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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.  
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 چکیده
 دیـابوند، بلکـه شـصرفاً بر ارائـه خـدمات متمرکـز  دینبا ت،یبه موفق یابیدست یبرا یگردشگرصدهای امروزه مق

 یرقـابت تیـمز کینحو،  نیسازد و به ا زیمتما گرید یها را از مقصدهاکه آن دیننما و ارائه ییرا شناسا یاتیتجرب
دشـگران است که بـه گر ای"تجربه" وکارهای گردشگریی مقصدها و کسبابیترین ابزار بازارارائه دهند. باارزش

 یگردشـگر یدهاد، مقصـکننـ یابیـارز ییرا در سـطح بـاال سـفر گردشگران تجربـهکه درصورتی. دهندیارائه م
همـین  بـهفروش محصوالت خود داشته باشند.  بهمک ک یدهان را برابهدهان غاتیتبلوفاداری و انتظار  توانندیم

در  گردشگران یرفتار اتیو ن یتمندیبر خاطرات، رضا یتأثیر تجربه گردشگر باهدف بررسی پژوهش حاضردلیل 
 قـاتیاز نـوع تحق هـاداده یو با توجه به نحـوه گـردآور یکاربرداز نظر هدف پژوهش  نیا شهر شیراز انجام شد.

، در رازیشـ یگردشـگران داخلـ نیپرسشنامه در بـ 384به هدف،  لین ی. براشودیمحسوب م یهمبستگ یفیتوص
وتحلیل اسـتفاده بـود. تجزیـهپرسشـنامه قابل 318هـا آن انیشد که از م عیتوزیی مانند سعدیه و حافظیه هامکان
جربـه ت -1ت کـه: از آن اسـ یآمده حـاکدسـتبه جیو نتانجام ا یمعادالت ساختار سازیاستفاده از مدل با هاداده

خـاطرات  -2 گردشـگران دارد، یرفتـار اتیـو ن یتمندیبـر خـاطرات، رضـا یو معنادار میتأثیر مستق یگردشگر
 یتمندیرضـا -3و  دهـدیقرار مأثیر گردشگران را تحت ت یرفتار اتیو ن یتمندیصورت معنادار رضابه یگردشگر

بـر  یردشـگرگگسـترده تجربـه  راتیاز تأث یحاک جینتا نیها دارد. اآن یرفتار اتیبر ن یگردشگران تأثیر معنادار
 .هستند رازیشهر ش یمثبت برا یگردشگر یامدهایپ جادیا
 

 ی، شهر شیراز.رفتار اتین ،یتمندیخاطرات، رضاگردشگری،  تجربه: یدیواژگان کل
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 مقدمه
خدمات دریافتند که یک استراتژی بازاریابی جدیـد بـرای اطمینـان  دهندگانارائهبه دنبال تغییر الگوی مصرف مشتریان، 

به دلیل اشباع شدن بازارها بـه  "اقتصاد تجربه"یافتن از رضایت مشتری و وفاداری ضروری است. در این راستا اصطالح 
، شـودیمبا محی  به گردشگران ارائـه  و تعامل فعال یی که برای مشارکتهاصتفردلیل  به وجود آمد. در اقتصاد تجربه،

 از مواد ساده با استفاده کنندگانمصرف که. هنگامیردیگیمها قرار خالقانه در اختیار آن هایاز فعالیت اولی دست تجربه

ــل در فعالیت ــد،می هــا شــرکتو تخی ــتجرب کنن ــه فردیمنحصــربه اتی ــام ب ــه ن ــردد یمایجــاد  خــالق تجرب  گ
(Ali et al,2015:87 .)کننـد کـه خـود درواقع تحقیقات اخیر در مورد تجربیات گردشگری، بـر ایـن موضـوع تأکیـد می

یادماندنی را به ی بههاتجربهو مقاصد گردشگری باید  هاسازمانخودشان، نقش مهمی دارند و  تجربهگردشگران در ایجاد 
وکارها و مقصدهای گردشگری را به سمت مشارکت دادن گردشـگران در طراحـی، کسبگردشگران ارائه کنند. این روند، 

گردشگران ازجملـه بازدیـد  یرفتار التیتما (.Campos et al,2016:1309است )تولید و مصرف تجربه رهنمون ساخته 
رو . ازایـنرودیمـ بـه شـمار یدرآمدهای گردشـگر یبرا یمهم اریو بس یدهان مثبت، منبع اصلبهمجدد و تبلیغات دهان

عـواملی اسـت کـه موجـب بازدیـد مجـدد گردشـگران و  ییشناسا یهمیشه یکی از موضوعات مهم در صنعت گردشگر
عوامـل  نیـاز ا یکـی(. 118: 1393،یریشـوند )دهشـیجذب گردشگران جدید م ت،یو در نها هاآندهان بهتبلیغات دهان

و در  دهنـدیم ونـدیلحظه به هم پبهصورت لحظهرا به یو رفتار یتشناخ ،یها بعدهای عاطفتجربه گردشگر است. تجربه
 ،کنـدیم جـادییادمانـدنی را اتجربـه گردشـگر، خـاطرات به نیدارنـد. همچنـ یافراد نقش مهم یبه زندگ دنیمعنا بخش

 ذارد بــه اشــتراك بگــ گــرانیکنــد و آن را بــا د ادیــ یاجتمــاع یهاهــا در شــبکهاز آن توانــدیکــه گردشــگر منحویبه
(Campos et al,2016: 1309.) شـدن بـه تبدیل یبـرا یاندازه کافبه تواندیم ،یگردشگر یبودن تجربه کل زیانگخاطره
 دهنـدهارائه یـا یـکمقصـد خـاص و  کیاز  دیبازد یامر متعاقباً گردشگران را برا نیکه ا اشدقدرتمند ب ایتجربه پو کی

یادمانـدنی در تجربـه به کیـاسـت کـه  نیـاعتقـاد بـر ا نیهمچن (.Ali et al,2015:86کند )یم کیمت خاص تحرخد
 تیـمهـم اسـت کـه اهم یگروکارهای گردشکسب یبرا لیدل نیخواهد شد. به هم یمشتر تیمنجر به رضا یگردشگر

گردشگران تالش  یبرا بخشتیرضا یهاو بهبود مداوم روش یریگاندازه یرا بفهمند و برا اتشانیاز تجرب یدرك مشتر
ـــین خـــاطرات و  (.Sotiriadis,2017:35نـــد )کن ـــادار و مثبتـــی وجـــود هـــایابیارزب ـــاط معن ـــت ارتب  دارد ی مثب
(1998:34Glimor,&  Pine.) بعـد خـاطرات  4ی عمیـق، هامصـاحبهدر مطالعـه خـود، ضـمن انجـام 1و ریچـی تانـگ
دارد یـد مجـدد ارتبـاط مثبـت وجـود یادماندنی سفر را شناسایی و نشان دادند بین خاطرات مثبت، رضایت، و قصد بازدبه
(Tung & Ritchie,2011:1370.) دارد و  یتـأثیر معنـادار تیکه تجربـه بـر رضـا استاز آن  یحاکی از تحقیقات برخ

ابعـاد مختلـف تجربـه  دهـدیممطالعات نشان  نی. همچندهدیقرار م تحت تأثیر صورت معنادار وفاداری رابه زین تیرضا
 & Ali et al,2014:253; Hosanyدارد )هی بر خاطرات مثبت، رضایتمندی و نیات رفتـاری او توجگردشگر، تأثیر قابل

2014:1035; Srivastava & Kaul,359-2010:357Witham,پژوهشـی را  2ی و فیـور( کوادر2013) (. از سوی دیگر
هـا ر گرفتند. نتایج پـژوهش آنانجام و در آن برای تجربه گردشگران چهار بعد آموزش، زیبایی، سرگرمی و فرار را در نظ

نشان داد که از میان ابعاد چهارگانه تجربه، تنها بعد آموزش و زیبـایی بـر خـاطره و رضـایت گردشـگران تـأثیر مثبـت و 
صـورت مثبـت و معنـادار معناداری دارد و از میان ابعاد تجربه، فق  بعد زیبایی است که تمایالت وفاداری مشـتریان را به

ها تأثیر مثبت و ها همچنین بیانگر آن بود که خاطرات گردشگران و رضایت آن. نتایج پژوهش آندهدیم تحت تأثیر قرار
صورت معنادار و مثبت رضایت گردشگران را تحـت تـأثیر قـرار ها دارد و خاطرات نیز بهمعناداری بر تمایالت وفاداری آن

 یاز آن بـود کـه تجربـه گردشـگر یحاک (2015)3همکاران و در مطالعه علی یسازی معادالت ساختارمدل جینتا. دهدیم
ی داخلـگردشـگران ( 2016)4گردشـگران دارد. سـوهارتانتو یرفتـار التیو تمـا تیبر خاطرات، رضا یخالق تأثیر معنادار
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 هـای فروشـگاهگردشـگران از ویژگی ی ضـمن شناسـایی رضـایتو ی را موردبررسی قـرار داد.بندونگ در کشور اندونز
 یسوغات، عامل دیگردشگران از تجربه خر تیرضا ، نشان دادگردشگران تیرضا نییدر تع یعوامل اساس یکی ازعنوان به

 شناسـایی ( باهـدف2017)1و اسـتاپیت سیاو است. کودونـار یو وفادار تیمقصد، رضا ریدرك گردشگر از تصو یرابمهم 
وحش و مـوزه بـاغ دکننـدگانیبازد ی،رفتـار اتیـا نارتباط آن بـ وی یادماندنی گردشگربینی کننده تجربه بهعوامل پیش

 اسـت یریادگیـتجربه  ،یادماندنیبه اتیبینی کننده تجرباز عوامل پیشرا مطالعه و دریافتند یکی در کشور فنالند یمیرووان
ن تـایوان تحقیق خود بامطالعـه گردشـگرا( در 2017)2میدارد. ک دکنندگانیبازد یرفتار اتیبر ن یتأثیر مثبت و معنادارکه 

 غـاتیمجـدد و تبل دیـبـر بازدی المللـنیگردشـگران ب مانـدگارو تجـارب  تیرضـا ،یمقصـد گردشـگر رینشان داد تصو
 زیانگاز آن بـود کـه تجـارب خـاطره ی( حـاک2018) 3چـن و راهمـن پـژوهش جینتا .ها تأثیر معنادار دارددهان آنبهدهان

 یهانـهیکـه در زم یداخلـ قـاتیدر مـورد تحق دارد. به دیگران هیتوصمجدد و  دیبه بازد لیتأثیر مثبت بر تما یگردشگر
و  تیکه تجربه گردشگران بر رضا دندیرس جهینت نی( در مطالعه خود به ا1398و همکاران ) یشده است، اکبرمشابه انجام

دهان بهار ارتباطات دهانصورت معنادبه زیگردشگران ن تیدارد و رضا یها تأثیر مثبت و معناداردهان آنبهارتباطات دهان
 یسالمندان از تجربه سفر با رفتارها تیرضا افتندی( در1398و همکاران ) وجهیعل یمی. کردهدیها را تحت تأثیر قرار مآن
و همکـاران  نی( رابطه مثبت دارد. شاهکیالکترون یشفاه غاتیو تبل گرانیاصفهان به د هیمجدد، توص دیها )بازدآن ندهیآ
 تیـفیاصـفهان دارد و ک یگردشگران داخل تیبر رضا یمعنادار رتأثی درك شده جربهت تیفینشان دادند که ک زی( ن1393)

این تحقیق در صـدد اسـت بـا ارزیـابی  .دارد یها تأثیر معنادارآن یرفتار اتیگردشگران بر ن تشده و رضای تجربه درك
طرات، رضایت و نیات رفتاری بپردازد. با توجه به اینکـه تأثیر تجربیات گردشگری در شهر شیراز بر پیامدهای آن مانند خا

تأثیر تجربه سفر بر خاطرات گردشگران و اثرگذاری خاطرات بـر رضـایت و  دهدیممرور تحقیقات داخلی و خارجی نشان 
ایت رضـ ،نیات رفتاری کمتر موردمطالعه قرارگرفته است، این تحقیق به بررسی تجارب گردشگران و تأثیر آن بر خاطرات

 .پردازدیمو نیات رفتاری ایشان 
 

 مبانی نظری
 "تجربـه"اند کـه در آنجدیـدی واردشـده اقتصادی عرصه به اکنون مدعی هستند که فروشیو خرده خدمات یهابخش
( و کــاربون و 1998مفهــوم تجربــه مشــتری توســ  پــاین و گیلمــور ) .(3: 1391قــادری و همکــاران،اســت )چیز همــه
صورت درونـی طورکلی به( تجارب به2006)5ناتسون و همکاران گفتهیات بازاریابی تعمیم داده شد. به ادب ( به1994)4هیکل
 6 . خـو و چـانکندیمو اعتقادات خود ایجاد  هانگرش، هاارزشو شخص تجربه خود را بر اساس پیشینه،  شوندیمایجاد 

ی مختلف و متنوعی هستند ها یمحمشتریان به دنبال ی، نوازهمانیمویژه، در صنعت گردشگری و به که دارندیماذعان 
 صـنعت(. Rather,2018:36دهنـد )هـا را شـکل ها را تحریک و تجربـه کلـی آنخاطرات و احساسات آن توانندیمکه 

 هاتجربـهاخیـر بـه نمـایش گذاشـتن  یهاسالبوده است؛ اما در  به بازدیدکنندگان تجربه ارائه در پی همیشه گردشگری
عـواملی کـه موجـب بازدیـد مجـدد گردشـگران و تبلیغـات . یکـی از کندیمایفا  گردشگری را در صنعت یترمهم نقش
ابعـاد عـاطفی،  هاتجربـه. گردشـگر اسـت مثبت تجربه، شوندیجذب گردشگران جدید م ت،یها و در نهادهان آنبهدهان

اعتقاد بر  نیهمچنگردشگران اهمیت بسزایی دارند. سفر به  دنیو در معنا بخش دهندیم وندیبه هم پشناختی و رفتاری را 
 خواهد شد. یمشتر تیرضایادماندنی و ی خاطرات بهریگمنجر به شکل ییادماندنی در گردشگراست که تجربه به نیا

 

 

                                                           
1 . Coudounaris & Sthapit 

2 . Kim 

3 . Chen & Rahman 

4 . Carbon & Hickel 

5 . Knutson 

6 . Xu & chan 
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 گردشگری تجربه

بـه دادنـد کـه تجر ( نشـان1996)1تعریف تجربه گردشگری به دلیل ماهیت چندجانبـه آن دشـوار اسـت. کالسـون و نـچ
( بیـان 1998)2و گیلمـور نیپـ گردشگری باید تأثیرات و پیامدهای شخصی را هم قبل از سفر و هم بعد از سفر در برگیرد.

( معتقدنـد 2007)3و شوکرت ککماتیپ کنند.کردند که افراد در طی سفر ادراکات احساسی، جسمی و معنوی را احساس می
دارد آن را به یاد آورد و یا ارزش به یادآوری  توانیمیا ویژگی است که  یادماندنی به معنای یک موقعیتی بههاتجربهکه 
(2014:1030Srivastava & Kaul,.) برای ماهیت تجربـه گردشـگری از اهمیـت زیـادی برخـوردار 4یادماندنی بودنبه ،

نشـدنی فراموش تواندینمی اتجربهدر تمام تجربیات گردشگری سرگرمی داشته باشند، اما هر  توانندیماست. گردشگران 
در  تواننـدیم شـوندیمیادماندنی باشد. یادآوری تجربه بسـیار مهـم اسـت؛ زیـرا تنهـا تجربیـاتی کـه بـه یـاد آورده یا به
همچنین یکی از نکات حـائز اهمیـت در (. Çoban & Yetis,2019:10بگذارد )ی آینده گردشگران تأثیر هایریگمیتصم
کویین لن کاتلر  (.Tan et al,2013:155) ابندخالقیت دست ی به باید از طریق تجربه، نساز این است که گردشگرازمینه

اند از: نوع تـور، ( هفت جزر تجربه گردشگری که با خالقیت نیز ارتباط دارد مشخص نمودند که عبارت2010)5و کارمیچیل
طورکلی گردشگری در بستر تجربه هب (.Ali et al,2015: 88) شتنیخومکان، رضایت احساسی، خاطرات، دانش و هویت 

 (.Xhu & Chan,2010: 178-180است )شناسایی قابل ترقیدقصورت و یادگیری با سه بعد زیر به
 فرار و شناخت 

. دهـدیمقـرار  م ورد اسـتفادهدارد را همـراه را بـه فـرار از واقعیـت نوعیبـه کـه یتجـارب ،کنندهمصـرف حـوزه، در این
واختی تـا از یکنـ کنـدیمفردتر مانند محی ، جو و محی  اطراف بـه افـراد کمـک ای منحصربههیی با ویژگیهانیگزیجا

 (.Huang & Liue,2018:146کنند )زندگی روزمره خود فرار و تجربیات اصیل مختلفی را تجربه 
 آرامش ذهنی 

 دارد شـاره آرامش ذهنـی بـه دغدغـه اصـلی گردشـگران در موردنیـاز جسـمی و روانـی در خصـوص ایمنـی و راحتـی ا
(Chen & Chen,2010:30 .)عامل راحتـی  5آرامش ذهنی را از طریق  تجربهشده بندیخو و چاندر زمینه تورهای بسته

  دادنــدفیزیکــی، احســاس آرامــش، ایمنــی امــوال، امنیــت شخصــی و تضــمین حــریم خصوصــی مــورد آزمــون قــرار 
(Xu & Chan,2010:185.) ذهنی با مواردی چون راحتی، استراحت، امنیت و آرامش  تجربه یگریددر تحقیق  نیهمچن

 (.Ali et al,2015:93گرفت )حریم خصوصی موردسنجش قرار 
 مشارکت، تعامل و یادگیری 

 است هاییدر فعالیت مشارکت مقصد شامل ی مختلف بیان کردند که سفر بههاپژوهشبا استناد به  6کمپوس و همکاران

ایجـاد  و بـه شـودیم ایجـاد عالقـه باع  مشارکت نیا .شوندیم درك ور روزمرهاز ام هستند و متفاوت زیانگجانیه که
ی مشـارکت فعـال گردشـگر را دربـر انـدهیفزا طوربهنشأت گرفته،  هاتیفعالتجربه از  .کندیم از سفر کمک ناشی معانی

و  شخصی هویت نگیخته شدنبرا و باع  است شخصی و منابع هامهارتاز  استفاده ازمندین فعال، مشارکت . اینردیگیم
گـردد یم یادمانـدنیبه تجربیـات بـه منجـر و روحـی، جسـمی کنندهکیتحر هایدر فعالیت مشارکت .شودیم یا جمعی

(Campos et al,2016:1312.) عامل تأثیرگذار  یک افراد به بین تعامل ،رودیمبه شمار  تجربیات منبع تعامل، ازآنجاکه
اگـر  یحتـ لذت ببرنـد؛ با دیگران عاطفی لحظات کردن وزندگی انتظار دارند از معاشرت دممر .شده استتبدیل بر تجربه

کننـد تعامـل برقـرار  بـا افـراد غریبـه اسـت ممکـن پی ببرند کـه رواب  شوند و یا به این واقعیت گذاری متوجه ماهیت
(Campos et al,2016:1313). برای ی نیز دارد و تجربهترفعال نقش شدن، برجذب عالوه کنندهمصرف این حوزه، در 

                                                           
1 . Classon & nech 

2 . Pine & Gilmore 

3 . Pickemat & Shockrt 

4 . Memorability 

5 . QuinlanCutler & Carmichael 

6 . Compos  



 87                        نیکخواه و همکاران / تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران ...               

وگذار در یـک سـایت تجربیات سفر، از تعامل با افراد محلی در یـک رسـتوران تـا گشـت فیط دارد. آموزشی ها نقشآن
ی در مـورد ریادگیـ .کنـدیمی را برای گردشـگران فـراهم شماریبفرد و ی یادگیری منحصربههافرصتتاریخی است و 

ــدگی  ــه روش زن ــی ازجمل ــگ محل ــهفرهن ــه را ب ــد، تجرب ــان مقص ــاکنان و زب ــلس ــت طور قاب ــد یمتوجهی تقوی  کن
(Coudounaris & Sthapit,2017:1086.) 

 
 خاطرات، رضایت و نیات رفتاری

ین مطالعـه در رابطـه بـا تجربیـات گردشـگر، خـاطرات اپیزودیـک ترجـذابکنند کـه ( بیان می2011)1شوارترو همکاران
داشـتن تجربیـات شخصـی در حافظـه توسـ  افـراد اسـت. ارائـه تجربیـات ت نگهمد)متناوب( هستند که شامل طوالنی

نوازی و یهمـانمیادماندنی به مشتریان، یک اسـتراتژی اساسـی بـرای مـدیریت و بازاریـابی اثـربخش اسـت. صـنعت به
وسـ  تواند از کمک به مشتریان در جهت به خـاطر سـپردن و بـه یـادآوردن تجربیـات مهـم ایجادشـده تیمجهانگردی 

ی بازاریابی مقصد، اغلب این خـاطره اسـت هاتالش. باوجود همه فرد و تعامالت دلپذیر، منفعت ببردموضوعات منحصربه
یا خانواده خود( مرتب  هستند و یا جهت زنده خود )گیرد، زیرا افراد با گذشته یمکه از انتخاب مقصد توس  اشخاص الهام 

ــود، از  ــاطرات خ ــردن خ ــامکانک ــه دربه ــد مییی ک ــدداً بازدی ــتند مج ــفر هس ــت س ــاطرات مثب ــده خ ــد ردارن کنن
(Marschall,2012:2218.)  ی که بر سود و تکرار رفتار خرید مشتریان دارد، هدف ابالقوهرضایت مشتریان به دلیل تأثیر

 کـه دركکننـد ی مختلـف بیـان میهـاپژوهشبا استناد بـه  2و همکارانش موتانگا .رودیموکار به شمار نهایی هر کسب

ی بـرای صـنعت گردشـگری اژهیـوها دارد، از اهمیت رضایت گردشگران خصوصاً به دلیل تأثیری که بر اقتصاد آینده آن
عنوان هماهنگی بین انتظار و سنتی، مفهوم رضایت در گردشگری به ازلحاظ (.Mutanga et al,2017:6است )برخوردار 

ـــه  ـــه در نظـــر گرفت ـــه شـــودیمتجرب ـــه عنوو نارضـــایتی ب ـــین انتظـــار و رضـــایت از تجرب  اســـت ان شـــکاف ب
(Gade & Ankathi,2016:102 رضایت با تأیید مثبت انتظارات .)و نارضـایتی ناشـی از  شـودیمحاصـل  کنندهمصرف

(. رضایت مشتری بسیار مهم است؛ زیـرا ایـن امـر در Rahman et al,2019:6است ) کنندهمصرفتأیید منفی انتظارات 
(. Bintarti & Kurniawan,2017:524دارد )خرید مجدد مشتریان برای بازدید مجدد از مکان تـأثیر  انتظار و تمایالت

آن دسته از مشتریانی که ناراضی هستند، تمایل بیشتری نسبت به گسترش جمالت منفی دارند و نسبت به بازدید مجـدد 
 همـه رنـدهی( دربرگقصـد) تین (.Sharma & KumarNayak,2018:49دهند )یماز همان مقصد، نگرش منفی نشان 

 بـه تمایل کنندگانمصرف در آن که است حدی کنندهمنعکسو  شودیم رفتار واقعی منجر به که است انگیزشی عوامل

 بینـیپیش شـدهمشاهده رفتاری و کنترل ذهنی یهنجارها ،هانگرشاز  تواندیمقصد . رفتار دارند انجام به نسبت تالش

فـرد  (. نیـت3: 1397 آرین و همکـاران،است ) رفتار هدف انجام برای فردی قصد و اراده گر شدترفتاری بیان شود. نیات
طور بـه ( کـهییهـاتینرفتـار از روی قصـدها ) یـک عبـارتی اوست؛ به کنش کنندهنییتعخاص،  یاوهیشرفتار در  برای

 توانـدیمطورکلی، نیـت رفتـاری (. بـه213: 1396 افشاری و همکـاران،شود )یم ینیبشیپ است، با رفتار مرتب  مستقیم
بـا توجـه بـه بررسـی مطالعـات  (.Jeong et al,2020:333شـود )ی ریگانـدازهتوس  تمایل به توصیه و بازدیـد مجـدد 

(، به بررسی تأثیر تجربه گردشگران داخلـی بازدیدکننـده از 1شکل ) ریزشده، تحقیق حاضر بر مبنای مدل مفهومی انجام
 ها پرداخته است.رات، رضایت و نیات رفتاری آنشهر شیراز بر خاط

 

 
 (Ali et al,2015) . مدل مفهومی تحقیق1کل شماره ش
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 روش پژوهش
 از نـوع توصـیفی یهـااز نظر روش و ماهیت در زمره پژوهش و کاربردی یهاپژوهش طهیاین پژوهش ازنظر هدف در ح

ن میـان کـه از ایـ باشندیمگران داخلی بازدیدکننده از شهر شیراز آماری پژوهش تمامی گردش جامعه .باشدیمهمبستگی 
 یریگنمونـه از روش، در ایـن پـژوهش جهـت انتخـاب نمونـهفتند. عنوان حجم نمونه موردنظر قرار گرنفر به 318تعداد 

ی مربوط هاهیوگی تحقیق و تعداد هاسازه 1گویه است. جدول  33. پرسشنامه دربرگیرنده شده استاستفاده تصادفی ساده
در یـک  هاهیـگو. مجموعـه ایـن دهـدیمها را نشان به هر یک و همچنین منبع پژوهشی مورداستفاده جهت بررسی آن

 4ر سـازه در جـدول ی مربـوط بـه هـهاهیـگو. مـتن باشـدیمی متمایز از هـم هابخشپرسشنامه آمده است، اما شامل 
شـامل  دهندگانپاسـخهای جمعیت شـناختی گویه مربوط به ویژگی 4گویه پرسشنامه ذکرشده،  33مشاهده است. از قابل

 حقیـق اسـت.و سطح تحصیالت است و مابقی سؤاالت مربوط به متغیرهای مدل مفهومی ت تأهلجنسیت، سن، وضعیت 
فـای ، مقدار آلآزمونشیپیی محتوا و روایی سازه برای سنجش روایی سؤاالت در این تحقیق استفاده گردید. در مرحله روا

روی، فزایش یافـت. ازایـنا 7/0گویه، به بیش از  3به دست آمد که این مقدار با حذف  7/0کرونباخ متغیر تجربه کمتر از 
ی متغیرهـا بـه هاهیـگوای مورد کاهش یافت و مقدار آلفـای کرونبـاخ بـر 19مورد به  22ی متغیر تجربه از هاهیگوتعداد 
ست آمـد. ایـن ارقـام دبرای نیات رفتاری به  82/0برای رضایت و  75/0رات؛ برای خاط 86/0برای تجربه؛  93/0ترتیب، 

آمده ابتدا از آزمون نرمال بـودن دستبه یهاداده لیوتحلهیتجز برایها از پایایی الزم برخوردار است. نشان داد پرسشنامه
از معـادالت  هاهیرضـرای آزمـون فسپس بـو  ها استفادهت بررسی نرمال بودن دادهاسمیرنوف( جه-ها )کولموگوروفداده

 آمار استنباطی استفاده شد. یبرا plsافزار ساختاری با کمک نرم
 

 ی تحقیقهاسازه. مشخصات مربوط به 1جدول شماره

 متغیرها هاهیگوتعداد  منبع

Ali et al (2015) 19 تجربه گردشگری 

Ali et al (2015) 3 خاطرات 

Ali et al (2015) 2 رضایت 

Ali et al (2015) 2 نیات رفتاری 

 

 محدوده موردمطالعه
گاه ی مهـم فرهنـگ و تمـدن و همچنـین خواسـتهـاقطبصورت خاص، یکی از طور عام و شهر شیراز بهکشور ایران به

دبیات کهن ی گردشگری بر مبنای اهاتجربهی موردنیاز برای ایجاد هانهیزمو دارای  رودیمفرهنگ و ادب و هنر به شمار 
های ادبی بوده است و حتـی در قـرون شهر در دورانی خاستگاه سبک(. این 80: 1395عبدالهی و همکاران،است )ین و نو

فـاخر بـزرگ مشـیراز دارای اسـت.  رفتـهیگذشته در حوزه فلسفه و حکمت اسالمی از شهرهای صاحب سبک به شمار م
 .شـودیمر محسوب است که از نقاط قوت این شهفرهنگی و ادبی مانند حافظ، سعدی، اهلی شیرازی و خواجوی کرمانی 

ت و شـعر ه بزرگ ادبیـاقل ،حافظ .در تقویم رسمی کشور است یاژهیوشیراز تنها شهر ایران است که دارای روز  نیهمچن
گر ادیـب ید .خشیده استبادبی اعتباری خاص  یهاتیفعالفارسی در این شهر زیسته و وجود آرامگاه وی در این شهر به 

ی در شـاعران بزرگـ بخشالهـامزه این شهر سعدی است که سهم بزرگی در رونق و گسترش ادبیات فارسی داشته و پرآوا
. در ایـن شـودیمر روزهای ملی سعدی و حافظ نیز در ایـن شـهر برگـزا بزرگداشت مراسم .استبوده متمادی  یهاسال

 بررسی قرار گرفتند.ه موردویژه حافظیه و سعدیی فرهنگی بههاتیساتحقیق گردشگران حاضر در 
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 . موقعیت جغرافیایی شهر شیراز2شکل شماره 

 

 هاافتهبحث و ی
زن بـوده  انیاز پاسـخگو شـتریمرد ب انینشان داد سهم پاسخگو قیتحق نیموردمطالعه در ا ینمونه آمار تیجنس یبررس
درصـد( در رده  3/50) ینمونـه آمـار گردشگران نشان داد اکثر یسن تیوضع ینفر زن(. بررس 135نفر مرد و  183است )
 التیتحصـ زانیـگردشگران نشان داد افـراد بـا م التیتحص زانیم یبررس نیسال قرار دارند. همچن 30تا  20 نیب یسن

 دکننـدهیبازد یگردشگران داخل شتریب زیتأهل ن تیدادند و ازلحاظ وضع لیرا تشک یحجم نمونه آمار نیشتریب یکارشناس
، خاطرات یدشگرتجربه گر یرهایمتغ نیانگیپژوهش نشان داد م یرهایمتغ تیوضع یهستند. بررس متأهل رازیاز شهر ش
 نیانگیـم یمستقل است. اما بررسـ یرهایمطلوب متغ تیامر نشانگر وضع نیاست. ا 3گردشگران باالتر از عدد  تیو رضا
 یآن عـدد نیانگیـقرار ندارد؛ چـرا کـه م یمطلوب تیدر وضع ریگردشگران( نشان داد این متغ یرفتار اتیوابسته )ن ریمتغ
از حـد متوسـ  قـرار دارد  ترنییگردشگران پا یرفتار التیدست آمد. این یافته بدان معناست که تما به 3از عدد  ترنییپا

 (.2)جدول 
 

 پژوهش یرهایمتغ یفیآمار توص.2 شماره جدول
 متغیرها نمیانگی انحراف معیار واریانس ترین مقدارکوچک ترین مقداربزرگ

 تجربه گردشگری 18/3 24/0 24/0 7/1 5

 خاطرات 39/3 37/0 30/0 6/1 5

 رضایت 01/3 42/0 32/0 1 5

 نیات رفتاری 91/2 35/0 36/0 1 5

 

 همگرا ییو روا ییایکرونباخ، پا یآلفا اریسه مع جینتا. 3 شماره جدول
 (AVE>5/0راجی )میانگین واریانس استخ آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی متغیرها

 850/0 824/0 919/0 نیات رفتاری

 592/0 961/0 965/0 تجربه گردشگری

 793/0 869/0 920/0 خاطرات

 865/0 844/0 927/0 رضایت

 

( 1987 ،ی)نونال 7/0 یبیترک ییایپا ی(، برا1951)کرونباخ،  7/0تا  6/0کرونباخ  یآلفا یمقدار مناسب برا نکهیبا توجه به ا
 نیـا یتمـام ،3جـدول  یهاافتـهیو مطابق بـا  باشدی( م1981)فورنل و الرکر، 5/0 یاستخراج انسیوار نینگایم یو برا
همگـرای  ییـو روا ییایـپا تیعمناسب بـودن وضـ توانیاند، ماتخاذ نموده یاسبمکنون مقدار من یرهایمتغ یبرا ارهایمع

 یـیو روا ییایـپا تـوانیم جـهیدر نت ،باشـدیم 4/0 زا همگـی بـیش رهایمتغ یعامل یبارها .پژوهش حاضر را تأیید نمود
 تأیید نمود. زیمدل پژوهش را ن یهاسنجه یاسازه
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 . بارهای عاملی متغیرهای هر سازه4جدول شماره 

 بار عاملی شرح سؤال ردیف ابعاد
تجربه 

 گردشگری
 779/0 .کردمیی میهای مختلف در این شهر احساس رهایتفعالمن در زمان بازدید از شیراز و انجام  1

 681/0 .کنم د را فراموشخو روزمره شد کارهای های مختلف در شیراز باع یتفعالانجام  2

 710/0 .کنمیم متفاوتی را بازی نقش شخصیت کردمیم های مختلف در این شهر، احساسیتفعال من درزمان انجام 3

 765/0 شد.یماده نیاز به کمک داشتم، به درخواست من اهمیت د هر زمان 4

 823/0 .شودیمکردم به من اهمیت داده یم های مختلف در شیراز احساسیتفعالدرزمان انجام  5

 803/0 .شودیم گذاشته احترام من به کردمیم در شیراز احساس مختلف هاییتفعال انجام درزمان 6

 789/0 .دندبو راحت یهای مختلف در شیراز ازنظر فیزیکامکانات و فعالیت 7

 786/0 کردم.یم آرامش های مختلف در شیراز احساسیتفعالانجام  من در طی 8

 792/0 کردم.یم امنیت های مختلف در شیراز احساسیتفعال من در طی 9

 762/0 شد.یم حفظ من خصوصی هر حریمشهای مختلف در این یتفعالدر زمان سفر به شیراز و انجام  10

 827/0 .دهم ها را انجامداشتم آن واقعاً دوست که هایی مشارکت کردملیتدر فعا من 11

 695/0 دادم. انجام و به یادماندنی فردمنحصربه در شیراز کارهای من 12

 708/0 افتند.یماتفاق  "یکباردرزندگی" هایی را کسب کردم کهیرازتجربهشمن در  13

 771/0 انجام دادم. جدیدومتفاوت کارهای من 14

 750/0 .ها کنترل داشتمآنهادارای قدرت انتخاب بودم و بر آن ها و نتایجیتفعال درباره من 15

 723/0 کردند.یمرقرار ی داشتند و با من تعامل بادوستانهی گردشگری رفتار هابرنامهکارکنان و مجریان  16

 837/0 بودند.افراد مطلع و آگاهی  ی گردشگریهابرنامهومجریان  کارکنان 17

 794/0 راداشتند. وضاع کنترال توانایی ی گردشگریهابرنامهو مجریان  کارکنان 18

 803/0 .شد من یهامهارت افزایش ها و تجارب من در شیرازباع یتفعال 19

 910/0 .ازبازدید شیراز دارم یزیانگشگفت من خاطرات 20 خاطرات

 946/0 کرد. نخواهم اموشبازدید خودازشیراز را فر تجربه من 21

 913/0 .آورد یاد خواهم ا در مورد شیراز به زیادی ر مثبت نکات من در آینده 22

 934/0 من از تجربه سفر خود راضی بودم. 23 رضایت

 926/0 تجربه سفر من به شیراز خوشایند بود. 24

نیات 
 رفتاری

 927/0 ه باشم.در آینده مجدداً از شیراز بازدید داشت من قصد دارم 25

 917/0 کنم.یم و سایر افراد توصیه دوستان شیراز را به من 26
 

شـده فـوق، ضـریب دهتوجه بـه مـدل بـرازش دا با دهد.ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل پژوهش را نشان می، 3شکل 
ت. اسـ 512/0و  739/0رگرسیونی استانداردشده تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات و رضایت گردشگر بـه ترتیـب برابـر 

اسـت. بـه  605/0و  546/0برابر  ( برای متغیرهای خاطرات و رضایت گردشگر به ترتیبمقدار ضریب تعیین تعدیلی )
ضـایت گردشـگر را درصـد از واریـانس ر 5/60درصد از واریانس خاطرات و  6/54ی، گردشگراین معنی که متغیر تجربه 

ترتیب برابـر  گردشگر بر نیات رفتاری به یب رگرسیونی استانداردشده تأثیر خاطرات و رضایتکنند. همچنین، ضربیان می
 کنند.درصد از واریانس نیات رفتاری را تبیین می 8/58طورکلی متغیرهای تحقیق باشد و بهیم 322/0و  199/0

 
 استاندارد مدل پژوهش یونیرگرس بیضرا. 3 شماره شکل
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 مدل پژوهش T-Value ریمقاد. 4شماره شکل 

 

و  شـودیمبودن رواب  اسـتفاده  داریمعناس از مقدار آماره تی برای بررسی  افزار اسمارت پی الکه در نرمبا توجه به این
 96/1روابـ  بـا مقـدار  ی از مقایسه مقدار آماره تـیداریمعنبرای بررسی  باشدیم 96/1درصد  5این مقدار برای خطای 

 است. با توجـه داریمعنشده که اگر مقدار آماره تی از مقدار مذکور بیشتر باشد، رابطه نشان دادهطوری، بهگرددیماستفاده 
 .باشدیممدل معنادار  بیشتر بوده بنابراین تمامی رواب  96/1تمامی مقادیر آماره تی از  شودیم، مالحظه 2به شکل 

 

 . معیارهای نیکویی برازش مدل پژوهش5 جدول شماره

 نتیجه شدهمقدار مشاهده قبولمحدوده قابل هامتغیر
1SRMR  08/0کمتر از(Hu & Bentler, 1999) 065/0 برازش مناسب 

Chi-square  96/1بیشتر از(Hu & Bentler, 1999) 494/2257 برازش مناسب 
2NFI  25/0بیشتر از(Bonett & Bentler, 1999) 713/0 برازش مناسب 

 
کم، متوس  و قـوی تعیـین  ینیبشیپ مقادیر قدرت عنوانرا به 35/0و  15/0، 02/0ه مقدار ( س2009همکاران )هنسلر و 
، برای متغیر رضایت برابر 525/0 ، برای متغیر خاطرات برابر520/0ی برابر گردشگر. این مقدار برای متغیر تجربه اندنموده
 نیبـشیپتناسـب  دهندهنشـانبودن این مقـادیر است که متوس  و قوی  435/0برای متغیر نیات رفتاری برابر  و 460/0

 .باشدیم هاسازهبرای این 
 

 . مقادیر آماره استون گیسر متغیرهای پژوهش6جدول شماره 

 وضعیت معیار استون گیسر متغیرها
 قوی 520/0 تجربه گردشگری

 قوی 525/0 خاطرات

 قوی 460/0 رضایت

 قوی 435/0 نیات رفتاری

 
وسـیله ، بههاسـازهسـایر  یش در مقایسه رابطه آن سـازه بـاهاشاخصگرا، میزان رابطه یک سازه با برای بررسی روایی وا

شوند. جـدول یمشود. در این روش تنها متغیرهای پنهان درجه اول در ماتریس وارد یمماتریس فورنل الرکر نشان داده 
 دهد.یمنتایج این بررسی را نشان  7
 

                                                           
1 . Standardized Root Mean Square Residual 

2 . Normed Fit Index 
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 فورنل الرکر( روش) . روایی واگرا7جدول  شماره 

 متغیرهای پنهان 1 2 3 4

 نیات رفتاری 921/0   

 تجربه گردشگری 758/0 769/0  

 خاطرات 625/0 666/0 890/0 

 رضایت 445/0 389/0 552/0 930/0

 

اند، س قرارگرفتهیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در قطر اصلی ماتریمتغ AVEبرای محاسبه این ماتریس مقدار جذر 
 باید بیشتر باشد. اندقرارگرفتهی زیرین و چپ قطر اصلی هاخانهها که در از مقدار همبستگی میان آن

 :گرددیم محاسبه بهتر GOF یارمع ،کندیم را کنترل و ساختاری یریگاندازه مدل بخش هردو کهی کل مدل برازشی برا

461/0  =579/0 ×369/ 0 = 

 باشد.یمد برازش مدل کلی پژوهش قوی توان بیان نمویم GOFبا توجه به مقدار حاصل 
 

 . بررسی فرضیات پژوهش8شماره  جدول
 نتیجه آزمون t> 96/1آماره  ضریب مسیر مسیر
 تأیید 739/0 314/26 (H1)خاطرات ←تجربه

 تأیید 323/0 330/4 (H2) نیات←تجربه

 تأیید 512/0 190/9 (H3)رضایت ←تجربه 

 تأیید 318/0 406/5 (H4)رضایت ←خاطرات 

 تأیید 199/0 241/3 (H5) نیات←خاطرات 

 تأیید 323/0 618/5 (H6) اتین←رضایت

 
 :دباشیم ریبه شرح ز اتییبا جز فرضیات تحقیق نتایج آزمون

 اول هیفرض جینتا یبررس 

اسـت،  739/0 ران برابرتجربه بر خاطرات گردشگ ریاستانداردشده تأثیر متغ یونیرگرس بیضر ق،یتحق نیا جینتا بر اساس
 بیضـر نیبودن ا داریعنکه نشان از م باشدیم 96/1از  شتریو ب 314/26برابر  بیضر نیا یبرا یمقدار آماره ت نیهمچن

رد شـده و  H0صـفر  هیه فرضکاز آن است  یمدل، حاک برآوردحاصله از  جیطورکلی نتااست. به درصد 5 یدر سطح خطا
ر ات گردشـگران اثـبر خاطر یتجربه گردشگر یو به عبارت شودیتأیید م قیاول تحق هیفرض یعنی(، H1فر  مقابل آن )
أثیر قـرار طرات گردشگران را تحت تـخا صورت معنادارگردشگری به گفت تجربه توانیمتبیین این نتایج  مثبت دارد. در

 گانـهساسـات پنججـذب اح یرا بـرا یبسـتر مناسـب یاست گردشگر نیرابطه ا نیمعنادار بودن ا لیاز دال یکی. دهدیم
 عیسـرطالعـات را در حافظـه اشـخاص تبر احساسات، پردازش ا یکه اطالعات مبتنو ازآنجایی کندیمگردشگران فراهم 

 نیشـیپ یهاهشاز پژو یبرخ جیایافته با نت نی. ازندیرا برای گردشگران رقم م یخاطرات ماندگار یزن جهتازاین ،کندیم
 یگردشـگر نـهیم( در ز2013) ویـفکـوادری و  کروز، پـژوهش یگردشگر نهی( در زم2007همکاران )اوه و  مانند پژوهش

ن یـتفریحی همسو است. ا یهاهتل نهیزم ( در2015همکاران )علی و ( و 2014) تالیآل هایو همچنین پژوهش یدنینوش
ارد. شاید یکی دردشگران گ یخاطرات ماندگار برا جادیبر ا یتأثیر معنادار یمحققان اذعان نمودند تجربه گردشگران دارا

 صورت هایدر پژوهش کنندگانعرضه یباشد که تمام نیذکرشده ا یهااین یافته با پژوهش جیهمسو بودن نتا لیاز دال

و از ایـن طریـق خـاطرات  کیـرعواطف گردشـگران را تح تیتجربه محور، با موفق یهاتیفعال با ارائه اندوانستهت گرفته
 فراهم کنند. شانیبرا یماندگار
 دوم هیفرض جینتا یبررس 

گردشـگران برابـر  تیبـر رضـا یتجربه گردشگر ریاستانداردشده تأثیر متغ یونیرگرس بیضر ق،یتحق نیا جینتا بر اساس
بـودن  داریکه نشان از معن باشدیم 96/1از  شتریو ب 190/9برابر  بیضر نیا یبرا یمقدار آماره ت نیهمچن است، 512/0
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صـفر رد  هیاز آن است که فرضـ یاز برآورد مدل، حاک لهحاص جیطورکلی نتادرصد است. به 5 یدر سطح خطا بیضر نیا
گردشـگران اثـر  تیتجربه بر رضا یو به عبارت شودیید متأی قیدوم تحق هیفرض یعنی فر  اول،شده و فر  مقابل آن 

گردشگران را تحـت تـأثیر قـرار  تیصورت معنادار رضابه یتجربه گردشگر گفت توانیمدر تبیین این نتایج مثبت دارد. 
بـه رواب  زودگـذر در مقصـد،  جادیاست که علیرغم ا نیا یهای گردشگراز ویژگی یکیگفت  دیرابطه بااین . در دهدیم
 یادیـز اریبس تیجهت قابلو ازاین آوردیرا فراهم م یگردشگران با جامعه محل تیمیو صم یکیاحساس نزد یادیز زانیم

گردشـگران را فـراهم  تیرضـا یادیـامر تا حـد ز نمتعاقباً ای. دارد بخشلذت و تعامالت هامعاشرت ییو شکوفا جادیدر ا
 ؛Oh et al,2007؛ 1398و همکـاران، ی؛ اکبـر1393و همکاران، نی)شاه یقبل یهااز پژوهش یبا برخ افتهی نی. اکندیم

Hosany &   Witham,2010؛Xu & Chan,2010 ؛Hosany & Martin,2012 Quadri & Fiore,2013 

Srivastava & Kaul,2014 ؛Ali et al,2015 ؛Suhartanto,2016محققـان اذعـان  نیـاز ا یاری( همسو اسـت. بسـ
فراتر از( انتظـارات  ایشده به گردشگران مطابق با )که تجربه ارائه شودیحاصل م یاز تجربه زمانگردشگر  تینمودند رضا

باشـد کـه  نیـدر ا نیشیپ یهاپژوهش حاضر با پژوهش افتهیهمسو بودن  لیشاید یکی از دال نیها باشد. بنابراآن یقبل
 گردشگران بوده است. یفراتر از انتظارات قبلرا ارائه کنند که  ایاند تجربهتوانسته تجربه کنندگانهمه عرضه

 سوم هیفرض جینتا یبررس 

دشگران برابر گر یفتارر اتیتجربه گردشگری بر ن ریاستانداردشده تأثیر متغ یونیرگرس بیضر ق،یتحق نیا جینتا بر اساس
بـودن  داریه نشان از معنک باشدیم 96/1از  شتریو ب 330/4برابر  بیضر نیا یبرا یمقدار آماره ت نیهمچن است، 323/0
رد صـفر  هیآن است که فرضـ از یحاصل از برآورد مدل، حاک جیطورکلی نتادرصد است. به 5 یدر سطح خطا بیضر نیا

 یرفتـار اتیـر نبـ یتجربه گردشـگر یو به عبارت شودیتأیید م قیسوم تحق هیفرض یعنی(، H1شده و فر  مقابل آن )
 یمثبتـ ریتارف یامدهایپ تجربه بهتر باشد، گردشگرانگفت هرچه  توانیماین نتایج  تبیین گردشگران اثر مثبت دارد. در

ه تجربـ یصـورت کامـل گردشـگران را در فضـارا دارد کـه به تیـقابل نیـا یگردشـگر زیرا؛ دهندیاز خود نشان م زین
زمـره خـود فاصـله رو یگزنـد تیـفعالکند که احسـاس کننـد از  یگردشگر یهاتیو مجذوب فعال فتهیورسازی شغوطه
 لیـتما انگـریآن بـه د هیتوص ایمجدد از مقصد و  دیشود گردشگران به بازدفرد باع  میتجربه منحصربه نایاند. گرفته

( همسـو 1398همکاران،  و ی؛ اکبر1393و همکاران،  نی)شاه یقبل یهااز پژوهش یبا برخ ن یافتهینشان دهند. ا یادیز
از  یها ناشـف بین یافتهمورد، اختال نیکه در ا رسدی( ناهمسو است. به نظر م2012) نیتمارهوسانی و  هشپژو افتهیو با 

بـه تـأثیر تجر یررسـدر پـژوهش خـود، بـه بایـن دو گردشـگران باشـد.  یرفتار اتیگذشته بر ن یهاتجربه تیفیتأثیر ک
ه تجربـه کـها نشـان داد آن قیحقحاصل از ت جیپرداختند و نتا گرانیبه د هیوصکروز بر قصد ت یهایگردشگران در کشت

دیگر ممکـن عبارتنـدارد. بـه یتأثیر معنـادار گرانیکروز به د یگردشگر هیکروز بر قصد گردشگران به توص یگردشگر
کرده  یابیرزا یکروز فعل  شده توسکروز را بهتر از تجربه ارائه یهایکشت ریخود از سا یقبل یهااست گردشگران، تجربه

 افراد نداشته باشند. ریبه سا یتجربه کروز فعل هیتوص ها تمایلی برایر باع  شده آنام نیباشند و هم
 چهارم هیفرض جینتا یبررس 

گردشـگران برابـر  تیخاطرات گردشگری بر رضا ریاستانداردشده تأثیر متغ یونیرگرس بیضر ق،یتحق نیا جینتا بر اساس
در  بیضـر نیـبودن ا داریاست که نشان از معن 96/1از  شتریب و 406/5برابر  بیضر نیا یبرا یمقدار آماره تو  318/0

رد و فـر   H0صـفر  هیاز آن است که فرضـ یمدل، حاک دحاصله از برآور جیطورکلی نتادرصد است. به 5 یسطح خطا
گردشـگران اثـر  تیبـر رضـا یخاطرات گردشگر یو به عبارت شودیتأیید م قیچهارم تحق هیفرض یعنی، (H1مقابل آن )

گردشگران را تحت تأثیر قـرار  تیصورت معنادار رضاخاطرات گردشگری به گفت توانیمدر تبیین این نتایج بت دارد. مث
 یاحساس شـور و شـعف در و ،آوردیم ادیرا به سفر نه خاطرات مثبت خود از هاصورت آگاکه شخص به. هنگامیدهدیم

کنـد.  یابیارز ییایتمندی خود را از تجربه سفر در سطح باالرض شودیبخش باع  ماحساس لذت نیو هم دیآیبه وجود م
(، علـی و 2013) وریـفکـوادری و  (،2010) 1هوسـانی و ویتهـام ماننـد پـژوهش یقبلـ یهـااز پژوهش یبا برخ ن یافتهیا

                                                           
1 . Hosany & Witham 
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 گردشگران دارد همسو است. یرفتار لتیبر تما یتأثیر معنادار تیکردند رضا انی( که ب2015همکاران )
 پنجم هیفرض جینتا یبررس 

ردشـگران گ یرفتـار اتیبر ن یخاطرات گردشگر ریاستانداردشده تأثیر متغ یونیرگرس بیضر ق،یتحق نیا جینتا بر اساس
 داریکه نشان از معنـ باشدیم 96/1از  شتریو ب 241/3برابر  بیضر نیا یبرا یمقدار آماره ت نیهمچن است، 199/0برابر 
 هیاز آن اسـت کـه فرضـ یاکحاصله از برآورد مدل، ح جیاطورکلی نتصد است. بهدر 5 یدر سطح خطا بیضر نیبودن ا
 یرفتـار اتیر نب یخاطرات گردشگر یو به عبارت شودیپنجم تأیید م هیفرض یعنی، (H1رد و فر  مقابل آن ) H0صفر 

گردشگران  یرفتار اتین صورت معناداربه یخاطرات گردشگر گفت توانیمتبیین این نتایج  گردشگران اثر مثبت دارد. در
معنـا کـه  نی. به اافراد باشد ینگرش یابیمربوط به ارز تواندیم هیفرض نیتأیید ا لیاز دال یکی. دهدیرا تحت تأثیر قرار م

 آن داشتنگهنها جهت زنده در آن ینگرش مثبت ،کنندکسب می یاز گردشگر یکه افراد خاطرات مثبت و ماندگارهنگامی

 لیـمامجدد از آن مقصد ت دیخواسته، به بازد نیاشود گردشگر در جهت رفع امر باع  می نیو ا دیآیموجود  به خاطرات
کوادری و  همچون یقبل یهاشاز پژوه یبرخ جیبا نتا این یافته. به اشتراك بگذارد گرانیآن خاطرات را با د ایکند و  دایپ
بـر  ین تأثیر معنادارگردشگرا ید که خاطرات ایجادشده براکردن انی( که ب2015و  2014همکاران )علی و (، 2013) وریف
 راستا است.ها دارد همآن یرفتار التیتما
 ششم هیآزمون فرض جینتا یبررس 

 322/0رابـر بردشـگران گ یرفتار اتیبر ن تیرضا ریاستانداردشده تأثیر متغ یونیرگرس بیضر ق،یتحق نیا جینتا بر اساس
 نیـبـودن ا داریز معنـکه نشـان ا باشدیم 96/1از  شتریو ب 618/5برابر  بیضر نیا یابر یمقدار آماره ت نیهمچن است،
صـفر رد و  هیاسـت کـه فرضـ از آن یورد مدل، حاکآحاصله از بر جیطورکلی نتادرصد است. به 5 یدر سطح خطا بیضر

ردشگران اثر مثبت گ یفتارر اتیبر ن تیرضا یو به عبارت شودیتأیید م قیششم تحق هیفرض یعنی(، H1فر  مقابل آن )
. دهدیها را تحت تأثیر قرار مآن یرفتار اتیصورت معنادار نگردشگران به تیرضا گفت توانیمدر تبیین این نتایج دارد. 

گـرش ن کی ،کنندخود احساس لذت می یعملکرد محصوالت گردشگری با انتظارات قبل سهیزمانی که گردشگران از مقا
 نـدهیر آداز رفتارهـا  یصورت آگاهانه بـه انجـام برخـبه یادیتا حد ز هاشود آنمیو باع   ردیگیها شکل ممثبت در آن
 کنند. دایپ لیمجدد( تما دیبازد ایو  گرانیمقصد به د هی)مانند توص
 می(، کـ1398همکـاران ) و وجهیعل یمی(، کر1398و همکاران ) ی(، اکبر1393و همکاران ) نیشاه یهاافتهیبا  این یافته

کردنـد  انی( که ب2015همکاران )علی و (، 2013) وریفکوادری و (، 2012) نیمارتهوسانی و (، 2010چان )خو و (، 2017)
افـراد  ،یقـعمل منط هیدارد، همسو است. طبق نظر یگردشگران تأثیر معنادار یرفتار اتیت گردشگر از تجربه بر نیرضا
شـود.  جـادیتـار انسبت بـه انجـام آن رف یمثبت یها حالت درونتدا در آنکنند که ابمی دایپ یبه انجام رفتار لیتما یزمان
ردشـگران از گ تیباشد که رضـا نیا یرفتار التیگردشگر بر تما تیرسد دلیل معنادار بودن تأثیر رضارو به نظر میازاین

و  گرانیدتجربه به  هیر جهت توصدگردشگران  یرا برا یو نگرش مثبت یسته حالت دروننتوا تیشده، با موفقتجربه کسب
 فراهم آورد. یها از مقصد گردشگرمجدد آن دیبازد

 

 گیری نتیجه
 دیـصرفاً بر ارائه خدمات متمرکز شـوند، بلکـه با دینبا ،یرقابت تیبه مز دنیو رس تیموفق یبرا یامروزه مقاصد گردشگر

ارائه دهـد. خـواه  یرقابت تیمز کینحو،  نیه اسازد و ب زیمتما گرید یها را از مقصدهاکه آن دینما ییرا شناسا یاتیتجرب
ترین ابزار داشته باشد و خواه نداشته باشد، باارزشمستقیم ارتباط  یوکار با بازدیدکنندگان یا کارگزاران گردشگرکسب کی

سـطح را در  یمقصد گردشـگر یشده از سوشده به گردشگران است. اگر گردشگران تجربه ارائهارائه "تجربه" ،یابیبازار
رو، مقصـد داشـت. ازایـن ایبه فروش محصوالت  مکک یدهان را برابهدهان غاتیانتظار تبل توانیکنند، م یابیارز ییباال
تـأثیر تجربـه گردشـگری بـر خـاطرات،  ی، به بررسیتجربه گردشگر تیمنظور برجسته کردن نقش و اهمبه قیتحق نیا

 زیـگردشـگران ن یرفتـار تنیاو  یتمندیر آن، تأثیر خاطرات بر رضاگردشگران پرداخت و عالوه ب یرفتار تانیو  تیارض
اندرکاران گردشگری شهر شیراز باید امکان مشارکت گردشگر دست اساس نتایج این پژوهش، بر موردبررسی قرار گرفت.
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 یادبـ عنوان شـهر خـالقبـا توجـه بـه اینکـه شـیراز بـه نیدهند. همچنـ شیرا افزا یمرتب  با گردشگر یهاتیدر فعال
را فـراهم کـرد تـا  ییفضـا یرازیو حـافظ شـ یهمچـون سـعد یدر جوار مقبره شاعران بزرگ توانیشده است، ممعرفی

 نیمایه را تجربه و همچنشاعران گران نیاشعار ا حیخواندن صح یفارس اتیمتخصص ادب کینظر  ریگردشگران بتوانند ز
 رگردشـگران تـأثی گانـهاقدامات بر جذب حـواس پنج نیشوند. ا ها آشناآن یو سبک ادب یفرد اتیخصوص نامه،یبا زندگ

در  یآموزشـ رانی. مـدشـوندیگردشـگران م یخاطرات ماندگار برا جادیزیاد منجر به ااحتمالجهت بهدارند و ازاین یادیز
 یگـزاربـا بر رازیشهر ش یمؤسسات آموزش گردشگر رانیمد نیدستی و همچنو صنایع یگردشگر ،یفرهنگ راثیاداره م
دانـش و مهـارت و  شیافـزا ،دهی زهیانگ ،یمنظم، توانمندساز یهاتجربه محور بر آموزش یگردشگر یآموزش یهادوره

بهتر با گردشگران را فراهم آورند. چرا که تعامل تعامل هر چه نهیورزند تا بتوانند زم دیتأک یتعهد کارکنان صنعت گردشگر
 یمحلـ یهـالباس دنی. پوشـشـودیم یتلق یتأثیرگذار بر تجربه گردشگر ومهم  گردشگر و جامعه محلی یک عامل نیب

شـدن  تریامر به غن نیروزمره خود را داشته باشند و ا یاز زندگ یو دور جانیشود احساس هتوس  گردشگران باع  می
 اتیـتجرب بـه اشـتراك گذاشـتن توانـدیم یادیـتا حـد ز ریبخش و دلپذلحظات لذت نی. اکندیتجربه گردشگر کمک م

 رو تدبی هامهارت ،هامجدد گردشگر شود. نقش دیمنجر به بازد نیو همچن عیرا تسر گرانیبا د دشگریادماندنی توس  گربه
از  رازیدر شـهر شـ یگردشـگر نهیهستند. در زم زیانگخاطره یسفر جادیدر ا یمهم اریو تور گردانان عناصر بس انیراهنما
جهـت گردشـگران در سـفر ایجـاد و ازاین یبرا ینشدنفراموش یااده شود تا خاطرهمتخصص و بامهارت استف انیراهنما

کـه گردشـگران انتظـار رخ  دیآیبه وجود م یزمان یریغافلگ. شود گردشگران تا حد زیادی فراهم تیرضا شیامکان افزا
صــورت ت خــاص بهبــا رقــم زدن اتفاقــا رازیشــ یکنندگان گردشــگراز اتفاقــات را نداشــته باشــد. عرضــه یدادن برخــ

غـذا و  خـدمات دهنـدگانارائه نیهمچنکنند.  جادیگردشگران ا یبرا ینشدنبداهه، خاطرات فراموش ایشده و ریزیبرنامه
از  دکننـدهیمثال اکثر گردشـگران بازد یگردشگران را فراهم آورند. برا یریغافلگ نهیزم تیبا خالق توانندیم زین یدننوشی
 رد ذیـلذ یخـوراک نیـطعـم آن دارنـد. در اغلـب مـوارد ا دنیبه چشـ لیتما ،یرازیفالوده ش معروف بودن لیبه دل رازیش

 توانـدیم رمتعـارفیغ یهـایطراح او یـ هاانـدازه ،هابا شـکل ییهااما استفاده از ظرف؛ شودیم سرو یاکاسه یهاظرف
سـرایی اسـتفاده کننـد؛ چـرا کـه داستان کیاز تکن یگردشگر انیراهنما ایو  رکنندگانیتفس .گردشگران را غافلگیر نماید
بلکـه خواسـتار  ستند،ین یگردشگر یبنا کی دنیفق  به دنبال د عادی گردشگران گرا برخالفامروزه گردشگران تجربه

دوسـتان و خـانواده خـود بـه اشـتراك بگذارنـد.  ارا ب هاآنهستند تا بتوانند  هامکاندر مورد مردم و  ییهاداستان دنیشن
خـان مسـتقر ماننـد ارگ کریم یگردشگر یهاهایی که در مکان)خصوصاً آن رازیشهر ش ی، مفسران گردشگرجهتازاین

 تیـ( پرهیـز و بـا روایخیتـار یبناهـا یو معمار ی)مانند سال ساخت، کاربر یخیاز ارائه اطالعات صرفاً تار دیهستند(، با
سـطح بـاال و  یابیگردشگران ارز شودیکار باع  م نی. اکنند جادیافزوده اتجربه گردشگر ارزش یجذاب، برا یهاداستان
( یخصـرفاً تـاری مازاد بـر اطالعـات اطالعاتاند )کرده افتی( و آنچه درپولی ازلحاظاند )ازآنچه پرداخت کرده یامنصفانه

 داشته باشند. تیرضا سداشته و از تجربه خود احسا
 

 تقدیر و تشکر
 شته است.مالی ندا له که مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد است، حامیبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقا
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