampling.
First, the study used SPSS to process the descriptive statistics and reliability analysis of the
collected data, and assessed the demographic profile of the sample and the internal consistency
of the constructs. In the data analysis phase, the normality of the data distribution was tested
using Kolmogorov-Smirnov test. Partial least squares (PLS)-based SEM was used in this study
to test the structural model and hypotheses.
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Results and discussion
According to demographic analysis of the population studied, the sample included 183 men (%
57.54) and %50.3 of the participants was 20 to 30 years old. Descriptive statistics showed that
the tourism experience, memories and tourists' satisfaction are in a good position since their
mean value were 3.18, 3.39 and 3.01 respectively which is higher than 3. However, the mean
value for tourists' behavioral intentions was lower than 3(2.91).
The standardized regression coefficients of the impact of tourism experience on memories and
satisfaction were 0.739 and 0.512 respectively. The R2 coefficient of memories and satisfaction
were 0.546 and 0.605 respectively which means %54.6 of the variance in memories and %60.5
of the variance in satisfaction is predictable from the tourism experience. Moreover, the
standardized regression coefficients of the impact of memories and satisfaction on behavioural
intentions were 0.199 and 0.322 respectively and %58.8 of the variance in behavioural
intentions is predictable from research variables. Since all t-values were higher than the critical
t-value (1.96), null hypotheses were rejected which means paths are meaningful. In other words,
hypotheses of the study based on the research conceptual model are confirmed.
Conclusion
Tourists enjoy having new experiences during their travel. Tourist experience can be defined as
an interaction between tourists and destinations in which destinations are the site of the
experience and tourists are the actors of the experience.
To be successful, tourism destinations should not only provide high quality services, but should
also recognize and provide experiences that distinguish the destination and provides it
competitive advantages. The experience provided to tourists is one of the most valuable
marketing tools. If tourists evaluate the experience offered by the destination as highly
acceptable, then positive word-of-mouth advertising helping tourism businesses sell their
products can be expected.
This study explored tourism experiences and their impact on the memories, satisfaction, and
behavioural intentions of tourists in Shiraz. The results of the study show that:
1-tourism experience positively influenced tourists' memories, satisfaction and behavioral
intentions and has a direct and significant effect on them, 2-tourism memories significantly
affects satisfaction and behavioural intentions of tourists, and 3- satisfaction of tourists has a
significant effect on their behavioural intentions. These results indicate the widespread effects
of the tourism experience on creating positive tourism consequences for the city of Shiraz.
Keywords: Tourism Experience, Memories, Satisfaction, Behavioural Intentions, Shiraz City.
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چکیده
امروزه مقصدهای گردشگری برای دستیابی به موفقیت ،نباید صرفاً بر ارائـه خـدمات متمرکـز شـوند ،بلکـه بایـد
تجربیاتی را شناسایی و ارائه نمایند که آنها را از مقصدهای دیگر متمایز سازد و به این نحو ،یک مزیـت رقـابتی
ارائه دهند .باارزشترین ابزار بازاریابی مقصدها و کسبوکارهای گردشگری "تجربه"ای است که بـه گردشـگران
ارائه میدهند .درصورتیکه گردشگران تجربـه سـفر را در سـطح بـاالیی ارزیـابی کننـد ،مقصـدهای گردشـگری
میتوانند انتظار وفاداری و تبلیغات دهانبهدهان را برای کمک به فروش محصوالت خود داشته باشند .بـه همـین
دلیل پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات ،رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران در
شهر شیراز انجام شد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحـوه گـردآوری دادههـا از نـوع تحقیقـات
توصیفی همبستگی محسوب میشود .برای نیل به هدف 384 ،پرسشنامه در بـین گردشـگران داخلـی شـیراز ،در
مکانهایی مانند سعدیه و حافظیه توزیع شد که از میان آنهـا  318پرسشـنامه قابلاسـتفاده بـود .تجزیـهوتحلیل
دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری انجام و نتایج بهدسـتآمده حـاکی از آن اسـت کـه -1 :تجربـه
گردشگری تأثیر مستقیم و معناداری بـر خـاطرات ،رضـایتمندی و نیـات رفتـاری گردشـگران دارد -2 ،خـاطرات
گردشگری بهصورت معنادار رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران را تحت تأثیر قرار میدهـد و  -3رضـایتمندی
گردشگران تأثیر معناداری بر نیات رفتاری آنها دارد .این نتایج حاکی از تأثیرات گسـترده تجربـه گردشـگری بـر
ایجاد پیامدهای گردشگری مثبت برای شهر شیراز هستند.
واژگان کلیدی :تجربه گردشگری ،خاطرات ،رضایتمندی ،نیات رفتاری ،شهر شیراز.
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مقدمه
به دنبال تغییر الگوی مصرف مشتریان ،ارائهدهندگان خدمات دریافتند که یک استراتژی بازاریابی جدیـد بـرای اطمینـان
یافتن از رضایت مشتری و وفاداری ضروری است .در این راستا اصطالح "اقتصاد تجربه" به دلیل اشباع شدن بازارها بـه
وجود آمد .در اقتصاد تجربه ،به دلیل فرصتهایی که برای مشارکت فعال و تعامل با محی به گردشگران ارائـه میشـود،
تجربه دست اولی از فعالیتهای خالقانه در اختیار آنها قرار میگیرد .هنگامیکه مصرفکنندگان با استفاده از مواد ساده
و تخیــل در فعالیتهــا شــرکت میکننــد ،تجربی ـات منحصــربهفردی بــه نــام تجربــه خــالق ایجــاد میگــردد
( .)Ali et al,2015:87درواقع تحقیقات اخیر در مورد تجربیات گردشگری ،بـر ایـن موضـوع تأکیـد میکننـد کـه خـود
گردشگران در ایجاد تجربه خودشان ،نقش مهمی دارند و سازمانها و مقاصد گردشگری باید تجربههای بهیادماندنی را به
گردشگران ارائه کنند .این روند ،کسبوکارها و مقصدهای گردشگری را به سمت مشارکت دادن گردشـگران در طراحـی،
تولید و مصرف تجربه رهنمون ساخته است ( .)Campos et al,2016:1309تمایالت رفتاری گردشگران ازجملـه بازدیـد
مجدد و تبلیغات دهانبهدهان مثبت ،منبع اصلی و بسیار مهمی برای درآمدهای گردشـگری بـه شـمار مـیرود .ازایـنرو
همیشه یکی از موضوعات مهم در صنعت گردشگری شناسایی عـواملی اسـت کـه موجـب بازدیـد مجـدد گردشـگران و
تبلیغات دهانبهدهان آنها و در نهایت ،جذب گردشگران جدید میشـوند (دهشـیری .)118 :1393،یکـی از ایـن عوامـل
تجربه گردشگر است .تجربهها بعدهای عاطفی ،شناختی و رفتاری را بهصورت لحظهبهلحظه به هم پیونـد میدهنـد و در
معنا بخشیدن به زندگی افراد نقش مهمی دارنـد .همچنـین تجربـه گردشـگر ،خـاطرات بهیادمانـدنی را ایجـاد میکنـد،
بهنحویکــه گردشــگر میتوانــد از آنهــا در شــبکههای اجتمــاعی ی ـاد کنــد و آن را بــا دیگــران بــه اشــتراك بگ ـذارد
( .)Campos et al,2016: 1309خاطرهانگیز بودن تجربه کلی گردشگری ،میتواند بهاندازه کافی بـرای تبدیلشـدن بـه
یک تجربه پویا قدرتمند باشد که این امر متعاقباً گردشگران را برای بازدید از یک مقصـد خـاص و یـا یـک ارائهدهنـده
خدمت خاص تحریک میکند ( .)Ali et al,2015:86همچنین اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه یـک تجربـه بهیادمانـدنی در
گردشگری منجر به رضایت مشتری خواهد شد .به همین دلیل برای کسبوکارهای گردشگری مهـم اسـت کـه اهمیـت
درك مشتری از تجربیاتشان را بفهمند و برای اندازهگیری و بهبود مداوم روشهای رضایتبخش برای گردشگران تالش
کننـــد ( .)Sotiriadis,2017:35بـــین خـــاطرات و ارزیابیهـــای مثبـــت ارتبـــاط معنـــادار و مثبتـــی وجـــود دارد
( .)Pine & Glimor,1998:34تانـگ و ریچـی1در مطالعـه خـود ،ضـمن انجـام مصـاحبههای عمیـق 4 ،بعـد خـاطرات
بهیادماندنی سفر را شناسایی و نشان دادند بین خاطرات مثبت ،رضایت ،و قصد بازدیـد مجـدد ارتبـاط مثبـت وجـود دارد
( .)Tung & Ritchie,2011:1370برخی از تحقیقات حاکی از آن است که تجربـه بـر رضـایت تـأثیر معنـاداری دارد و
رضایت نیز بهصورت معنادار وفاداری را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین مطالعات نشان میدهـد ابعـاد مختلـف تجربـه
گردشگر ،تأثیر قابلتوجهی بر خاطرات مثبت ،رضایتمندی و نیات رفتـاری او دارد ( & Ali et al,2014:253; Hosany
 .)Witham,2010:357-359; Srivastava & Kaul,2014:1035از سوی دیگر ( )2013کوادری و فیـور2پژوهشـی را
انجام و در آن برای تجربه گردشگران چهار بعد آموزش ،زیبایی ،سرگرمی و فرار را در نظر گرفتند .نتایج پـژوهش آنهـا
نشان داد که از میان ابعاد چهارگانه تجربه ،تنها بعد آموزش و زیبـایی بـر خـاطره و رضـایت گردشـگران تـأثیر مثبـت و
معناداری دارد و از میان ابعاد تجربه ،فق بعد زیبایی است که تمایالت وفاداری مشـتریان را بهصـورت مثبـت و معنـادار
تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج پژوهش آنها همچنین بیانگر آن بود که خاطرات گردشگران و رضایت آنها تأثیر مثبت و
معناداری بر تمایالت وفاداری آنها دارد و خاطرات نیز بهصورت معنادار و مثبت رضایت گردشگران را تحـت تـأثیر قـرار
میدهد .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری در مطالعه علی و همکاران( )20153حاکی از آن بـود کـه تجربـه گردشـگری
خالق تأثیر معناداری بر خاطرات ،رضایت و تمـایالت رفتـاری گردشـگران دارد .سـوهارتانتو( )20164گردشـگران داخلـی
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بندونگ در کشور اندونزی را موردبررسی قـرار داد .وی ضـمن شناسـایی رضـایت گردشـگران از ویژگیهـای فروشـگاه
بهعنوان یکی از عوامل اساسی در تعیین رضایت گردشگران ،نشان داد رضایت گردشگران از تجربه خرید سوغات ،عاملی
مهم برای درك گردشگر از تصویر مقصد ،رضایت و وفاداری او است .کودونـاریس و اسـتاپیت( )20171باهـدف شناسـایی
عوامل پیشبینی کننده تجربه بهیادماندنی گردشگری و ارتباط آن بـا نیـات رفتـاری ،بازدیدکننـدگان بـاغوحش و مـوزه
رووانیمیدر کشور فنالند را مطالعه و دریافتند یکی از عوامل پیشبینی کننده تجربیات بهیادماندنی ،تجربه یـادگیری اسـت
که تأثیر مثبت و معناداری بر نیات رفتاری بازدیدکنندگان دارد .کیم( )20172در تحقیق خود بامطالعـه گردشـگران تـایوان
نشان داد تصویر مقصـد گردشـگری ،رضـایت و تجـارب مانـدگار گردشـگران بینالمللـی بـر بازدیـد مجـدد و تبلیغـات
دهانبهدهان آنها تأثیر معنادار دارد .نتایج پـژوهش چـن و راهمـن )2018(3حـاکی از آن بـود کـه تجـارب خـاطرهانگیز
گردشگری تأثیر مثبت بر تمایل به بازدید مجدد و توصیه به دیگران دارد .در مـورد تحقیقـات داخلـی کـه در زمینـههای
مشابه انجامشده است ،اکبری و همکاران ( )1398در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که تجربه گردشگران بر رضایت و
ارتباطات دهانبهدهان آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد و رضایت گردشگران نیز بهصورت معنادار ارتباطات دهانبهدهان
آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .کریمی علیوجه و همکاران ( )1398دریافتند رضایت سالمندان از تجربه سفر با رفتارهای
آینده آنها (بازدید مجدد ،توصیه اصفهان به دیگران و تبلیغات شفاهی الکترونیک) رابطه مثبت دارد .شاهین و همکـاران
( )1393نیز نشان دادند که کیفیت تجربه درك شده تأثیر معناداری بر رضایت گردشگران داخلی اصـفهان دارد و کیفیـت
تجربه درك شده و رضایت گردشگران بر نیات رفتاری آنها تأثیر معناداری دارد .این تحقیق در صـدد اسـت بـا ارزیـابی
تأثیر تجربیات گردشگری در شهر شیراز بر پیامدهای آن مانند خاطرات ،رضایت و نیات رفتاری بپردازد .با توجه به اینکـه
مرور تحقیقات داخلی و خارجی نشان میدهد تأثیر تجربه سفر بر خاطرات گردشگران و اثرگذاری خاطرات بـر رضـایت و
نیات رفتاری کمتر موردمطالعه قرارگرفته است ،این تحقیق به بررسی تجارب گردشگران و تأثیر آن بر خاطرات ،رضـایت
و نیات رفتاری ایشان میپردازد.
مبانی نظری
بخشهای خدمات و خردهفروشی مدعی هستند که اکنون به عرصه اقتصادی جدیـدی واردشـدهاند کـه در آن"تجربـه"
همــهچیز اســت (قــادری و همکــاران .)3 :1391،مفهــوم تجربــه مشــتری توس ـ پــاین و گیلمــور ( )1998و کــاربون و
هیکل( )19944به ادبیات بازاریابی تعمیم داده شد .به گفته ناتسون و همکاران )2006(5تجارب بهطورکلی بهصورت درونـی
ایجاد میشوند و شخص تجربه خود را بر اساس پیشینه ،ارزشها ،نگرشها و اعتقادات خود ایجاد میکند .خـو و چـان 6
اذعان میدارند که بهویژه ،در صنعت گردشگری و میهماننوازی ،مشتریان به دنبال محی های مختلف و متنوعی هستند
که میتوانند خاطرات و احساسات آنها را تحریک و تجربـه کلـی آنهـا را شـکل دهنـد ( .)Rather,2018:36صـنعت
گردشگری همیشه در پی ارائه تجربه به بازدیدکنندگان بوده است؛ اما در سالهای اخیـر بـه نمـایش گذاشـتن تجربـهها
نقش مهمتری را در صنعت گردشگری ایفا میکند .یکـی از عـواملی کـه موجـب بازدیـد مجـدد گردشـگران و تبلیغـات
دهانبهدهان آنها و در نهایت ،جذب گردشگران جدید میشوند ،تجربه مثبت گردشـگر اسـت .تجربـهها ابعـاد عـاطفی،
شناختی و رفتاری را به هم پیوند میدهند و در معنا بخشیدن به سفر گردشگران اهمیت بسزایی دارند .همچنین اعتقاد بر
این است که تجربه بهیادماندنی در گردشگری منجر به شکلگیری خاطرات بهیادماندنی و رضایت مشتری خواهد شد.

1. Coudounaris & Sthapit
2. Kim
3. Chen & Rahman
4. Carbon & Hickel
5. Knutson
6. Xu & chan
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تجربه گردشگری

نـچ)1996(1

نشـان دادنـد کـه تجربـه
تعریف تجربه گردشگری به دلیل ماهیت چندجانبـه آن دشـوار اسـت .کالسـون و
گردشگری باید تأثیرات و پیامدهای شخصی را هم قبل از سفر و هم بعد از سفر در برگیرد .پـین و گیلمـور( )19982بیـان
کردند که افراد در طی سفر ادراکات احساسی ،جسمی و معنوی را احساس میکنند .پیککمات و شوکرت )2007(3معتقدنـد
که تجربههای بهیادماندنی به معنای یک موقعیت یا ویژگی است که میتوان آن را به یاد آورد و یا ارزش به یادآوری دارد
( .)Srivastava & Kaul,2014:1030بهیادماندنی بودن ،4برای ماهیت تجربـه گردشـگری از اهمیـت زیـادی برخـوردار
است .گردشگران میتوانند در تمام تجربیات گردشگری سرگرمی داشته باشند ،اما هر تجربهای نمیتواند فراموشنشـدنی
یا به یادماندنی باشد .یادآوری تجربه بسـیار مهـم اسـت؛ زیـرا تنهـا تجربیـاتی کـه بـه یـاد آورده میشـوند میتواننـد در
تصمیمگیریهای آینده گردشگران تأثیر بگذارد ( .)Çoban & Yetis,2019:10همچنین یکی از نکات حـائز اهمیـت در
زمینهساز این است که گردشگران باید از طریق تجربه ،به خالقیت دست یابند ( .)Tan et al,2013:155کویین لن کاتلر
و کارمیچیل( )20105هفت جزر تجربه گردشگری که با خالقیت نیز ارتباط دارد مشخص نمودند که عبارتاند از :نوع تـور،
مکان ،رضایت احساسی ،خاطرات ،دانش و هویت خویشتن ( .)Ali et al,2015: 88بهطورکلی گردشگری در بستر تجربه
و یادگیری با سه بعد زیر بهصورت دقیقتر قابلشناسایی است (.)Xhu & Chan,2010: 178-180
 فرار و شناخت

در این حـوزه ،مصـرفکننده ،تجـاربی کـه بـهنوعی فـرار از واقعیـت را بـه همـراه دارد رام ورد اسـتفاده قـرار میدهـد.
جایگزینهایی با ویژگیهای منحصربهفردتر مانند محی  ،جو و محی اطراف بـه افـراد کمـک میکنـد تـا از یکنـواختی
زندگی روزمره خود فرار و تجربیات اصیل مختلفی را تجربه کنند (.)Huang & Liue,2018:146
 آرامش ذهنی

آرامش ذهنـی بـه دغدغـه اصـلی گردشـگران در موردنیـاز جسـمی و روانـی در خصـوص ایمنـی و راحتـی اشـاره دارد
( .)Chen & Chen,2010:30خو و چاندر زمینه تورهای بستهبندیشده تجربه آرامش ذهنی را از طریق  5عامل راحتـی
فیزیکــی ،احســاس آرامــش ،ایمنــی امــوال ،امنیــت شخصــی و تضــمین حــریم خصوصــی مــورد آزمــون قــرار دادنــد
( .)Xu & Chan,2010:185همچنین در تحقیق دیگری تجربه آرامش ذهنی با مواردی چون راحتی ،استراحت ،امنیت و
حریم خصوصی موردسنجش قرار گرفت (.)Ali et al,2015:93
 مشارکت ،تعامل و یادگیری

کمپوس و همکاران 6با استناد به پژوهشهای مختلف بیان کردند که سفر به مقصد شامل مشارکت در فعالیتهایی است
که هیجانانگیز هستند و متفاوت از امور روزمره درك میشوند .این مشارکت باع ایجـاد عالقـه میشـود و بـه ایجـاد
معانی ناشی از سفر کمک میکند .تجربه از فعالیتها نشأت گرفته ،بهطور فزاینـدهای مشـارکت فعـال گردشـگر را دربـر
میگیرد .این مشارکت فعال ،نیازمند استفاده از مهارتها و منابع شخصی است و باع برانگیخته شدن هویت شخصی و
یا جمعی میشود .مشارکت در فعالیتهای تحریککننده جسـمی و روحـی ،منجـر بـه تجربیـات بهیادمانـدنی میگـردد
( .)Campos et al,2016:1312ازآنجاکه تعامل ،منبع تجربیات به شمار میرود ،تعامل بین افراد به یک عامل تأثیرگذار
بر تجربه تبدیلشده است .مردم انتظار دارند از معاشرت وزندگی کردن لحظات عاطفی با دیگران لذت ببرنـد؛ حتـی اگـر
متوجه ماهیت گذاری رواب شوند و یا به این واقعیت پی ببرند کـه ممکـن اسـت بـا افـراد غریبـه تعامـل برقـرار کننـد
( .)Campos et al,2016:1313در این حوزه ،مصرفکننده عالوه برجذب شدن ،نقش فعالتری نیز دارد و تجربه برای
1. Classon & nech
2. Pine & Gilmore
3. Pickemat & Shockrt
4. Memorability
5. QuinlanCutler & Carmichael
6. Compos
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آنها نقش آموزشی دارد .طیف تجربیات سفر ،از تعامل با افراد محلی در یـک رسـتوران تـا گشـتوگذار در یـک سـایت
تاریخی است و فرصتهای یادگیری منحصربهفرد و بیشماری را برای گردشـگران فـراهم میکنـد .یـادگیری در مـورد
فرهنــگ محلــی ازجملــه روش زنــدگی ســاکنان و زبــان مقصــد ،تجربــه را بــهطور قابــلتوجهی تقویــت میکنــد
(.)Coudounaris & Sthapit,2017:1086
خاطرات ،رضایت و نیات رفتاری

شوارترو همکاران )2011(1بیان میکنند کـه جـذابترین مطالعـه در رابطـه بـا تجربیـات گردشـگر ،خـاطرات اپیزودیـک
(متناوب) هستند که شامل طوالنیمدت نگهداشـتن تجربیـات شخصـی در حافظـه توسـ افـراد اسـت .ارائـه تجربیـات
به یادماندنی به مشتریان ،یک اسـتراتژی اساسـی بـرای مـدیریت و بازاریـابی اثـربخش اسـت .صـنعت میهمـاننوازی و
جهانگردی می تواند از کمک به مشتریان در جهت به خـاطر سـپردن و بـه یـادآوردن تجربیـات مهـم ایجادشـده توسـ
موضوعات منحصربهفرد و تعامالت دلپذیر ،منفعت ببرد .باوجود همه تالشهای بازاریابی مقصد ،اغلب این خـاطره اسـت
که از انتخاب مقصد توس اشخاص الهام میگیرد ،زیرا افراد با گذشته خود (یا خانواده خود) مرتب هستند و یا جهت زنده
کــردن خــاطرات خــود ،از مکانهــایی کــه درب ردارنــده خــاطرات مثبــت ســفر هســتند مجــدداً بازدیــد میکننــد
( .)Marschall,2012:2218رضایت مشتریان به دلیل تأثیر بالقوهای که بر سود و تکرار رفتار خرید مشتریان دارد ،هدف
نهایی هر کسبوکار به شمار میرود .موتانگا و همکارانش 2با استناد بـه پژوهشهـای مختلـف بیـان میکننـد کـه درك
رضایت گردشگران خصوصاً به دلیل تأثیری که بر اقتصاد آینده آنها دارد ،از اهمیت ویـژهای بـرای صـنعت گردشـگری
برخوردار است ( .)Mutanga et al,2017:6ازلحاظ سنتی ،مفهوم رضایت در گردشگری بهعنوان هماهنگی بین انتظار و
تجربـــه در نظـــر گرفتـــه میشـــود و نارضـــایتی بـــهعنوان شـــکاف بـــین انتظـــار و رضـــایت از تجربـــه اســـت
( .)Gade & Ankathi,2016:102رضایت با تأیید مثبت انتظارات مصرفکننده حاصـل میشـود و نارضـایتی ناشـی از
تأیید منفی انتظارات مصرفکننده است ( .)Rahman et al,2019:6رضایت مشتری بسیار مهم است؛ زیـرا ایـن امـر در
انتظار و تمایالت خرید مجدد مشتریان برای بازدید مجدد از مکان تـأثیر دارد (.)Bintarti & Kurniawan,2017:524
آن دسته از مشتریانی که ناراضی هستند ،تمایل بیشتری نسبت به گسترش جمالت منفی دارند و نسبت به بازدید مجـدد
از همان مقصد ،نگرش منفی نشان میدهند ( .)Sharma & KumarNayak,2018:49نیت (قصـد) دربرگیرنـده همـه
عوامل انگیزشی است که منجر به رفتار واقعی میشود و منعکسکننده حدی است که در آن مصرفکنندگان تمایل بـه
تالش نسبت به انجام رفتار دارند .قصد میتواند از نگرشها ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری مشاهدهشـده پیشبینـی
شود .نیات رفتاری بیانگر شدت قصد و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است (آرین و همکـاران .)3 :1397 ،نیـت فـرد
برای رفتار در شیوهای خاص ،تعیینکننده کنش اوست؛ به عبـارتی یـک رفتـار از روی قصـدها (نیتهـایی) کـه بـهطور
مستقیم با رفتار مرتب است ،پیشبینی میشود (افشاری و همکـاران .)213 :1396 ،بـهطورکلی ،نیـت رفتـاری میتوانـد
توس تمایل به توصیه و بازدیـد مجـدد انـدازهگیری شـود ( .)Jeong et al,2020:333بـا توجـه بـه بررسـی مطالعـات
انجامشده ،تحقیق حاضر بر مبنای مدل مفهومی زیر (شکل  ،)1به بررسی تأثیر تجربه گردشگران داخلـی بازدیدکننـده از
شهر شیراز بر خاطرات ،رضایت و نیات رفتاری آنها پرداخته است.

شکل شماره  .1مدل مفهومی تحقیق ()Ali et al,2015

1. Showarter
2. Mutanga
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روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف در حیطه پژوهشهای کاربردی و از نظر روش و ماهیت در زمره پژوهشهـای توصـیفی از نـوع
همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش تمامی گردشگران داخلی بازدیدکننده از شهر شیراز میباشند کـه از ایـن میـان
تعداد  318نفر بهعنوان حجم نمونه موردنظر قرار گرفتند .در ایـن پـژوهش جهـت انتخـاب نمونـه ،از روش نمونـهگیری
تصادفی ساده استفادهشده است .پرسشنامه دربرگیرنده  33گویه است .جدول  1سازههای تحقیق و تعداد گویههای مربوط
به هر یک و همچنین منبع پژوهشی مورداستفاده جهت بررسی آنها را نشان میدهـد .مجموعـه ایـن گویـهها در یـک
پرسشنامه آمده است ،اما شامل بخشهای متمایز از هـم میباشـد .مـتن گویـههای مربـوط بـه هـر سـازه در جـدول 4
قابلمشاهده است .از  33گویه پرسشنامه ذکرشده 4 ،گویه مربوط به ویژگیهای جمعیت شـناختی پاسـخدهندگان شـامل
جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل و سطح تحصیالت است و مابقی سؤاالت مربوط به متغیرهای مدل مفهومی تحقیـق اسـت.
روا یی محتوا و روایی سازه برای سنجش روایی سؤاالت در این تحقیق استفاده گردید .در مرحله پیشآزمون ،مقدار آلفـای
کرونباخ متغیر تجربه کمتر از  0/7به دست آمد که این مقدار با حذف  3گویه ،به بیش از  0/7افزایش یافـت .ازایـنروی،
تعداد گویههای متغیر تجربه از  22مورد به  19مورد کاهش یافت و مقدار آلفـای کرونبـاخ بـرای گویـههای متغیرهـا بـه
ترتیب 0/93 ،برای تجربه؛  0/86برای خاطرات؛  0/75برای رضایت و  0/82برای نیات رفتاری به دست آمـد .ایـن ارقـام
نشان داد پرسشنامهها از پایایی الزم برخوردار است .برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده ابتدا از آزمون نرمال بـودن
دادهها (کولموگوروف-اسمیرنوف) جهت بررسی نرمال بودن دادهها استفاده و سپس بـرای آزمـون فرضـیهها از معـادالت
ساختاری با کمک نرمافزار  plsبرای آمار استنباطی استفاده شد.
جدول شماره .1مشخصات مربوط به سازههای تحقیق
منبع
تعداد گویهها
متغیرها
(2015) Ali et al
19
تجربه گردشگری
)Ali et al (2015
3
خاطرات
)Ali et al (2015
2
رضایت
)Ali et al (2015
2
نیات رفتاری

محدوده موردمطالعه
کشور ایران بهطور عام و شهر شیراز بهصورت خاص ،یکی از قطبهـای مهـم فرهنـگ و تمـدن و همچنـین خواسـتگاه
فرهنگ و ادب و هنر به شمار میرود و دارای زمینههای موردنیاز برای ایجاد تجربههای گردشگری بر مبنای ادبیات کهن
و نوین است (عبدالهی و همکاران .)80 :1395،این شهر در دورانی خاستگاه سبکهای ادبی بوده است و حتـی در قـرون
گذشته در حوزه فلسفه و حکمت اسالمی از شهرهای صاحب سبک به شمار میرفتـه اسـت .شـیراز دارای مفـاخر بـزرگ
فرهنگی و ادبی مانند حافظ ،سعدی ،اهلی شیرازی و خواجوی کرمانی است که از نقاط قوت این شهر محسوب میشـود.
همچنین شیراز تنها شهر ایران است که دارای روز ویژهای در تقویم رسمی کشور است .حافظ ،قله بزرگ ادبیـات و شـعر
فارسی در این شهر زیسته و وجود آرامگاه وی در این شهر به فعالیتهای ادبی اعتباری خاص بخشیده است .دیگر ادیـب
پرآوازه این شهر سعدی است که سهم بزرگی در رونق و گسترش ادبیات فارسی داشته و الهـامبخش شـاعران بزرگـی در
سالهای متمادی بوده است .مراسم بزرگداشت روزهای ملی سعدی و حافظ نیز در ایـن شـهر برگـزار میشـود .در ایـن
تحقیق گردشگران حاضر در سایتهای فرهنگی بهویژه حافظیه و سعدیه موردبررسی قرار گرفتند.
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شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی شهر شیراز

بحث و یافتهها
بررسی جنسیت نمونه آماری موردمطالعه در این تحقیق نشان داد سهم پاسخگویان مرد بیشـتر از پاسـخگویان زن بـوده
است ( 183نفر مرد و  135نفر زن) .بررسی وضعیت سنی گردشگران نشان داد اکثر نمونـه آمـاری ( 50/3درصـد) در رده
سنی بین  20تا  30سال قرار دارند .همچنین بررسی میزان تحصیالت گردشگران نشان داد افـراد بـا میـزان تحصـیالت
کارشناسی بیشترین حجم نمونه آماری را تشکیل دادند و ازلحاظ وضعیت تأهل نیز بیشتر گردشگران داخلی بازدیدکننـده
از شهر شیراز متأهل هستند .بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش نشان داد میانگین متغیرهای تجربه گردشگری ،خاطرات
و رضایت گردشگران باالتر از عدد  3است .این امر نشانگر وضعیت مطلوب متغیرهای مستقل است .اما بررسـی میـانگین
متغیر وابسته (نیات رفتاری گردشگران) نشان داد این متغیر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ چـرا کـه میـانگین آن عـددی
پایینتر از عدد  3به دست آمد .این یافته بدان معناست که تمایالت رفتاری گردشگران پایینتر از حـد متوسـ قـرار دارد
(جدول .)2
بزرگترین مقدار
5
5
5
5

جدول شماره .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین
انحراف معیار
واریانس
کوچکترین مقدار
3/18
0/24
0/24
1/7
3/39
0/37
0/30
1/6
3/01
0/42
0/32
1
2/91
0/35
0/36
1

متغیرها
تجربه گردشگری
خاطرات
رضایت
نیات رفتاری

جدول شماره  .3نتایج سه معیار آلفای کرونباخ ،پایایی و روایی همگرا
متغیرها
میانگین واریانس استخراجی ( )AVE< /05آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی
نیات رفتاری
0/919
0/824
0/850
تجربه گردشگری
0/965
0/961
0/592
خاطرات
0/920
0/869
0/793
رضایت
0/927
0/844
0/865

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ  0/6تا ( 0/7کرونباخ ،)1951 ،برای پایایی ترکیبی ( 0/7نونالی)1987 ،
و برای میانگین واریانس استخراجی (0/5فورنل و الرکر )1981 ،میباشد و مطابق بـا یافتـههای جـدول  ،3تمـامی ایـن
معیارها برای متغیرهای مکنون مقدار مناسبی اتخاذ نمودهاند ،میتوان مناسب بـودن وضـعیت پایـایی و روایـی همگـرای
پژوهش حاضر را تأیید نمود .بارهای عاملی متغیرها همگـی بـیش از  0/4میباشـد ،در نتیجـه میتـوان پایـایی و روایـی
سازهای سنجههای مدل پژوهش را نیز تأیید نمود.
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جدول شماره  .4بارهای عاملی متغیرهای هر سازه
ابعاد
تجربه
گردشگری

خاطرات

رضایت
نیات
رفتاری

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

شرح سؤال
من در زمان بازدید از شیراز و انجام فعالیتهای مختلف در این شهر احساس رهایی میکردم.
انجام فعالیتهای مختلف در شیراز باع شد کارهای روزمره خود را فراموش کنم.
من درزمان انجام فعالیتهای مختلف در این شهر ،احساس میکردم نقش شخصیت متفاوتی را بازی میکنم.
هر زمان نیاز به کمک داشتم ،به درخواست من اهمیت داده میشد.
درزمان انجام فعالیتهای مختلف در شیراز احساس میکردم به من اهمیت داده میشود.
درزمان انجام فعالیتهای مختلف در شیراز احساس میکردم به من احترام گذاشته میشود.
امکانات و فعالیتهای مختلف در شیراز ازنظر فیزیکی راحت بودند.
من در طی انجام فعالیتهای مختلف در شیراز احساس آرامش میکردم.
من در طی فعالیتهای مختلف در شیراز احساس امنیت میکردم.
در زمان سفر به شیراز و انجام فعالیتهای مختلف در این شهر حریم خصوصی من حفظ میشد.
من در فعالیتهایی مشارکت کردم که واقعاً دوست داشتم آنها را انجام دهم.
من در شیراز کارهای منحصربهفرد و به یادماندنی انجام دادم.
ی " اتفاق میافتند.
من در شیرازتجربههایی را کسب کردم که "یکباردرزندگ
من کارهای جدیدومتفاوت انجام دادم.
من درباره فعالیتها و نتایج آنهادارای قدرت انتخاب بودم و بر آنها کنترل داشتم.
کارکنان و مجریان برنامههای گردشگری رفتار دوستانهای داشتند و با من تعامل برقرار میکردند.
کارکنان ومجریان برنامههای گردشگری افراد مطلع و آگاهی بودند.
کارکنان و مجریان برنامههای گردشگری توانایی کنترال وضاع راداشتند.
فعالیتها و تجارب من در شیرازباع افزایش مهارتهای من شد.
من خاطرات شگفتانگیزی ازبازدید شیراز دارم.
من تجربه بازدید خودازشیراز را فراموش نخواهم کرد.
من در آینده نکات مثبت زیادی ر ا در مورد شیراز به یاد خواهم آورد.
من از تجربه سفر خود راضی بودم.
تجربه سفر من به شیراز خوشایند بود.
من قصد دارم در آینده مجدداً از شیراز بازدید داشته باشم.
من شیراز را به دوستان و سایر افراد توصیه میکنم.

بار عاملی
0/779
0/681
0/710
0/765
0/823
0/803
0/789
0/786
0/792
0/762
0/827
0/695
0/708
0/771
0/750
0/723
0/837
0/794
0/803
0/910
0/946
0/913
0/934
0/926
0/927
0/917

شکل  ،3ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل پژوهش را نشان میدهد .با توجه بـه مـدل بـرازش دادهشـده فـوق ،ضـریب
رگرسیونی استانداردشده تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات و رضایت گردشگر بـه ترتیـب برابـر  0/739و  0/512اسـت.
مقدار ضریب تعیین تعدیلی ( ) برای متغیرهای خاطرات و رضایت گردشگر به ترتیب برابر  0/546و  0/605اسـت .بـه
این معنی که متغیر تجربه گردشگری 54/6 ،درصد از واریانس خاطرات و  60/5درصـد از واریـانس رضـایت گردشـگر را
بیان میکنند .همچنین ،ضریب رگرسیونی استانداردشده تأثیر خاطرات و رضایت گردشگر بر نیات رفتاری به ترتیب برابـر
 0/199و  0/322میباشد و بهطورکلی متغیرهای تحقیق  58/8درصد از واریانس نیات رفتاری را تبیین میکنند.
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شکل شماره  .4مقادیر  T-Valueمدل پژوهش

با توجه به اینکه در نرمافزار اسمارت پی ال اس از مقدار آماره تی برای بررسی معنیدار بودن رواب اسـتفاده میشـود و
این مقدار برای خطای  5درصد  1/96میباشد برای بررسی معنیداری از مقایسه مقدار آماره تـی روابـ بـا مقـدار 1/96
استفاده میگردد ،بهطوریکه اگر مقدار آماره تی از مقدار مذکور بیشتر باشد ،رابطه نشان دادهشده معنیدار است .با توجـه
به شکل  ،2مالحظه میشود تمامی مقادیر آماره تی از  1/96بیشتر بوده بنابراین تمامی رواب مدل معنادار میباشد.
متغیرها
SRMR1
Chi-square
NFI2

جدول شماره  .5معیارهای نیکویی برازش مدل پژوهش
مقدار مشاهدهشده
محدوده قابلقبول
0/065
کمتر از (Hu & Bentler, 1999)0/08
2257/494
بیشتر از (Hu & Bentler, 1999)1/96
0/713
بیشتر از (Bonett & Bentler, 1999)0/25

نتیجه
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

هنسلر و همکاران ( )2009سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را بهعنوان مقادیر قدرت پیشبینی کم ،متوس و قـوی تعیـین
نمودهاند .این مقدار برای متغیر تجربه گردشگری برابر  ،0/520برای متغیر خاطرات برابر  ،0/525برای متغیر رضایت برابر
 0/460و برای متغیر نیات رفتاری برابر  0/435است که متوس و قوی بودن این مقـادیر نشـاندهنده تناسـب پیشبـین
برای این سازهها میباشد.
جدول شماره  .6مقادیر آماره استون گیسر متغیرهای پژوهش
وضعیت
معیار استون گیسر
متغیرها
قوی
0/520
تجربه گردشگری
قوی
0/525
خاطرات
قوی
0/460
رضایت
قوی
0/435
نیات رفتاری

برای بررسی روایی واگرا ،میزان رابطه یک سازه با شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سـازه بـا سـایر سـازهها ،بهوسـیله
ماتریس فورنل الرکر نشان داده میشود .در این روش تنها متغیرهای پنهان درجه اول در ماتریس وارد میشوند .جـدول
 7نتایج این بررسی را نشان میدهد.

1 . Standardized Root Mean Square Residual
2 . Normed Fit Index
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جدول شماره  .7روایی واگرا (روش فورنل الرکر)
متغیرهای پنهان
1
2
3
4
نیات رفتاری
0/921

0/930

0/769

0/758

تجربه گردشگری

0/890

0/666

0/625

خاطرات

0/552

0/389

0/445

رضایت

برای محاسبه این ماتریس مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در قطر اصلی ماتریس قرارگرفتهاند،
از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی قرارگرفتهاند باید بیشتر باشد.
برای برازش مدل کلی که هردو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند ،معیار GOFبهتر محاسبه میگردد:
=0 /369× 0/579 = 0/461
با توجه به مقدار حاصل  GOFمیتوان بیان نمود برازش مدل کلی پژوهش قوی میباشد.
جدول شماره  .8بررسی فرضیات پژوهش
آماره1/96 > t
ضریب مسیر
مسیر
26/314
0/739
تجربه←خاطرات ()H1
4/330
0/323
تجربه←نیات ()H2
9/190
0/512
تجربه ←رضایت ()H3
5/406
0/318
خاطرات ←رضایت ()H4
3/241
0/199
خاطرات ←نیات ()H5
5/618
0/323
رضایت←نیات ()H6

نتیجه آزمون
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

نتایج آزمون فرضیات تحقیق با جزییات به شرح زیر میباشد:
 بررسی نتایج فرضیه اول

بر اساس نتایج این تحقیق ،ضریب رگرسیونی استانداردشده تأثیر متغیر تجربه بر خاطرات گردشگران برابر  0/739اسـت،
همچنین مقدار آماره تی برای این ضریب برابر  26/314و بیشتر از  1/96میباشد که نشان از معنیدار بودن این ضـریب
در سطح خطای  5درصد است .بهطورکلی نتایج حاصله از برآورد مدل ،حاکی از آن است که فرضیه صـفر  H0رد شـده و
فر مقابل آن ( ،)H1یعنی فرضیه اول تحقیق تأیید میشود و به عبارتی تجربه گردشگری بر خاطرات گردشـگران اثـر
مثبت دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت تجربه گردشگری بهصورت معنادار خاطرات گردشگران را تحت تـأثیر قـرار
میدهد .یکی از دالیل معنادار بودن این رابطه این است گردشگری بسـتر مناسـبی را بـرای جـذب احساسـات پنجگانـه
گردشگران فراهم میکند و ازآنجاییکه اطالعات مبتنی بر احساسات ،پردازش اطالعـات را در حافظـه اشـخاص تسـریع
میکند ،ازاینجهت نیز خاطرات ماندگاری را برای گردشگران رقم میزند .این یافته با نتایج برخی از پژوهشهای پیشـین
مانند پژوهش اوه و همکاران ( )2007در زمینه گردشگری کروز ،پـژوهش کـوادری و فیـو ( )2013در زمینـه گردشـگری
نوشیدنی و همچنین پژوهشهای آلیتال ( )2014و علی و همکاران ( )2015در زمینه هتلهای تفریحی همسو است .ایـن
محققان اذعان نمودند تجربه گردشگران دارای تأثیر معناداری بر ایجاد خاطرات ماندگار برای گردشگران دارد .شاید یکی
از دالیل همسو بودن نتایج این یافته با پژوهشهای ذکرشده این باشد که تمامی عرضهکنندگان در پژوهشهای صورت
گرفته توانستهاند با ارائه فعالیتهای تجربه محور ،با موفقیت عواطف گردشـگران را تحریـک و از ایـن طریـق خـاطرات
ماندگاری برایشان فراهم کنند.
 بررسی نتایج فرضیه دوم

بر اساس نتایج این تحقیق ،ضریب رگرسیونی استانداردشده تأثیر متغیر تجربه گردشگری بـر رضـایت گردشـگران برابـر
 0/512است ،همچنین مقدار آماره تی برای این ضریب برابر  9/190و بیشتر از  1/96میباشد که نشان از معنیدار بـودن
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این ضریب در سطح خطای  5درصد است .بهطورکلی نتایج حاصله از برآورد مدل ،حاکی از آن است که فرضـیه صـفر رد
شده و فر مقابل آن فر اول ،یعنی فرضیه دوم تحقیق تأیید میشود و به عبارتی تجربه بر رضایت گردشـگران اثـر
مثبت دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت تجربه گردشگری بهصورت معنادار رضایت گردشگران را تحـت تـأثیر قـرار
میدهد .در این رابطه باید گفت یکی از ویژگیهای گردشگری این است که علیرغم ایجاد رواب زودگـذر در مقصـد ،بـه
میزان زیادی احساس نزدیکی و صمیمیت گردشگران با جامعه محلی را فراهم میآورد و ازاینجهت قابلیت بسیار زیـادی
در ایجاد و شکوفایی معاشرتها و تعامالت لذتبخش دارد .متعاقباً این امر تا حـد زیـادی رضـایت گردشـگران را فـراهم
میکند .این یافته با برخی از پژوهشهای قبلی (شاهین و همکاران1393،؛ اکبـری و همکـاران1398،؛ Oh et al,2007؛
Witham,2010 & Hosany؛ Xu & Chan,2010؛ Hosany & Martin,2012 Quadri & Fiore,2013
Srivastava & Kaul,2014؛ Ali et al,2015؛  )Suhartanto,2016همسو اسـت .بسـیاری از ایـن محققـان اذعـان
نمودند رضایت گردشگر از تجربه زمانی حاصل میشود که تجربه ارائهشده به گردشگران مطابق با (یا فراتر از) انتظـارات
قبلی آنها باشد .بنابراین شاید یکی از دالیل همسو بودن یافته پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین در ایـن باشـد کـه
همه عرضهکنندگان تجربه توانستهاند تجربهای را ارائه کنند که فراتر از انتظارات قبلی گردشگران بوده است.
 بررسی نتایج فرضیه سوم

بر اساس نتایج این تحقیق ،ضریب رگرسیونی استانداردشده تأثیر متغیر تجربه گردشگری بر نیات رفتاری گردشگران برابر
 0/323است ،همچنین مقدار آماره تی برای این ضریب برابر  4/330و بیشتر از  1/96میباشد که نشان از معنیدار بـودن
این ضریب در سطح خطای  5درصد است .بهطورکلی نتایج حاصل از برآورد مدل ،حاکی از آن است که فرضـیه صـفر رد
شده و فر مقابل آن ( ،)H1یعنی فرضیه سوم تحقیق تأیید میشود و به عبارتی تجربه گردشـگری بـر نیـات رفتـاری
گردشگران اثر مثبت دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت هرچه تجربه بهتر باشد ،گردشگران پیامدهای رفتاری مثبتـی
نیز از خود نشان میدهند؛ زیرا گردشـگری ایـن قابلیـت را دارد کـه بهصـورت کامـل گردشـگران را در فضـای تجربـه
غوطهورسازی شیفته و مجذوب فعالیتهای گردشگری کند که احسـاس کننـد از فعالیـت زنـدگی روزمـره خـود فاصـله
گرفتهاند .این تجربه منحصربهفرد باع میشود گردشگران به بازدید مجدد از مقصد و یا توصیه آن بـه دیگـران تمایـل
زیادی نشان دهند .این یافته با برخی از پژوهشهای قبلی (شاهین و همکاران1393 ،؛ اکبری و همکاران )1398 ،همسـو
و با یافته پژوهش هوسانی و مارتین ( )2012ناهمسو است .به نظر میرسد که در این مورد ،اختالف بین یافتهها ناشـی از
تأثیر کیفیت تجربههای گذشته بر نیات رفتاری گردشـگران باشـد .ایـن دو در پـژوهش خـود ،بـه بررسـی تـأثیر تجربـه
گردشگران در کشتیهای کروز بر قصد توصیه به دیگران پرداختند و نتایج حاصل از تحقیق آنها نشـان داد کـه تجربـه
گردشگری کروز بر قصد گردشگران به توصیه گردشگری کروز به دیگران تأثیر معنـاداری نـدارد .بـهعبارتدیگر ممکـن
است گردشگران ،تجربههای قبلی خود از سایر کشتیهای کروز را بهتر از تجربه ارائهشده توس کروز فعلی ارزیابی کرده
باشند و همین امر باع شده آنها تمایلی برای توصیه تجربه کروز فعلی به سایر افراد نداشته باشند.
 بررسی نتایج فرضیه چهارم

بر اساس نتایج این تحقیق ،ضریب رگرسیونی استانداردشده تأثیر متغیر خاطرات گردشگری بر رضایت گردشـگران برابـر
 0/318و مقدار آماره تی برای این ضریب برابر  5/406و بیشتر از  1/96است که نشان از معنیدار بودن ایـن ضـریب در
سطح خطای  5درصد است .بهطورکلی نتایج حاصله از برآورد مدل ،حاکی از آن است که فرضـیه صـفر  H0رد و فـر
مقابل آن ( ،)H1یعنی فرضیه چهارم تحقیق تأیید میشود و به عبارتی خاطرات گردشگری بـر رضـایت گردشـگران اثـر
مثبت دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت خاطرات گردشگری بهصورت معنادار رضایت گردشگران را تحت تأثیر قـرار
میدهد .هنگامیکه شخص بهصورت آگاهانه خاطرات مثبت خود از سفر را به یاد میآورد ،احساس شـور و شـعف در وی
به وجود میآید و همین احساس لذتبخش باع میشود رضایتمندی خود را از تجربه سفر در سطح باالیی ارزیابی کنـد.
این یافته با برخی از پژوهشهـای قبلـی ماننـد پـژوهش هوسـانی و ویتهـام ،)2010(1کـوادری و فیـور ( ،)2013علـی و
1. Hosany & Witham
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همکاران ( )2015که بیان کردند رضایت تأثیر معناداری بر تمایلت رفتاری گردشگران دارد همسو است.
 بررسی نتایج فرضیه پنجم

بر اساس نتایج این تحقیق ،ضریب رگرسیونی استانداردشده تأثیر متغیر خاطرات گردشگری بر نیات رفتـاری گردشـگران
برابر  0/199است ،همچنین مقدار آماره تی برای این ضریب برابر  3/241و بیشتر از  1/96میباشد که نشان از معنـیدار
بودن این ضریب در سطح خطای  5درصد است .بهطورکلی نتایج حاصله از برآورد مدل ،حاکی از آن اسـت کـه فرضـیه
صفر  H0رد و فر مقابل آن ( ،)H1یعنی فرضیه پنجم تأیید میشود و به عبارتی خاطرات گردشگری بر نیات رفتـاری
گردشگران اثر مثبت دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت خاطرات گردشگری بهصورت معنادار نیات رفتاری گردشگران
را تحت تأثیر قرار میدهد .یکی از دالیل تأیید این فرضیه میتواند مربوط به ارزیابی نگرشی افراد باشد .به این معنـا کـه
هنگامیکه افراد خاطرات مثبت و ماندگاری از گردشگری کسب میکنند ،نگرش مثبتی در آنها جهت زنده نگهداشتن آن
خاطرات به وجود میآید و این امر باع میشود گردشگر در جهت رفع این خواسته ،به بازدید مجدد از آن مقصد تمایـل
پیدا کند و یا آن خاطرات را با دیگران به اشتراك بگذارد .این یافته با نتایج برخی از پژوهشهای قبلی همچون کوادری و
فیور ( ،)2013علی و همکاران ( 2014و  )2015که بیان کردند که خاطرات ایجادشده برای گردشگران تأثیر معناداری بـر
تمایالت رفتاری آنها دارد همراستا است.
 بررسی نتایج آزمون فرضیه ششم

بر اساس نتایج این تحقیق ،ضریب رگرسیونی استانداردشده تأثیر متغیر رضایت بر نیات رفتاری گردشـگران برابـر 0/322
است ،همچنین مقدار آماره تی برای این ضریب برابر  5/618و بیشتر از  1/96میباشد که نشـان از معنـیدار بـودن ایـن
ضریب در سطح خطای  5درصد است .بهطورکلی نتایج حاصله از برآورد مدل ،حاکی از آن اسـت کـه فرضـیه صـفر رد و
فر مقابل آن ( ،)1Hیعنی فرضیه ششم تحقیق تأیید میشود و به عبارتی رضایت بر نیات رفتاری گردشگران اثر مثبت
دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت رضایت گردشگران بهصورت معنادار نیات رفتاری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
زمانی که گردشگران از مقایسه عملکرد محصوالت گردشگری با انتظارات قبلی خود احساس لذت میکنند ،یک نگـرش
مثبت در آنها شکل میگیرد و باع میشود آنها تا حد زیادی بهصورت آگاهانه بـه انجـام برخـی از رفتارهـا در آینـده
(مانند توصیه مقصد به دیگران و یا بازدید مجدد) تمایل پیدا کنند.
این یافته با یافتههای شاهین و همکاران ( ،)1393اکبری و همکاران ( ،)1398کریمی علیوجه و همکـاران ( ،)1398کـیم
( ،)2017خو و چان ( ،)2010هوسانی و مارتین ( ،)2012کوادری و فیور ( ،)2013علی و همکاران ( )2015که بیان کردنـد
رضایت گردشگر از تجربه بر نیات رفتاری گردشگران تأثیر معناداری دارد ،همسو است .طبق نظریه عمل منطقـی ،افـراد
زمانی تمایل به انجام رفتاری پیدا میکنند که ابتدا در آنها حالت درونی مثبتی نسبت بـه انجـام آن رفتـار ایجـاد شـود.
ازاینرو به نظر میرسد دلیل معنادار بودن تأثیر رضایت گردشگر بر تمایالت رفتاری این باشد که رضـایت گردشـگران از
تجربه کسبشده ،با موفقیت توانسته حالت درونی و نگرش مثبتی را برای گردشگران در جهت توصیه تجربه به دیگران و
بازدید مجدد آنها از مقصد گردشگری فراهم آورد.
نتیجهگیری
امروزه مقاصد گردشگری برای موفقیت و رسیدن به مزیت رقابتی ،نباید صرفاً بر ارائه خدمات متمرکز شـوند ،بلکـه بایـد
تجربیاتی را شناسایی نماید که آنها را از مقصدهای دیگر متمایز سازد و به این نحو ،یک مزیت رقابتی ارائه دهـد .خـواه
یک کسبوکار با بازدیدکنندگان یا کارگزاران گردشگری ارتباط مستقیم داشته باشد و خواه نداشته باشد ،باارزشترین ابزار
بازاریابی" ،تجربه" ارائهشده به گردشگران است .اگر گردشگران تجربه ارائهشده از سوی مقصد گردشـگری را در سـطح
باالیی ارزیابی کنند ،میتوان انتظار تبلیغات دهانبهدهان را برای کمک به فروش محصوالت یا مقصـد داشـت .ازایـنرو،
این تحقیق بهمنظور برجسته کردن نقش و اهمیت تجربه گردشگری ،به بررسی تـأثیر تجربـه گردشـگری بـر خـاطرات،
رضایت و نیات رفتاری گردشگران پرداخت و عالوه بر آن ،تأثیر خاطرات بر رضایتمندی و نیات رفتـاری گردشـگران نیـز
موردبررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج این پژوهش ،دستاندرکاران گردشگری شهر شیراز باید امکان مشارکت گردشگر
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در فعالیتهای مرتب با گردشگری را افزایش دهند .همچنـین بـا توجـه بـه اینکـه شـیراز بـهعنوان شـهر خـالق ادبـی
معرفیشده است ،میتوان در جوار مقبره شاعران بزرگی همچـون سـعدی و حـافظ شـیرازی فضـایی را فـراهم کـرد تـا
گردشگران بتوانند زیر نظر یک متخصص ادبیات فارسی خواندن صحیح اشعار این شاعران گرانمایه را تجربه و همچنین
با زندگینامه ،خصوصیات فردی و سبک ادبی آنها آشنا شوند .این اقدامات بر جذب حـواس پنجگانـه گردشـگران تـأثیر
زیادی دارند و ازاینجهت بهاحتمالزیاد منجر به ایجاد خاطرات ماندگار برای گردشـگران میشـوند .مـدیران آموزشـی در
اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی و همچنین مدیران مؤسسات آموزش گردشگری شهر شیراز بـا برگـزاری
دورههای آموزشی گردشگری تجربه محور بر آموزشهای منظم ،توانمندسازی ،انگیزه دهی ،افـزایش دانـش و مهـارت و
تعهد کارکنان صنعت گردشگری تأکید ورزند تا بتوانند زمینه تعامل هر چهبهتر با گردشگران را فراهم آورند .چرا که تعامل
بین گردشگر و جامعه محلی یک عامل مهم و تأثیرگذار بر تجربه گردشگری تلقی میشـود .پوشـیدن لباسهـای محلـی
توس گردشگران باع میشود احساس هیجان و دوری از زندگی روزمره خود را داشته باشند و این امر به غنیتر شـدن
تجربه گردشگر کمک میکند .این لحظات لذتبخش و دلپذیر تا حـد زیـادی میتوانـد بـه اشـتراك گذاشـتن تجربیـات
بهیادماندنی توس گردشگر با دیگران را تسریع و همچنین منجر به بازدید مجدد گردشگر شود .نقشها ،مهارتها و تدبیر
راهنمایان و تور گردانان عناصر بسیار مهمی در ایجاد سفری خاطرهانگیز هستند .در زمینه گردشـگری در شـهر شـیراز از
راهنمایان متخصص و بامهارت استفاده شود تا خاطرهای فراموشنشدنی برای گردشـگران در سـفر ایجـاد و ازاینجهـت
امکان افزایش رضایت گردشگران تا حد زیادی فراهم شود .غافلگیری زمانی به وجود میآید کـه گردشـگران انتظـار رخ
دادن برخـی از اتفاقــات را نداشــته باشــد .عرضــهکنندگان گردشــگری ش ـیراز بــا رقــم زدن اتفاقــات خــاص بهصــورت
برنامهریزیشده و یا بداهه ،خاطرات فراموشنشدنی برای گردشگران ایجاد کنند .همچنین ارائهدهنـدگان خـدمات غـذا و
نوشیدنی نیز میتوانند با خالقیت زمینه غافلگیری گردشگران را فراهم آورند .برای مثال اکثر گردشـگران بازدیدکننـده از
شیراز به دلیل معروف بودن فالوده شیرازی ،تمایل به چشـیدن طعـم آن دارنـد .در اغلـب مـوارد ایـن خـوراکی لذیـذ در
ظرفهای کاسهای سرو میشود؛ اما استفاده از ظرفهایی با شـکلها ،انـدازهها و یـا طراحیهـای غیرمتعـارف میتوانـد
گردشگران را غافلگیر نماید .تفسیرکنندگان و یا راهنمایان گردشگری از تکنیک داستانسـرایی اسـتفاده کننـد؛ چـرا کـه
امروزه گردشگران تجربهگرا برخالف گردشگران عادی فق به دنبال دیدن یک بنای گردشگری نیستند ،بلکـه خواسـتار
شنیدن داستانهایی در مورد مردم و مکانها هستند تا بتوانند آنها را با دوسـتان و خـانواده خـود بـه اشـتراك بگذارنـد.
ازاینجهت ،مفسران گردشگری شهر شیراز (خصوصاً آنهایی که در مکانهای گردشگری ماننـد ارگ کریمخـان مسـتقر
هستند) ،باید از ارائه اطالعات صرفاً تاریخی (مانند سال ساخت ،کاربری و معماری بناهـای تـاریخی) پرهیـز و بـا روایـت
داستانهای جذاب ،برای تجربه گردشگر ارزشافزوده ایجاد کنند .این کار باع میشود گردشگران ارزیابی سـطح بـاال و
منصفانهای ازآنچه پرداخت کردهاند (ازلحاظ پولی) و آنچه دریافت کردهاند (اطالعات مازاد بـر اطالعـات صـرفاً تـاریخی)
داشته و از تجربه خود احساس رضایت داشته باشند.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد است ،حامی مالی نداشته است.
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