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Abstract
Objective
This study aims to explore the value creation process in the tourism
industry to model experience-based management approaches.
Method
In the first stage, using the meta-combined method, the researcher
investigated the studies conducted on the subject from 1982 (based on
the studies of Holberg and Hirschman) to 2020 and identified ten
dimensions as dimensions of the tourist experience, which are: sensory,
emotional, cognitive dimensions, etc. Then the experience-based
management approaches have been studied, and the two approaches of
step-by-step experimentation and co-creation experience have been
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modeled and validated based on the dimensions of experience. In the
second stage, according to the information obtained from the literature
study, a questionnaire was prepared and provided to several university
professors and marketing and tourism researchers. After applying the
necessary comments and corrections, it was distributed among 440
tourists who had traveled to Malaysia, UAE, Azerbaijan, and Turkey in
the last five years. The model was then validated using AMOS24 and
SPSS24 software.
Findings
The findings show that the five-dimensional step-by-step experience
approach provides tourists with participation and leads to co-creation
by influencing the five dimensions of sensory, emotional, cognitive,
mental, and novelty experience approach. The experience-creation
approach encompasses the behavioral, value, social, practical, and
instructive dimensions of experience.
Conclusion
Service providers in the tourism industry, using a step-by-step
experience approach even before choosing a tourist destination by
producing appropriate content to identify tourist attractions, draw
attention to themselves, and provide the reasons for choosing a
destination. Also, when a person is in an experiential environment, by
providing a platform for participation in the next step, the experience of
co-creation is caused. Thus, providing memorable experiences by
focusing on the experiential values of customers causes loyalty to
tourists and helps the growth of the Tourism Industry.
Innovation
Using a combined method to identify the dimensions of experience and
modeling experience management approaches and introducing a tool to
measure the approaches studied has been one innovation of this
research.
Keywords: Experience Dimensions,
Approaches, Tourism Industry.
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هدف :اين مطالعه بهطورکلي باهدف ک شف فرايند ارزشآفريني در صنعت گرد شگری به مدل سازی رويکردهای مديريت تجربه
محور ميپردازد .روش :در مرحله اول با اسووتفاده از روش فراترکيب ،محقق تحقيقات انجامشووده پيرامون موضوووع را از سووالهای
(1982بر اسووواس مطالعات هولبرگ و هيريشووومان) تا سوووال  2020موردمطالعه قرار داده و  10بعد را بهعنوان ابعاد تجربه گردشوووگر
شناسايي کرده که عبارتاند از :ابعاد حسي ،عاطفي ،شناختي و . ...سپس رويکردهای مديريت تجربه محور موردبررسي قرارگرفته
و دو رويکرد تجربه سازی مرحلهای و تجربه سازی هم آفريني بر اساس ابعاد تجربه مدل سازی شده است .در مرحله دوم با استفاده
از مطالعه ادبيات تحقيق پرسشنامهای تهيه و در اختيار تعدادی از اساتيد دانشگاه و محققان بازاريابي و گردشگری قرار گرفت و پس
از اعمال نظرات و اصووالحات الزم ،در بين  ۴۴0نفر از گردشووگراني که در  ۵سووال گذشووته به يکي از کشووورهای مالزی ،امارات،
آذربايجان و ترکيه سفرکرده بودند توزيع گ شت .در ادامه اعتبار سنجي مدل با ا ستفاده از نرمافزارهای  AMOS24وSPSS24
انجام گرفت .يافتهها :يافتهها ن شان ميدهد که رويکرد تجربه سازی مرحلهای با تحت تأثير قرار دادن پنج بعد از ابعاد تجربه ح سي،
عاطفي ،شوووناختي ،ذهني ،تازگي موجبات مشوووارکت گردشوووگر را فراهم نموده و منجر به هم آفريني ميشوووود .رويکرد تجربه هم
آفريني ابعاد رفتاری ،ارزشووومندی ،اجتماعي ،کاربردی و آموزنده بودن تجربه را دربر ميگيرد .نتيجهگيری :ارائهدهندگان خدمات
گردشوووگری با بهکارگيری رويکرد تجربه سوووازی مرحلهای حتي قبل از انتخاب مقصووود گردشوووگری ،از طريق تبليغات جاذبههای
گردشوووگری ،توجه فرد را به خود معطوف نموده و موجبات انتخاب مقصووود را فراهم ميآورند .همچنين زماني که فرد در محيط
تجربه قرار گرفت ،با ا ستفاده از همين رويکرد و با فراهم نمودن ب ستر م شارکت ،تجربه هم آفريني را موجب گ شته و بهاينترتيب با
ارائه تجربيات بهيادماندني با تمرکز بر ارزشهای تجربي گرد شگران موجبات وفاداری آنها را فراهم نموده و ميتوانند به ر شد اين
صنعت کمک کنند .نوآوری :استفاده از روش ترکيبي برای شناسايي ابعاد تجربه و مدل سازی رويکردهای مديريت تجربه محور و
همچنين معرفي ابزاری برای سنجش رويکردهای موردمطالعه از نوآوریهای اين تحقيق بوده است.

تاریخ دریافت 1400/07/20:تاریخ بازنگری 1400/09/03 :تاریخ پذیرش1400/10/06 :

مدلسازی رویکردهای مدیریت تجربه محور در صنعت
گردشگری

مقاله پژوهشی

 --مطالعات مديريت گردشگري---------
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مقدمه
خلق و بهبود تجارب ماندگار در دنيای رقابتي امروز ،موضوع بسيار مهمي است که
کسبوکارها مخصوصاً مقاصد گردشگری را بر آن داشته تا برای دستيابي به مزيت رقابتي
برتر ،به آن متوسل شوند (شفيعي و ديگران .)1398 ،بر اساس مطالعات هولبروک و
هيرشمان )1982( 1بااينکه مصرفکنندگان متفکران منطقي هستند ،ولي احساسات در رفتار
مشتری نقش مؤثری داشته و چون مصرفکنندگان ،حساس و عاطفي هم هستند ،از يک
پديده واحد ادراکات متفاوتي ميتوانند داشته باشند .بر همين اساس تجربه مشتری کامالً
منحصربهفرد بوده و بهطور شخصي شکل ميگيرد .پين و گيلمور )1999( 2به دنبال تحول در
ارزش اقتصادی کاالها و خدمات ،پيشنهاد جديد اقتصاد تجربه را مطرش کردند که شروع
يک دوره زماني شکوفايي را برای آن به ارمغان آورد .بايد توجه داشت دامنه تأثيرگذاری
بر محيط و تأثيرپذيری از آن در دنيای گردشگری ،بسيار وسيع بوده و عوامل مختلفي در اين
ميان دخيل هستند که ميتوان به موارد زير اشاره نمود( غفاری و شهبازی: )1398 ،
-1گردشگران؛ که باانگيزههای مختلفي مقصد گردشگری را انتخاب نموده و درصدد
کسب تجارب متفاوت ،رضايت و راحتي از سفرند.
 -2سازمانهايي که خدمات گردشگری ارائه ميکنند و از منافع حاصل از آن بهرهمند
ميشوند.
 -3دولت کشور ميزبان که از صنعت گردشگری و جذب گردشگر بهعنوان وسيلهای
برای بهبود اوضاع اقتصادی استفاده ميکند.
 -۴جامعه ميزبان.
بنابراين گردشگری و تجربه حاصل از آن مجموعهای از تعامالت با گروههای مختلف
است که کيفيت اين تعامالت ميتواند در شکلگيری يک تجربه بهيادماندني بسيار مؤثر
باشد(بخشي و ديگران .)1398 ،ازآنجاييکه صنعت گردشگری بهعنوان صنعت پاک بوده
و درعينحال ميتواند باعث شکلگيری مشاغل مختلف شود که اين خود ميتواند منجر به
پيشبرد اقتصاد ملي و افزايش درآمدهای ارزی گردد ،به صنعتي با رقابت فزاينده بين مقاصد
مختلف تبديلشده و اين صنعت بدون دود ،منبع درآمد سرشاری را در اقتصاد جهاني به خود
1 Holbrook, MB. & Hirschman, EC.
2 Pine, BJ. & Gilmore, JH.
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اختصاص داده است .انگيزههای گردشگران متفاوت بوده و آنها با اهداف مختلفي مقاصد
گردشگری را انتخاب مينمايند بنابراين بايد قابليتهای مقاصد گردشگری با انواع
گردشگری مطابقت داده شود تا امکان پيشرفت هرچه بيشتر اين صنعت فراهم شود .عليرغم
اينکه توجه بسياری از کشورهای جهان به بهرهگيری از مزايای حاصل از گردشگری
معطوف شده است ولي اکثر کشورها نتوانستهاند متناسب با جاذبههای گردشگری خود
کسب درآمد نمايند و ميتوان گفت بين توزيع جاذبههای گردشگری در کشورهای جهان
و ميزان درآمد آن همبستگي معنيداری مشاهده نميشود (فيض پور و ميبدی.)1391،
نظام مديريتي ايران ،با مشکالت فراواني اعم از مشکالت اقتصادی ،اجتماعي و کالبدی
(عدم وجود سرمايههای الزم) ،فقر و بيکاری ،عدم وجود مديريت مناسب شهری و نيروهای
متخصص کافي مواجه است که اين مشکالت بهطور مستقيم يا غيرمستقيم صنعت گردشگری
و عوامل مرتبط با آن را تحت تأثير قرار ميدهد (پاشايي و ديگران .)1398،چراکه ايران
دارای منابع گردشگری زيادی بوده و با توجه به چشمانداز تدويني ،که دستيابي به جايگاه
نخست اقتصادی در منطقه را تا سال  1۴0۴ارائه نموده است (فيض پور و ميبدی ،)1391،اگر
برنامهريزی مناسبي درزمينهی جذب گردشگر صورت پذيرد ،اين صنعت ميتواند به
مهمترين منبع کسب درآمد ارزی و جايگزين اقتصاد تکمحصولي يعني درآمد نفتي شود
(نرگسي و ديگران )139۷،و در راستای تحقق اين امر مؤثر واقع گردد .در اين ميان يکي از
راهکارهايي که ميتواند در رشد و رونق فعاليتهای صنعت گردشگری مؤثر واقع گردد،
بهرهگيری از ايجاد تجارب بهيادماندني برای گردشگران بوده که الزمه تحقق اين امر
بهکارگيری مديريت تجربه محور در اين صنعت است .مديريت تجربه محور با شناخت
ساليق و عاليق گردشگران تجربهای مختص به او را برايش فراهم ميسازد و ميتوان با
بهرهگيری از آن به مزيت رقابتي منحصربهفردی دستيافت که بهراحتي از سوی رقبا امکان
تقليد نخواهد داشت (سعيد نيا و گودرزی.)1392،
ازآنجاييکه تحقيقات داخلي محدودی در خصوص مديريت تجربه گردشگر صورت
گرفته و در هيچيک از تحقيقات مدل مشخصي در مورد رويکردهای مديريت تجربه با توجه
به ابعاد تجربه گردشگر به انجام نرسيده ،در اين تحقيق محقق درصدد است باهدف کشف
فرايند ارزشآفريني در صنعت گردشگری و با بهرهگيری از روش ترکيبي(کيفي و کمي)
که از نوآوریهای تحقيق است ،ضمن مشخص نمودن ابعاد تجربه گردشگران به شناسايي و
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مدلسازی ابعاد مديريت تجربه محور در اين صنعت پرداخته و ابزار مناسبي برای سنجش
تجربه گردشگران معرفي و درنهايت استراتژیهای کاربردی در اين زمينه را نيز ارائه نمايد.

پیشینه پژوهش
 -1تجربه گردشگري
تجربه يک اصطالش و پديدهای پيچيده است که به روشهای مختلفي مفهومسازی و توصيف
ميشود و ميتوان آن را بهعنوان يک مفهوم مهم در زمينههای مختلف مانند روانشناسي،
جامعهشناسي يا مطالعات تجاری به شمار آورد (نيکرسون .)200۶ ،1محققان ،دانشگاهيان و
متخصصان تعاريف متعددی از تجربهی گردشگری ارائه کردهاند ،اما آنچه اکثر آنها باهم
توافق دارند اين است که تجربيات کامالً شخصي و ذهني درک شده؛ نامحسوس ،زودگذر
بوده و مداوم در حال انجام هستند .ممکن است تجربيات مربوط به کاالها بيش از خدمات،
در ذهن افراد ماندگار شوند( اودل .)200۵،2تجربه گردشگری بهعنوان اوج يک تجربه معين
که توسط گردشگران هنگام بازديد و گذراندن وقت در يک مکان مشخص برايشان ايجاد
ميشود ،تعريفشده است (گريف و بس .)198۷،3تجربه گردشگری نمونهای از مصرف
هيدونيک است که گردشگر به دنبال آن است (شاو و ايونز .)200۵،۴مهماننوازی و تجربه
گردشگری ،ساختاری چندبعدی دارد که از تعدادی عوامل بيروني و داخلي تشکيلشده و
تجربيات مصرفکننده را شکل داده و بر آن تأثير ميگذارد .برخي ديگر آن را «ترکيبي
پيچيده از عواملي که احساس و نگرش گردشگر نسبت به بازديد وی را شکل ميدهد»
تعريف ميکنند(والز و ديگران.)2011،۵
الشلي )2008( ۶تجربه گردشگری را از ديدگاه ميزبان و ميهمان مطالعه نموده و آن را
بهعنوان جاذبه عاطفي تعريف ميکند ،که منجر به بهيادماندني بودنش ميشود .بااينحال،
الرسن )200۷( ۷تجربه گردشگری را بهعنوان يک رويداد شخصي مربوط به مسافرت گذشته
تعريف ميکند که بهاندازه کافي قدرتمند باشد تا وارد حافظه بلندمدت شود .ويليم و
1 Nickerson, NP.
2 O'Dell, P.
3 Graefe, AR. & Bath, JJ.
4 Shaw, C. & Ivens, J.
5 Walls, AR., et al.
6 Lashley, C.
7 Larsen, S.
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ديگران )2019( 1تجربيات گردشگران را از ابعاد مختلف عاطفي ،شناختي ،فيزيکي و تجربه
تازگي موردمطالعه قرار ميدهند.

 -2رويكردهاي مديريت تجربه گردشگري
گردشگری اساساً بازار تجربيات است و به گردشگران «مکانهای ذهني» را فراهم ميکنند
که در آن تجربه گردشگر اتفاق ميافتد (ولو .)2009 ،2جهانگردی نمونهای پيشگام از اقتصاد
تجربه است که در ادبيات دهه  19۷0به اثبات رسيده است (برای نمونه در تحقيقات مک
کانل 19۷۶،3و کوهن )19۷9،۴و همانطور که استرنبرگ )199۷( ۵بهطور مختصر گفته است،
است ،گردشگری در درجهی اول يک تجربه صحنهای و نمايشي ميفروشد و فعاليت اصلي
گردشگری ايجاد تجربه گردشگری است .نويسندگان و مشاوران مديريت با استفاده از
مفهوم تجربه ،دستورالعملهای مختلفي برای تحول در تجارت ارائه ميدهند (شاو و
ايونز .)200۵،پراهاالد و راماسوامي )200۴( ۶خواستار يک رويکرد استراتژيک مبتني بر
ارزشهای مشترک شدهاند که به مشتريان اجازه ميدهد تجربيات خود را در جستجوی رشد
شخصي ايجاد کنند .بر اين اساس در بحثهای اخير تأکيد از مفهوم باريک صحنهسازی به
مفهوم وسيعتری از ايجاد تجربه ،تغيير يافت (ساندبو .)2009،۷پژوهش کاروا و کووا ،8در
خصوص تجربه مصرفکننده در سال  200۷منتشر شد .نويسندگان يک ديدگاه سيستماتيک
در مورد تجربه و ايجاد ارزش بين شرکت و مشتری ارائه دادند و مدلي به نام تجارب مداوم
مصرف را مطرش کردند که در يکسوی طيف تجاربي که فقط از طريق مصرفکننده ايجاد
ميشود قرار دارد و در سوی ديگر تجاربي که شرکتها ايجاد ميکنند .در ميان دو طيف و
در حد وسط ،تجارب مشترک ايجادشده قرارگرفته است .نقش و رويکرد بازاريابي از
شرکت در اين سه مورد متفاوت است:

1 Willemsm, A., et al.
2 Volo, S.
3 MacCannell, D.
4 Cohen, E.
5 Sternberg, E.
6 Prahalad, CK. & Ramaswamy, V.
7 Sundbo, J.
8 Caru, A., Cova, B.
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• در صورت ايجاد تجربه فردی ،شرکت يا ارائهدهنده خدمات احتماالً از استراتژی
بازاريابي سنتي و محصول گرا استفاده ميکنند،

• در صورت ايجاد تجربه شرکتي ،شرکت  /ارائهدهنده خدمات برنامهريزی کرده و

تجربه را به روشي کامالً دقيق تحقق ميبخشد که مصرفکننده را قادر ميسازد در تجربه
غوطهور شود،

• در صورت ايجاد تجربه مشترک ،شرکت  /ارائهدهنده خدمات سعي در ايجاد يک

فضای بهينه برای تجربه دارد که در آن مصرفکننده بتواند تجربه خود را ايجاد کند (کاروا
و کووا.)200۷،
تجربياتي که عمدتاً توسط مصرفکنندگان ساخته ميشود ،ميتواند شامل محصوالت
يا خدمات تهيهشده توسط شرکت باشد .در اين حالت مصرفکنندگان تجربه خود را شکل
ميدهند و تجارت شرکتها ،در اين مورد اولويت بخشيدن به فرآيند ايجاد تجربه نيست.
مصرفکنندگان بر اساس تواناييهای خود به اشيا يا خدمات عادی ارزش واقعي (فرهنگي،
نمادين و عملکردی) ميدهند .در اين رابطه مفهوم تصاحب ارائهشده است (فيلسر2002 ،؛
الدوين2002 ،؛ کوآ و دالي )2009،اعمال تصاحب نشانهی يک سيستم اساسي روانشناختي
در عمل است که تجربه را متحول و شخصي ميکند .با توجه به اين پديده ،مصرفکنندگان
در تالش برای تبديلشدن به سازندهها و خالقان اصلي تجربه مصرف بوده و به بهترين حالت
ممکن با دنيای اطراف خود از طريق تخيل ،خالقيت و سازندگي درگير ميشوند (شری
جونيور و همکاران.)200۷،
در انتهای ديگر طيف ،تجربياتي هستند که عمدتاً توسط شرکتها توسعه دادهشده و
ممکن است در مواجهه با آن مصرفکنندگان غوطهور گردند (کوآ و دالي )20009 ،اين
حالت تجربه سازی مرحلهای ناميده ميشود.
در وسط پيوستار ،ميتوان تجربياتي را که توسط شرکتها و مصرفکنندگان
ايجادشدهاند ،طي فرآيند تعامل بين آنها تعيين کرد .در اين حالت مفهوم ارزشآفريني
پاراهالد و رامسوامي که بر اهميت تجربه هم آفريني داللت دارد ،در کانون توجه بوده و اين
حالت از تجربه ،تجربه هم آفريني ناميده ميشود.
در اين تحقيق محقق به تجاربي که عمدتاً توسط خود فرد ايجاد ميشود نميپردازد چون
ريشه در بحثهای روانشناسي داشته و باهدف اصلي تحقيق که بحث ارزشآفريني است
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ارتباطي ندارد؛ بنابراين پس از شناسايي ابعاد تجربههای مرتبط با گردشگری اين تجارب در
قالب اين دو مفهوم از رويکردهای مديريت تجربه بررسيشده است.

 1-2مفهوم تجربه سازي مرحلهاي
مفهوم اقتصاد تجربه هم ازنظر پيشينه و هم ازنظر پيامدهای آن با گردشگری ارتباط نزديک
دارد (مورگان .)2009،ادعای پين و گيلمور )1999( 1مبني بر اينکه جهان توسعهيافته از يک
اقتصاد به يک اقتصاد مبتني بر تجربه در حال حرکت است تا حدودی مبتني بر تجزيهوتحليل
آنها از رشد جاذبههای تفريحي و گردشگری اياالتمتحده مانند پارکهای موضوعي،
کنسرتها ،سينما و رويدادهای ورزشي بود که به نظر آنها از ساير بخشها ازنظر قيمت،
اشتغال و توليد ناخالص داخلي اسمي بهتر است .توضيح آنها اين بود که اين مشاغل همگي
تجربياتي را ارائه ميکردند که برای گردشگران بينظير ،بهيادماندني بود و افراد را به روشي
شخصي درگير ميکرد و برای آن ارزش زيادی قائل بودند .در مقابل ،خدمات در حال
تبديلشدن به کاال بودند (بوهاليس .)2003،2اين امر گردشگران را ترغيب ميکند تا به
جستجوی معامالت بپردازند و ارزانترين پيشنهاد را بدون در نظر گرفتن اينکه کدام شرکت
آن را ارائه ميدهد ،انتخاب کنند زيرا اقدامات حفاظت از مصرفکننده و افزايش
استانداردهای مديريت خدمات به معنای اين است که کيفيت و قابليت اطمينان را مسلم
ميدانند.
3
جالب است که آلوين تافلر ( )19۷0محقق آيندهپژوهي حدود  30سال قبل از اينکه پين
و گيلمور به تغيير پارادايم اشاره کنند که بر تجارت تأثير خواهد گذاشت ،اين موج جديد
از پارادايم را بهعنوان اقتصاد باتجربه توصيف کرد .در تعريفهای پين و گيلمور ()1999
تجربيات اقتصادی تجربيات متمايز هستند .ازنظر آنها ،تجربيات موفق آنهايي هستند که
برای مشتری بينظير ،بهيادماندني و پايدار است و در طول زمان مشتاقانه به تبليغ دهانبهدهان
پرداخته و سعي در تکرار و افزايش تجربه دارد .مفهوم مديريت تجربه بر ايجاد رقابت با
تمرکز بر بهبود تجربه مشتری از طريق مهندسي تجربه تأکيد دارد نه به محصوالت و خدمات.
چشمانداز اقتصاد تجربه ،تجارب مشتری را بهعنوان مهمترين منبع ارزش قلمداد ميکند (پين
1 Pine, BJ. & Gilmore, JH.
2 Buhalis, D.
3 Toffler, A.
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وگليمور .)1998،1999،2000 ،هنگاميکه مصرفکننده رضايت باالتری را تجربه ميکند،
فروش و ارزش شرکتها افزايشيافته و منجر به درآمدهای باالتر ميگردد (کارو و
کووا .)200۷،گافمن )19۵9( 1معتقد است با توجه به اهميت تجربه مشتری ،درک ارزش
مشتری بايد بهعنوان پايه استراتژيک رقابت مطرش شود .گافمن مفهوم درام را بکار برده و
معتقد است که درام بايد در کانون توجه استراتژی تجارت قرار گيرد .چراکه در اقتصاد
تجربه پرسنل و مشتريان بازيگران صحنه بوده و در محيط فيزيکي تنظيماتي صورت ميگيرد
که ارائه خدمات به يک اجرا يا نمايش تبديل گردد.
مفهوم درام در زمينههای مختلف مربوط به مصرف ،ازجمله تجربه مصرفکننده
(هولبرگ و هيريشمان )1982،و خدمات (گروو و فيسک )1989،2نيز مورداستفاده قرار
گرفت؛ اما پين و گيلمور هنگام توصيف بخشهای تجاری با تمرکز بر ايجاد تجارب
مرحلهای ،با استفاده از استعاره «کار تئاتر است» فراتر از اين ميروند.
مورگان و همکاران ( )2008در مورد سرويسهای خدماتي شکلگرفته توسط مشاغل
مينويسند و آن را از طريق يک نمايش شخصي و تعامل در يک اتاق ناهارخوری توصيف
ميکنند .آنها توصيف ميکنند که چگونه گردشگران اغلب در بازی درصحنه  -با يکي از

بازيگران – نقش ايفا ميکنند.

نقش مدير در تأمين فضايي که در آن تجربه ايجاد ميشود ،بسيار مهم است .تأمينکننده
ميتواند صحنهای را با ساير بازيگران در اختيار گردشگر قرار دهد ،اما اين شرايط و روحيه
مشتری ،واکنش و تعامل با افراد است که تجربهای را رقم ميزند (مورگان .)2009،مشارکت
افراد به توانايي برقراری ارتباط با ديگران با توجه به نيازهايشان بستگي دارد .پين و گيلمور
( )1999مديريت تجربه را يک ابزار استراتژيک و عملياتي ميدانند .درام بهعنوان تعاملي بين
شرکت و مشتريانش تلقي ميشود که تجربه را ايجاد ميکند .ارائهدهندگان خدمات
ميتوانند تجربهای را ايجاد کنند که به رشد و توسعه فردی مصرفکننده منجر شود .پين و
گيلمور ( )1999چهار حوزه تجربه را شناسايي ميکنند که ازنظر سطح درگيری و مشارکت
مشتری از يکديگر تفکيک ميشوند .چهار بعد عبارتاند از :سرگرمي ،آموزش ،زيبايي
شناسي و رهايي .سرگرمي و ابعاد زيباييشناسي بهمنزلهی مشارکت منفعالنه است و
1 Goffman, E.
2 Grove, SJ. & Fisk, RP.
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مصرفکننده بر نتيجه تجربي تأثير نميگذارد .در مقابل ،ابعاد آموزش و رهايي شامل
مشارکت فعال است که در آن مصرفکنندگان نقشي اساسي درروند بازی دارند .به گفته
گنزالس و همکاران )2019( 1گردشگراني که منفعالنه در فعاليتهای مقصد شرکت ميکند،
مستقيماً بر عملکرد مقصد تأثير نميگذارد ،درحاليکه يک شرکتکننده فعال شخصاً بر
عملکرد يا رويدادی که بخشي از تجربه وی است تأثير ميگذارد.
طبق فرضيه پين و گيلمور ( ،)1999تنها با ايجاد تجربيات بينظير و بهيادماندني برای
مصرفکنندگان خود ،هر کسبوکاری ميتواند به يک مزيت رقابتي پايدار دست يابد و
درزمينهی گردشگری ،اين امر ارتباط خاصي با مقاصد گردشگری دارد (ويليامز.)200۶،
تجربه در مقصد ارتباط نزديک با خلق اسطوره دارد که استامبوليس و اسکايانيس)2003( 2
آن را يک تجربه سازمانيافته ،طراحيشده به همراه يک روايت تعريف ميکنند .اسطوره
مقصد از قبل برای گردشگران شناختهشده است و دليل بر انتخاب آنها برای مقصد ميشود.
ازآنجاکه تجربه گردشگر دارای ويژگي تداوم است (بيراگليا و ماکسيميليان،)201۷،3
اسطوره نيز دارای اين ويژگي است .مهمانان هنگام اقامت در مقصد ،انتظار دارند در رؤياها
زندگي کنند و پس از ترکشان ،افسانه در حافظه آنها زنده ميماند .چنين افسانهای ميتواند
بهعنوان يک داستان مبتني بر تجربه ،يک پديده و ابزار شناختهشده در بازاريابي بيان شود.
طبق گفتههای استامبوليس و اسکايانيس بديهي است که اين امر مستلزم همکاری نزديکبين
مجری تور و جامعه محلي است .بر اين اساس آنها مديريت تجربه محور ،مشارکت و
مشارکت فعال گردشگر و مشارکت جوامع محلي در ايجاد تجربه گردشگری در سطح
مقصد را در نظر گرفتهاند (استامبوليس و اسکايانيس .)2003 ،هر عضو مشارکتکننده از
جامعه محلي نيز بهمانند اجرای يک تئاتر نقشي را به نمايش ميگذارد .مديريت تجربه بايد
از تمرکز بر روی اجرای نمايشها به سمت ايجاد فضايي برود که مشتريان بتوانند تجربه خود
را ايجاد کنند و به نمايش بگذارند (پاراهالد و راماسوامي ،200۴ ،مورگان ،2009 ،لوگوسي،۴
 .)2008جنتيل و همکاران )200۷( ۵تصور ميکنند که بهترين تجربهها اغلب بهصورت
مشترک خلق ميشوند.
1 González-Mansilla, Ó., et al.
2 Stamboulis, Y. & Skayannis, P.
3 Biraglia, A .& Maximilian, H.E.E.,
4 Lugosi, P.
5 Gentile, C., et al.
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 2-2مفهوم هم آفريني (تجربه مشترک)
هنگاميکه در اوايل دهه  2000دانشمندان مديريت پاراهالد و راماسومي (،2002 ،2000
 )200۴شروع به نوشتن يک سری مقاله کردند که نشان ميداد منبع ايجاد ارزش اقتصادی
از بخش تحقيق و توسعه شرکت به تعامل بين شرکت و مصرفکننده تغيير کرده ،آنها
زمينهی تحقيقاتي را به وجود آوردند که اکنون ،بهعنوان خلق ارزش شناخته ميشود.
ارزشآفريني فرآيند توصيف چگونگي تبديل منابع شرکت به ارزش مشتری است
(چيکان .)2003 ،1مفاهيم همآفريني و ارزش در تئوری بازاريابي اهميت اصلي را به خود
گرفتهاند .همآفريني به فرايندهايي گفته ميشود که هم مصرفکنندگان و هم
توليدکنندگان در خلق ارزش با يکديگر همکاری ميکنند يا به طريقي ديگر مشارکت
ميکنند .در اين چشمانداز ،فرض بر اين است که مصرفکنندگان با استفاده از سازمان
ارزش ايجاد ميکنند و ارزشمند ميشوند ،بنابراين به توانايي بالقوه خود در استفاده از
دانش ،تمايز و تخصص پي برده و برای ايجاد ،بازنمايي و حفظ هويتشان شبکههای
اجتماعي تشکيل ميدهند (بهعنوانمثال هولت .)199۵ ،همآفريني نه ازنظر تاريخي جديد
است و نه ويژه سرمايهداری قرن ( 21اطالعات) است؛ بلکه با تشخيص اينکه توليد و
مصرف دوروی يک سکه هستند ،همآفريني ذات تمام اشکال اقتصاد سرمايهداری و غير
سرمايهداری است .بااينوجود ،تحوالت اجتماعي اخير مانند ظهور اينترنت شيوههای ايجاد
تجربه مشترک را به کانون توجه ايجاد ارزش اقتصادی يک شرکت تبديل کرده است
(ريتزر و يورگنسون .)2010،2ايجاد همزمان تجارب ،بهعنوان يک ساختار نظری،
مصرفکننده را بخشي فعال در مصرف و توليد ارزشها در نظر گرفته و با مشارکت
مشتری به تعريف و طراحي تجربه ميپردازد (هارکيسون .)2018،مفهوم ارزشآفريني
مشترک با مشتريان در خدمت به خودشان (موتر و همکاران ،)2000 ،همکاری با
ارائهدهندگان خدمات (وارگو و الش )200۴ ،و نقشهای مختلف تعامل با مردم و
محصوالت (وارگو و الش )200۴ ،نهفته است.
آنچه پاراهالد و راماسوامي )200۴( 3بهعنوان مفهوم هم آفريني توصيف ميکنند بسيار
اساسيتر بوده و شامل ارزشآفريني مشترک از طريق تعامالت شخصي با يک
1 Chikán, A.
2 Ritzer, G. & Jurgenson, N.
3 Prahalad, CK. & Ramaswamy, V.
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مصرفکننده خاص است .در مورد هر شخصي ،ارزشآفريني مشترک (و نه پيشنهاد) به
معنای اساسي ارزش منحصربهفرد است .ايجاد تجربه مشترک به ويژگيهای افراد بستگي
دارد ،بنابراين يک شرکت بدون مشارکت افراد نميتواند چيزی باارزش ايجاد کند .بازار
بهطور فزايندهای بيشتر به گردهمايي سازمانيافته پيرامون ارزشآفريني مشترک شباهت
خواهد داشت.
عنصر همکاری اگرچه مهم است ،اما نکتهی اصلي مطرششده توسط پراهاالد و
راماسوامي نيست .بلکه آنچه ميتواند تضمينکننده ارزش بينظير برای مشتری باشد ،هم
آفريني است (فاستر .)2011 ،بهعبارتديگر همآفريني اين اطمينان را ميدهد که تجربه
مصرف يک کاال يا خدمات بايد از يک مصرفکننده به مصرفکننده ديگر متفاوت باشد
زيرا طبق تعريف تجربه غيراستاندارد و منحصربهفرد است (هارکيسون.)2018،
نويسندگان تأکيد ميکنند که تجربه مشتری و ايجاد ارزش بيشتر ،از طريق فرآيندهای
مواجهه تعريف ميشود تا توسط خود محصول .به گفته آنها ،فرآيند ايجاد ارزش با
مشتری بهعنوان يک فرآيند پويا ،تعاملي ،غيرخطي و غالباً ناخودآگاه مشاهده ميشود.
بررسي خلق تجربهی مشترک اخيراً با افزايش عالقه پژوهشي روبرو شده است ،بااينحال
ايده پردازی نظری و نتيجه تجربي هنوز بهطور کامل توسعه پيدا نکرده است (بيراگليا و
ديگران.)201۷ ،
از طريق همآفريني طي اقدامي مشترک توسط شرکت و مشتری محصول جديدی توسعه
مييابد و مشتريان با مشارکت در گفتمان فعال در ايجاد نوآوری محصول نقش
تعيينکنندهای دارند .استراتژی همآفريني با تأثيرگذاری بر خدمات گردشگری،
ارائهدهندگان خدمات گردشگری را بهسوی محصوالت رقابتي نوآورانه و گردشگران را
بهسوی خريد بستههای جذابتر سوق ميدهند (ايراني و همکاران .)2019،توجه به نوآوری
و آفرينش ايدههای جديد در بازاريابي گردشگریِ بهعنوان فرصت مهم در کانون توجه
قرارگرفته و برای موفقيت فعالين اين حوزه امری اجتنابناپذير است .درصورتيکه به اين
عامل مهم در ايران بهاندازه ساير کشورهای گردشگر پذير جهان ،بهعنوان فرصت
استراتژيک اهميت داده نشده است (رحمتي .)1399 ،با توجه به وجود رقبای منطقهای که
فعاالنه سهم عمدهای از بازار صنعت گردشگری جهان را به خود اختصاص دادهاند ،الزم
است از طريق نوآوری همآفريني بهعنوان يک استراتژی کمهزينه و بهمنزلهی نوعي الزام
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رقابتي که ميتواند تأثير بسزايي در توسعه اين صنعت مهم داشته باشد ،ضمن کاهش
ريسک و هزينههای اجرايي برنامههای گردشگری ،برنامهريزی مناسبي در خصوص رشد
و توسعه اين صنعت و بهرهمندی از مزايای حاصل از آن ،به انجام رسانيد .چراکه فرايند هم
آفريني هم برای ارائهدهندگان خدمات گردشگری و هم برای گردشگران مزايای زيادی
داشته و ميتواند باعث وجود گردشگران شادتر و رضايتمندی بيشتر گردد (طاالری و
دهقاني.)1398 ،
ازآنجاييکه اهميت مديريت تجربه و لزوم بهکارگيری آن در پيشبرد اهداف اقتصادی
تبيين گشت ،با بررسي پيشينهی تحقيق و مطالعهی رويکردهای مديريت تجربه ،ميتوان دو
حالت را برای ايجاد تجربه متصور شد .حالت اول زماني است که ارائهدهندگان خدمت با
برنامهريزیهای مرحلهای فرد را در مواجهه با محرکها قرار ميدهند .در اين حالت فرد
نقش فعالي در کسب تجربه نداشته و فقط از طريق دريافت محرکها بهصورت منفعل کسب
تجربه ميکند که در اين تحقيق تجربه سازی مرحلهای ناميده شده است .حالت دوم زماني
است که ارائهدهندگان خدمات بستری فراهم ميکنند که فرد خود بهعنوان يک عنصر فعال
عمل نموده و در کسب تجربه نقش اساسي دارد که اين خود ميتواند در کيفيت تجربه مؤثر
واقع گردد و در اين تحقيق تجربه همآفريني ناميده شده است چراکه همکاری و تعامل
دوسويه بين ارائهدهندگان خدمات و گردشگران منجر به کسب تجربه منحصربهفرد مي
گردد .با توجه به اينکه مرز مشخصي بين اين دو رويکرد نيست ،بااينوجود آنچه ميتواند
متمايزکننده اين دو مفهوم باشد در جدول  1ارائهشده است.
جدول  .1کلیاتی در مورد مدیریت تجربهمحور بر اساس تجربهسازی مرحلهای و تجربه همآفرینی؛
کلیاتی در مورد مفهوم تجربهسازی مرحلهای:
• تجربهسازی مرحلهای منبع ارزشافزوده است (بر اساس مطالعات هارکینسون.)2018،

• نمایش باید استعاره اصلی تجارت باشد .در این حالت شرکت بهعنوان «تئاتر» ،کارگران «بازیگر» ،مشتریان
«مخاطب» یا «مهمان» ،محیط فیزیکی «صحنه» و «نمایش» توسط ارائهدهندگان تجربه (خدمات) مشاهده میشود
(بر اساس مطالعات مورگان و همکاران.)2008،

• کسب ارزش یک تجربه برای مشتری قابلتوجه است و عنصر اساسی یک برند رقابتی را تشکیل میدهد (بر
اساس مطالعات یانگ و کائو.)2019،

• نمایش تعامل بین یک شرکت و مشتری را مشخص میکند .تعامل مشتری و اهمیت تجربه به سطح و کیفیت
تعامل بستگی دارد .درنتیجه ،سطح عمیقتری از مشارکت مشتری در اولویت شرکت است (بر اساس مطالعات
بری و همکاران ،1985،گروو و همکاران.)1992،
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ادامه جدول .1
کلیاتی در مورد مفهوم تجربهسازی مرحلهای:
• محیط بهینهی تجربه و لوازم مربوطه سطح باالتری از تعامل و درگیری عمیقتر در تجربه را امکانپذیر می
کند (بر اساس مطالعات کاروا و کووا.)2007،

• رقابت پایدار تنها با ایجاد تجارب بینظیر و بهیادماندنی حاصل میشود .ارزشمندترین شکل تجربه نهتنها
سرگرمکننده است ،بلکه امکان رشد شخصی را نیز تضمین میکند (بر اساس مطالعات کامبوس و دیگران.)2017،

• در این حالت شرکت ایجاد تجربه را استاندارد میکند ،بنابراین ناهمگنی خدمات کاهش مییابد (بر اساس
مطالعات یانگ و دیگران.)2016،

• کارگران خط مقدم باید ویژگیهای شخصیتی خود را در نقشهای خود به نمایش بگذارند (بر اساس مطالعات
یانگ و دیگران.)2016،

• سناریوها باید در هر شرایط تعامل و برای همه مراحل نوشته شوند (بر اساس مطالعات ایوانز.)2005،
• در نمایش و داستان باید از استعارهها استفاده شود (بر اساس مطالعات اشمیت2003،؛ ایوانز.)2005،
کلیاتی در مورد تجربه همآفرینی:
• فرد و تجارب مشترک او در مرکز فرآیند ایجاد ارزش قرار دارند .مصرفکننده و شرکت باهم ارزش را خلق
میکنند ،بنابراین ایجاد تجربه مشترک اساس ارزش است (بر اساس مطالعات پاراهالد و راماسوامی.)2004،

• مصرفکننده با سازمان و سایر مصرفکنندگان تجربه ایجاد میکند ،درحالیکه وی فعاالنه در جستجوی
ارزش ،تولید و انتزاع سهمش است (بر اساس مطالعات آندراس و دیماتچ.)2014،

• مصرفکنندگان تنها نیستند ،آنها یک جامعه مصرفی را تشکیل میدهند (بر اساس مطالعات سراویل و
دیگران.)2019،

• مشارکت مصرفکننده در ایجاد تجربه مشترک و ایجاد ارزش منحصربهفرد به نفع سازمان است (بر اساس
مطالعات کامبوس و دیگران.)2017،

• برای افزایش ایجاد تجربه مشترک با مصرفکننده ،سازمانها باید همکاری کنند و یک شبکه تشکیل دهند (بر
اساس مطالعات باردا و دیگران2015،؛ سراویل و دیگران.)2019،

• تعامل بین مصرفکنندگان و سازمان منبع ایجاد ارزش مشترک است (بر اساس مطالعات لیاسک2016،؛
هاریکسون.)2018،

• ایجاد یک فضای تجربه که در آن مصرفکنندگان بتوانند گفتگوهای فعال داشته و تجارب شخصیسازیشده
را بسازند .ممکن است محصول یکسان باشد اما مشتریان میتوانند تجارب مختلفی بسازند .سازمان باید انواع
تجربه را برای مصرفکننده فراهم کند (بر اساس مطالعات مانل و کلیبر.)2018،

• سازمان باید بهطور مؤثر در محیط تجربه خود نوآوری کند تا امکان ایجاد تجربه متنوعی فراهم شود (بر اساس
مطالعات گتیل و همکاران.)2007،

• زمینه و سطح مشارکت مصرفکننده به فرمول سازی معنای شخصی و منحصربهفرد بودن تجربه مشترک
کمک میکند (بر اساس مطالعات پین و همکاران.)2008،

• عناصر مهم همآفرینی عبارتاند از :گفتگو ،دسترسی ،شفافیت و مزایای حاصل از ریسک (بر اساس مطالعات
پاراهالد و راماسوامی.)2004 ،
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ادامه جدول .1
کلیاتی در مورد مفهوم تجربهسازی مرحلهای:
کلیاتی در مورد تجربه همآفرینی:
• محصوالت و خدمات بخشهایی از محیط تجربه هستند که در آن مصرفکنندگان بهتنهایی در خلق تجربه
شرکت میکنند (بر اساس مطالعات جنینگز و همکاران.)2009،

• محصوالت و خدمات فقط واسطه تجربیات (ایجادشده) هستند (بر اساس مطالعات پاراهالد و راماسوامی،
.)2004
کلیاتی در مورد دیدگاه مدیریت تجربهمحور:
• مدیریت تجربهمحور ،مدیریت تجربیات است ،نه محصوالت (بر اساس مطالعات پین و گیلیمور.)1999،

• باتجربه بهعنوان محتوا ،شکلپذیر و قابل توسعه و نهتنها بهعنوان بخشی از یک محصول رفتار میکند (بر
اساس مطالعات هونگ چه و یایوان.)2019،

• معتقد است که ازنظر مصرفکننده ،سفر بهطور فزایندهای مربوط به تجربیات ،تحقق و جوانسازی است (بر
اساس مطالعات ویگلیا و دولینکار.)2020،

• به تقویت مشارکت فعال و دخالت مصرفکننده میپردازد (بر اساس مطالعات چیکان.)2003،

• برای تعامل با مصرفکننده اهمیت باالیی قائل است (بر اساس مطالعات بری و همکاران ،1985،ریترز و
جورگسون.)2010 ،

• این امر منجر به فرآیند دانش متمرکز میشود که اگر تمرکز اصلی سازمان بر ارائه خدمات باشد ،امکانپذیر
نیست (بر اساس مطالعات ماسبرگ.)2007،

• تجارب و نکات موردعالقه مصرفکنندگان موردبررسی قرار میگیرد (بر اساس مطالعات کامبوس و
دیگران.)2017،

• این تجارب و نکات موردعالقه در توسعه محصول ،روش و تجربه استفاده میشود (بر اساس مطالعات یانگ
و کائو.)2019،

• مضامین تجربه جدید در مرکز نوآوری قرار دارند (بر اساس مطالعات میکالکو و راترز.)2005،

• استراتژی آن بهجای استفاده از منابع مادی ،بر اساس منابع نامشهود و استفاده از حسن نیت بناشده است (بر
اساس مطالعات سراویل و دیگران.)2019،

• چشمانداز تجربه محور از طریق سرمایهگذاری و فعالیت بازاریابی که به انجام میرسد ،قابلتشخیص است
(بر اساس مطالعات هارکینسون.)2018،

• معتقد است که خلق اسطورهها و داستانها پایه ثابت برای تجربیات موفق را تضمین میکند (بر اساس مطالعات
ایوانز.)2005،

• در سطح مقصد ،مشارکت فعال جامعه محلی در ایجاد تجربه گردشگری را تشویق میکند (بر اساس مطالعات
بری وهمکاران.)1985 ،
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روش

1

اين تحقيق با بهرهگير ی از روش ترکيبي در دو مرحله به انجام رسيده است .در مرحله اول
پژوهش از نوع کيفي بوده و با بهرهگيری از روش فراترکيب انجامشده است .جامعهی
آماری تحقيق در اين مرحله ،شامل کليه پژوهشهای پيشين (مقاالت) مرتبط با موضوع
موردمطالعه طي سالهای  (1982بر اساس مطالعات هولبرگ و هيريشمان) تا  2020است
(مطالعات گافمن در سال  19۵9صورت گرفته بود ولي چون مطالعات انجامشده بر اساس
تحقيقات هولبرگ و هيريشمان پيش رفته است و منابع معتبری از سالهای قبل از 1982
در دسترس نبود ،تحقيقات پيرامون موضوع از سال  1982در نظر گرفته شد ).که از پايگاه
علمي خارجي اسکوپوس ،امرالد ،ساينس دايرکت و پايگاههای علمي داخلي سيويليکا
و مگيران استخراجشده و تعداد نهايي  28مقاله است .روش نمونهگيری در اين بخش از
نوع هدفمند و حجم نمونه آماری مطابق چارچوب روش فراترکيب است .سپس با بررسي
متون و خالصهسازی آنها به شناسايي ابعاد تجربه گردشگر پرداخته و در ادامه
رويکردهای مديريت تجربه محور را بر اساس ابعاد تجربه مدلسازی نموده است .در مرحله
دوم با بهرهگير ی از ادبيات تحقيق و شناسايي ابعاد تجربه و رويکردهای مديريت تجربه،
پرسشنامها ی تهيه و در اختيار متخصصان بازاريابي و گردشگری قرار گرفت و پس از اعمال
نظرات و اصالحات الزم نهايي گش ت .در پرسشنامه ابعاد تجربه بر اساس اينکه مربوط به
محيط فيزيکي تجربه است و يا درنتيجه رفتار مشارکتي گردشگر ،در دو رويکرد تجربه
سازی مرحلهای و تجربه همآفرين ي تفکيک شد و با طيف ليکرت  ۵گزينهای (کامالً
مخالفم ،مخالفم  ،نظری ندارم ،موافقم ،کامالً موافقم) طراحي و توزيع گشت .در اين مرحله
جامعه آماری گردشگران ايراني که در  ۵سال گذشته به يکي از کشورهای آذربايجان،
مالزی ،ترکيه و امارات سفرکرده بودند تعيين شد .علت انتخاب اين جامعه آماری ،استقبال
گردشگران ايراني از اين کشورها بوده که بر اين اساس محقق به دنبال استفاده از تجارب
حاصل از سفرشان در فعاليتها ی داخلي مرتبط با صنعت گردشگری است .ازآنجاييکه
تعداد نمونه برای جامعه نامحدود  38۴است ،در اين تحقيق برای بررسيهای دقيقتر ۴۴0
نمونه آماری موردمطالعه قرار گرفت.

1 Method
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يافتههاي تحقیق
الف) يافتههای کيفي (بر اساس فرا ترکيب)
در نمودار  1فرايند پيادهسازی روش فراترکيب ارائهشده و مراحل انجام مرحله اول بر اساس
اين نمودار پيش رفته است.
نمودار  .1فرایند پیادهسازی فراترکیب(سندلوسکی و باروسو)2007،1

 -1تنظیم سؤال پژوهش
سؤاالت پژوهش و نحوهی پاسخدهي به آنها در جدول  1ارائهشده است:
جدول  .2سؤاالت پژوهش -تحلیل فراترکیب
شاخصها

پرسشها

پاسخها

چه چیزی

ابعاد تجربهی مشتری در صنعت

شناسایی ابعاد تجربه مشتری در صنعت

()What

گردشگری کدم است؟

گردشگری از پیشینه پژوهشی

جامعه مطالعه

جامعه مطالعه برای دستیابی به این

پایگاههای داده علمی قابل استناد که در این

()Who

عوامل چیست؟

مطالعه مورداستفاده قرارگرفته است.

محدوده زمانی

عوامل اثرگذار مربوط به چه دوره

همه پژوهشهای منتشرشده بین سالهای

()When

زمانی بررسی و جستوجو شد؟

 1982تا  2020در پایگاههای داده

چه روشی برای فراهم کردن مطالعات

با روش تحلیل اسناد ،دادههای کیفی تحلیل

استفادهشده است؟

شدند.

چگونه ()How

1 Sandelowski, M. & J. Barroso
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 -2مرور ادبیات
دادههای مورد تحليل در پژوهش حاضر از تحقيقات منتشرشده ،پيش از ارديبهشت ،1۴00
با موضوع تجربه گردشگر ،برگرفتهشده است .بهمنظور جستار اين تحقيقات ،به معتبرترين
پايگاههای اطالعاتي و موتورهای جستوجو مراجعه شده که در جدول  3آمده است:
جدول  .3کلمات کلیدی جستجو شده در پایگاههای داده
واژگان کلیدی فارسی
تجربه مصرفکننده
تجربه گردشگری
تجربه سفر
صنعت گردشگری
مدیریت تجربه محور

واژگان کلیدی انگلیسی

پایگاههای اطالعاتی

Consumer experience
Tourism experience
Travel experience
Tourist experience antecedents
Experience-based management

scopus
Science Direct
Emerald
Civilica
Magiran

 -3جستجو و انتخاب متون مناسب
غربالگری دادهها به ترتيب ،بر اساس مرتبط بودن عنوان و چکيده و محتوای مقاالت با
موضوع تحقيق ،صورت گرفت و درنهايت  28مقاله موردمطالعه قرارگرفته و رمزها استخراج
گرديد.
نمودار  .2فرایند جستجو و انتخاب مقاالت برای انجام فراترکیب ابعاد تجربه گردشگر
n=186تعداد منابعي يافت شده
n=54تعداد مقاالت رد شده به علت عنوان
n=132کل مقاالت انتخابشده
n=59تعداد مقاالت رد شده ازنظر چکيده
 n=73کل مقاالت به زبان انگلیسی
n=29تعداد مقاالت رد شده ازنظر محتوا
n=44تعداد کل مقاالت اوليه
تعداد مقاالتي که در ارزشيابي کسپ ،امتيازی کمتر از
 2۵ n=16کسب نمودهاند

n=28کل مقاالت نهايي

 -4استخراج اطالعات متون
ابعاد مربوط به تجربهی مشتری در صنعت گردشگری به شرش جدول  ،۴از مقاالت
موردمطالعه استخراج گرديد:
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جدول  .4ابعاد تجربه گردشگر
بعد

حسی

منابع

تعریف

اسمیت ( ،)1999گتیل و همکاران (،)2007

بعد حسی بر ارزیابی ذهنی مصرفکنندگان بر

کارو ( ،)2007هولبرگ و هیریشمان

اساس حواس پنجگانه تأکید میکند که میتواند

( ،)1982یانگ و کائو ( ،)2019هونگ چه و

توسط ارائهدهندگان خدمات برای افزودن

یایوان ( ،)2019آیلیو لیو و دیگران (،)2018

ارزش به خدمات استفاده شود و باعث تمایز

سراویل و دیگران ()2019

محصول گردد یانگ کائو و دیگران (.)2019

اسمیت ( ،)1999گتیل و همکاران (،)2007
کارو ( ،)2007هولبرگ و هیریشمان
( ،)1982الشلی ( ،)2008آهو ( ،)2001ولو
( ،)2004یانگ و کائو ( ،)2019هارکیسون
( ،)2018مانل و کلیبر ( ،)2018ویلیم و
عاطفی

دیگران ( ،)2019وی تو و دیگران (،)2019
کای و دیگران ( ،)2019کامبوس و دیگران
( ،)2017دخیلی و هالم ( ،)2020یانگ و

خلقوخو و احساسات (مانند آرامش ،عصبی
بودن ،لذتبخش و بهیادماندنی بودن و  )...را
موردمطالعه قرار میدهد یانگ کائو و دیگران
(.)2019

دیگران ( ،)2016سراویل و دیگران
( ،)2019ویگلیا و دولینکار (،)2020
میکالکو و راترز (،)2005
شناختی
و
زیباشناسی

اسمیت ( ،)1999گتیل و همکاران (،)2007
مانل و کلیبر ( ،)2018ویلیم و دیگران
( ،)2019میکالکو و راترز ( ،)2005پین و
گلیمور ( )1998قادری و دیگران (،)1391

ارتقای سطح آگاهی گردشگران (مانل و کلیبر،
)2018
تجارب حاصل از یک منظره زیبا؛ (میکالکو و
راترز )2005 ،که بیشتر در قالب شکل ،رنگ ،مزه
و طراحی شکل میگیرد (قادری و دیگران)1391 ،

اسمیت ( ،)1999جنینگز و همکاران
( ،)2009آهو ( ،)2001نیکرسون (،)2006
ماسبرگ ( ،)2007یانگ و کائو (،)2019
اجتماعی

مانل و کلیبر ( ،)2018دخیلی و هالم
( ،)2020گتیل و همکاران ( ،)2007هونگ
چه و یایوان ( ،)2019کامبوس و دیگران

مؤلفه اجتماعی تجربه بر روابط اجتماعی افراد
در جامعه که فراتر از روابط احساسات شخصی
بین دو نفر است ،در ارتباط با گروه مرجع
تأکید دارد یانگ کائو و دیگران (.)2019

( ،)2017گنزالس و دیگران ( ،)2019هونگ
چه و یایوان ()2019
آهو ( ،)2001گتیل و همکاران (،)2007
کاربردی

یانگ و دیگران ( ،)2016هولبرگ و
هیریشمان ( ،)1982مانل و کلیبر (،)2018
ولو ()2004

میزان بهکارگیری آموزههای حاصل از یک
تجربه (مانل و کلیبر .)2018 ،شامل قابلیت
دسترسی ،راحتی
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ادامه جدول .4
بعد

منابع

تعریف
تحوالتی که در نحوه تفکر و درنهایت رفتار

ذهنی،

جنینگز و همکاران ( ،)2009آهو (،)2001

روانی و

دخیلی و هالم ( ،)2020کارو ( ،)2007یانگ

فکری

و کائو (،)2019

اتفاق میافتد (کارو.)2007 ،
مؤلفههای فکری یک تجربه به فرآیندهای
شناختی و حل مسئله باهدف جلب نظر
مشتریان از طریق تفکر و یادگیری (یانگ کائو
و دیگران.)2019 ،

آموزنده

آهو ( ،)2001سراویل و دیگران (،)2019
پین و گلیمور ( ،)1998راترز ()2005
ولو ( ،)2004یانگ و دیگران (،)2016

ارزش

هولبرگ و هیریشمان ( ،)1982سراویل و
دیگران ()2019
میکالکو و راترز ( ،)2005ویلیم و دیگران

تازگی

( ،)2019سراویل و دیگران ( ،)2019ولو
()2004

دانش و مهارتهای بهدستآمده از یک سفر
مانند دانشی که از اردوی صنایعدستی کیب
میشود( ،میکالکو و راترز)2005 ،
سود دریافتی برای هر واحد هزینه چقدر است
(اورلی)2005 ،
تالش برای انجام یک فعالیت جدید؛ (میکالکو
و راترز ،)2005 ،شامل هیجان و ماجراجویی،
تهدیدات درک شده ،عجیبوغریب بودن ،متغیر
بودن

یانگ و کائو ( ،)2019کامبوس و دیگران
( ،)2017ویلیم و دیگران ( ،)2019کارو
( ،)2007آهو ( ،)2001نیکرسون (،)2006
رفتاری

ماسبرگ ( ،)2007کامبوس و دیگران
( ،)2017دخیلی و هالم ( ،)2020میکالکو و
راترز ( ،)2005پین و گلیمور (،)1998

واکنشهای فیزیکی مصرفکنندگان تجربیات
رفتاری آنان را شکل میدهد (براکوس و
همکاران .)2009 ،شامل سرگرمی و رهایی،
سبک زندگی

قادری و دیگران ( ،)1391گتیل و همکاران
( ،)2007سراویل و دیگران ()2019

 -5تجزيهوتحلیل يافتههاي کیفي
در جدول  ۵تعداد تکرار ابعاد مشخصشده در  28مقاله موردمطالعه ارائهشده است .نتايج
حاصل از جدول ضمن شناسايي نمودن ابعاد تجربهی گردشگر ،نشان ميدهد که عاطفي بودن
که با خلقوخو و حاالت عاطفي گردشگران مرتبط است ،بيشتر از ساير ابعاد تجربه موردتوجه
محققان قرارگرفته و ميتوان گفت اهميت باالتری دارد .همچنين ابعاد رفتاری و اجتماعي در
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جايگاه باالتری نسبت به ساير موارد قرارگرفته است که مديران ميتوانند با توجه به اهميت اين
ابعاد ،بسترهای مناسبي برای بهرهگيری از مديريت تجربه محور ايجاد نمايند.
جدول  .5تعداد و درصد فراوانی ابعاد تجربه گردشگر
بعد

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

بعد

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

حسی

8

28/57

آموزنده

4

14/28

عاطفی

19

67/85

ذهنی /فکری /روانی

6

21/42

شناختی

7

14/28

تازگی

4

14/28

اجتماعی

13

46/42

رفتاری

14

50

کاربردی

6

21/42

ارزش

4

14/28

 -6بررسي روايي و پايايي
در اين پژوهش در بخش کيفي برای سنجش روايي از روايي نظريهای و برای بررسي کيفيت
نيز پايايي سنجيده شد .در همين راستا ضريب کاپای کوهن برای آزمون پاياني و کيفيت به
کار رفت .بدين منظور نتايج حاصل از رمزگذاری استخراج مفاهيم و موضوعات برای  2نفر
از خبرگان (يک نفر استاد راهنما و نفر دوم دانشجوی دکتری) ارسال و پس از جمعآوری
نظرات ضريب کاپای کوهن بر مبنای توافق يا نداشتن توافق در استخراج مفاهيم محاسبه شد.
ضريب کاپای کوهن برای اين پژوهش  0/8۷3در سطح معناداری  0/00۵محاسبه شد که
معناداری آن تأييد ميشود.

ب) يافتههاي کمي
پس از استخراج ابعاد تجربه گردشگر به مدلسازی رويکردهای مديريت تجربه محور بر
اساس ابعاد تجربه پرداخته شد .در اين قسمت ابعاد تجربه بر اساس اينکه مرتبط با محيط
فيزيکي تجربه است و يا درنتيجه رفتار مشارکتي گردشگر حاصل ميشود ،در دو رويکرد
تجربه سازی مرحلهای و تجربه هم آفريني تقسيمبندی و موردمطالعه قرار گرفت .بدين منظور
پرسشنامهای تهيه و توزيع گرديد و  ۴۴0نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفت .برای بررسي
همبستگي بين متغيرهای مکنون مربوطه و شاخصهای متناظر با آنها ،ضرايب استانداردشده
بارهای عاملي و مقدار معناداری تي محاسبه و در جدول  ۶ارائه شد:
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رویکردهای مدیریت تجربه

حسی

(مورداشاره) عالقهمندم.
-3مقصد گردشگری (مورداشاره)
حواس مرا به خود جلب کرد.
-4من در مقصد گردشگری
-5مقصد گردشگری (مورداشاره)
برایم لذتبخش بود.

0/863

23/922

***

مطلوب

0/834

22/496

***

مطلوب

0/906

-

-

مطلوب

0/915

 -6توانستم رابطه خوبی با کارکنان

عاطفی

مقصد گردشگری (مورداشاره) برقرار

0/873

27/578

***

کنم.
-7مقصد گردشگری (مورداشاره) به
طرز مناسبی به نیازهای من پاسخ داد.
-8مقصد گردشگری (مورداشاره)
احساسات مرا برانگیخت.
-9مقصد گردشگری (مورداشاره)
حس کنجکاوی را برانگیخت.

ذهنی

رویکرد تجربه سازی مرحلهای

(مورداشاره) احساس راحتی کردم.

0/858

23/670

***

مطلوب

آلفای کرونباخ

مؤلفهها

 -2من به مقصد گردشگری

مقدار بار عاملی استانداردشده

(مورداشاره) احساس امنیت کردم.

مقدار t

-1من در مقصد گردشگری

0/859

-

-

مطلوب

نتیجه

سؤاالت پرسشنامه

سطح معناداری

جدول  :6مقدار بار عاملی استانداردشده و آماره تی

مطلوب
0/913

0/794

22/581

***

مطلوب

0/838

25/150

***

مطلوب

0/808

-

-

مطلوب

0/803

19/419

***

-10سفر به مقصد گردشگری
(مورداشاره) کمک کرد تا از افکار

0/857

مطلوب

روزمره دور شوم.
-11مقصد گردشگری (مورداشاره)
برایم فکر برانگیز بود.

0/839

20/677

***

مطلوب
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رویکردهای مدیریت تجربه

مؤلفهها

مقدار بار عاملی استانداردشده

مقدار t

سطح معناداری

آلفای کرونباخ

سؤاالت پرسشنامه

نتیجه

ادامه جدول 6

-12با قرار گرفتن در مقصد
گردشگری (مورداشاره) سطح آگاهی

0/814

-

مطلوب

-

 -13از اینکه میتوانستم دانش و
اطالعاتم را به منصه ظهور بگذارم

0/853

20/745

***

0/878

مطلوب

احساس خوبی داشتم.
 -14میتوانستم دانش دیگران پیرامون
مقصد گردشگری (مورداشاره) را

0/851

20/664

مطلوب

***

تحت تأثیر قرار دهم.
-15سفر به مقصد گردشگری
(مورداشاره) برایم هیجانانگیز بود.

تازگی

رویکرد تجربه سازی مرحلهای

شناختی

من ارتقا یافت.

0/818

-

مطلوب

-

 -16مواجهشدن با پدیدههای
عجیبوغریب در مقصد گردشگری

0/861

22/161

***

0/874

مطلوب

برایم جالب بود.
 -17مقصد گردشگری (مورداشاره)
برایم ماجراجویی در پی داشت.
برایم حس فعال بودن داد.

0/897

-

-

مطلوب

0/866

25/669

***

مطلوب

 -19تا جایی که موقعیت وجود

رفتاری

رویکرد همآفرینی تجربه

 -18مقصد گردشگری (مورداشاره)

0/828

20/891

***

مطلوب

داشت ،در فعالیتهای مقصد
گردشگری مشارکت کردم.

0/901

 -20مشارکت در فعالیتهای مقصد
گردشگری (مورداشاره) موجب شد از
خدمت/محصول استفاده بیشتری کنم.

0/858

25/178

***

مطلوب
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مؤلفهها

مقدار بار عاملی استانداردشده

مقدار t

بیشتری دریافت کردم.

سطح معناداری

-21در اثر فرایند مشارکتجویانه کیفیت

0/847

-

-

آلفای کرونباخ

سؤاالت پرسشنامه

نتیجه

ادامه جدول 6

مطلوب

 -22مشارکت در فعالیتهای مقصد

ارزشمندی

گردشگری (مورداشاره) باعث شد با
مقصد احساس نزدیکی بیشتری داشته

0/876

23/880

***

باشم.

مطلوب
0/915

-23مشارکت در فعالیتهای مقصد
گردشگری به من احساس ارزنده بودن

0/846

22/477

مطلوب

***

داد.
-24سفر به مقصد گردشگری

***

-25در طول سفر به مقصد گردشگری
(مورداشاره) از همراهی با دیگران لذت

0/867

-

مطلوب

-

بردم.

اجتماعی

 -26از طریق مشارکت با دیگران جهت
بهبود کیفیت فعالیتها و خدمات

0/850

23/378

***

0/895

مطلوب

ارائهشده ،تالش کردم.
 -27از اینکه با افراد محلی تعامل داشتم
احساس رضایت میکنم.

0/865

24/113

مطلوب

***

 -28از اینکه دیگران از دانش و
مهارتهای من استفاده میکردند ،لذت

0/871

-

مطلوب

-

بردم.

کاربردی

رویکرد همآفرینی تجربه

(مورداشاره) برایم فراموشنشدنی بود.

0/850

22/681

مطلوب

-29تجارب حاصل از مشارکت در سفر
به پیشرفت شخصی من کمک کرد.

0/837

22/940

***

0/859

24/031

***

0/891

مطلوب

 -30مشارکت باعث شد دانش و
مهارتهای کسبشده از سفر بهراحتی
قابلیت کاربردی بودن داشته باشد.

مطلوب
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مؤلفهها

رویکرد همآفرینی تجربه

آموزنده

مقدار بار عاملی استانداردشده

مقدار t

سطح معناداری

آلفای کرونباخ

سؤاالت پرسشنامه

نتیجه

ادامه جدول 6

-31میتوانستم توانمندیهایم را از
طریق مشارکت در فعالیتهای مقصد

0/858

-

مطلوب

-

گردشگری بهبود دهم.
 -32با مشارکت در فعالیتهای مقصد
راهکارهای مدیریت هزینه را آموختم.
-33از طریق مشارکت در طول سفر
چیزهای زیادی یاد گرفتم.

0/873

24/157

***

0/838

22/495

***

0/892

مطلوب
مطلوب

خطوط تیره در مقادیر تی نشاندهنده ثابت کردن آن پارامتر در مدل است؛ و همچنین *** نیز سطح معناداری
( )0/000را نشان میدهد.

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ،بارهای عاملي تمامي گويهها بيشتر از 0/۴
و مقادير تي بيشتر از  1/9۶بهدستآمده است .لذا اعتبار سازهها تائيد ميشود .همچنين آلفای
کرونباخ تمامي مؤلفههای رويکردهای مديريت تجربه بيشتر از  0/۷برآورد شده است .لذا
نياز به حذف هيچ گويهای از مدل نيست.
برای بررسي کفايت حجم نمونه از آزمون  KMOو بارتلت ،استفاده شد که نتايج در
جدول  ۷ارائهشده است:
جدول  .7آزمون  KMOو Bartletts

آزمون کرویت بارتلت

شاخصها

مقادیر

مقدار آماره kmo

0/970

مقدار کای اسکوئر

13681/017

درجه آزادی

528

سطح معناداری

0/000
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در جدول  ۷چون مقدار آماره  KMOبرابر  0/9۷0و باالی  0/۷است و آزمون Bartletts

معنادار است ،اينگونه استنباط ميشود که کفايت حجم نمونه ما مورد تأييد قرار ميگيرد.
جهت تائيد مدل تحليل عاملي و مستند بودن نتايج حاصله الزم است تا شاخصهای
برازش مدل در حد قابلقبول قرار گيرد .در جدول  8شاخصهای مورداستفاده به همراه
مقادير آن آمده است:
جدول  .8شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول
شاخصهای بررسیشده

نماد التین

کای اسکوئر/درجه آزادی

)(x2/ df

کمتر از 3

ریشه میانگین مربعات خطای

)(RMSEA

کمتر از

هایر و همکاران

0/08

()1998

برازش مقایسهای

)(CFI

بیشتر از 0/9

برازش فزاینده

)(IFI

بیشتر از 0/9

نیکویی برازش

)(GFI

بیشتر از 0/8

برآورد

میزان استاندارد
کارمینز و مکالور
()1981

بنتلر و بونت ()1980
اتزادی و فروهمند
()1996

مقدار برآورد
شده
1/496
0/032
0/98
0/98
0/91

همانطور که در جدول  8مالحظه ميشود ،در مدل تحليل عاملي مقدار کای دو به درجه
آزادی  1/۴9۶و کمتر از  3است .همچنين مقدار جذر برآورد واريانس خطای تقريب
( )RMSEAبرابر با  0/032و کمتر از  0/08است .همچنين شاخص برازندگي تطبيقي
( ،)CFIشاخص برازندگي افزايشي ( )IFIو شاخص نيکويي برازش ( )GFIهمگي در حد
مناسبي محاسبهشده است؛ بنابراين در حالت کلي و با توجه به شاخصهای محاسبهشده مي
توان برازش مطلوب مدل را نتيجه گرفت.
در نمودارهای  3و  ۴مدل مرتبه اول و دوم تحليل عاملي رويکردهای مديريت تجربه
محور را نشان دادهشده است.
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نمودار  .3بارهای عاملی استانداردشده مدل تحلیل عاملی مرتبه اول رویکردهای مدیریت تجربه
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نمودار  .4مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم رویکردهای مدیریت تجربه

 | 160مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 16شماره  | 56زمستان 1400

همچنين ضرايب معناداری تي و ضرايب مسير استانداردشده بين رويکردهای مديريت
تجربه و مؤلفههای آن در جدول  9ارائهشده است:
جدول  .9مقدار بار عاملی استانداردشده و آماره تی بین متغیرها
مقدار بار
متغیر

مقدار
t

سطح

آلفای

معناداری

کرونباخ

حسی

0/937

-

-

عاطفی

0/957

22/155

***

ذهنی

0/966

18/928

***

شناختی

0/892

17/529

***

مطلوب

تازگی

0/962

19/259

***

مطلوب

رفتاری

0/973

-

-

مطلوب

ارزشمندی

0/924

20/498

***

مطلوب

اجتماعی

0/933

21/471

***

کاربردی

0/919

21/249

***

مطلوب

آموزنده

0/925

20/995

***

مطلوب

عاملی

مؤلفهها

استانداردشده

تجربه
مرحلهای

تجربه
همآفرینی

نتیجه
مطلوب
مطلوب

0/968

0/969

مطلوب

مطلوب

خطوط تیره در مقادیر تی نشاندهنده ثابت کردن آن پارامتر در مدل است.

همانطور که در جدول  9نمايان است ،مقدار آماره تي تجربه مرحلهای و تجربه هم
آفريني با مؤلفههای خود معنادار و بيشتر از  1/9۶برآورد شده است .لذا اينگونه استنباط مي
شود که تجربه مرحلهای را به پنج زيرمجموعه و تجربه همآفريني را هم ميتوان به پنج
زيرمجموعه يا زير مؤلفه تقسيم نمود .ضريب آلفای کرونباخ تجربه سازی مرحلهای و تجربه
همآفريني به ترتيب برابر  0/9۶8و  0/9۶9به دست آمد که مقدارشان بيشتر از 0/۷
محاسبهشده است و نشان ميدهد که پايايي سازهها در سطح بسيار مطلوبي قرار دارد .در ادامه
جدول  10شاخصهای برازش مدل را نشان ميدهد:
جدول  .10شاخصهای برازش مدل مرتبه دوم رویکردهای مدیریت تجربه
x2/ df<3

RMSEA<0.08

CFI>0.9

IFI>0.9

GFI>0.8

1/984

0/047

0/88

0/96

0/96
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همانطور که در جدول  10مالحظه ميشود ،شاخصهای برازش مدل در حالت کلي
بسيار مطلوب بوده و در سطح قابل قبولي قرار دارد .تمامي معيارهای آلفای کرونباخ،
معناداری بارهای عاملي بين سؤاالت و متغيرهای مکنون مناسب بودن مدل اندازهگيری را
نشان ميدهد .بدين مفهوم که پرسشنامه مورداستفاده در اين پژوهش همان چيزی را ميسنجد
که مدنظر پژوهشگر است يعني ابعاد تجربه گردشگر را با توجه به رويکردهای موردمطالعه
بهدرستي تقسيمبندی نموده و ميتوان از اين پرسشنامه بهعنوان ابزاری برای سنجش مديريت
تجربه محور در فعاليتهای گردشگری استفاده نمود.
در آخرين مرحله از تحليل فراترکيب و تحليل کمي نتايج تحليل و الگوی استخراجشده
ارائه ميشود .بر اساس نتايج تحقيق حاضر ميتوان مدل زير را برای ابعاد تجربه مشتری و
مديريت تجربه محور متصور شد:
شكل  .1مدل مدیریت تجربه محور بر اساس ابعاد تجربه

منبع :محقق

اين مدل بيانگر اين است که تجارب مرحلهای دربرگيرنده ابعاد حسي ،عاطفي ،شناختي،
ذهني و تازگي تجربه گردشگر بوده و بيشتر بهصورت منفعل شکل ميگيرد؛ يعني گردشگر
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فقط از طريق فضايي که در آن قرارگرفته و صحنهای که با آن مواجه شده کسب تجربه
ميکند .در اين حالت ارائهدهندگان خدمات با استفاده از بازاريابي حسي محيطي را ايجاد
ميکنند که در آن محرکهای محيطي بهمانند يک نمايش مرحلهبهمرحله به اجرا درآمده و
ابعاد تجربه را تحت تأثير قرار ميدهند .در حالت تجربه هم آفريني گردشگر بهصورت فعال
به کسب تجربه ميپردازد و بعد رفتاری ،ارزشمندی ،اجتماعي ،کاربردی و آموزنده بودن
تجربه گردشگر نمايان ميگردد .آنچه مسلم است اين است که ارائهدهندگان خدمات در
مقصد گردشگری بايد عوامل مربوط به محرکها را طوری طراحي کنند که بتوانند توجه
گردشگران را به خود جلب کنند .در تجربهی همآفريني ارائهدهندگان خدمات بايد فضای
تجربهای ايجاد کنند که در آن گردشگران بتوانند گفتگوهای فعال داشته و از يک محصول
مشابه تجارب شخصي منحصربهفردی را بسازند .در اين راستا با بهرهگيری از نوآوری امکان
ايجاد تجربه متنوعي فراهم ميشود .مديريت تجربه محور با بهرهگيری از اين دو رويکرد،
محصول اصلي گردشگری را تجربيات قلمداد نموده و با بهکارگيری نوآوری در ارائه
خدمات و فراهم آوردن محيط هم آفريني مشارکت هر چه بيشتر گردشگران را فراهم مي
نمايد.

بحث و نتیجهگیري
با توجه به گسترش فزاينده تعامالت بين افراد از يکسو و اهميت تجربه مشتری در ميزان
موفقيت مقاصد در جذب گردشگر از سوی ديگر ،تعالي تجربه مشتری به موضوع بسيار
مهمي در بين استراتژيستهای نوگرای بازاريابي تبديلشده است .در اين راستا با استفاده از
رويکردهای مديريت تجربه که بهصورت مدل ارائه گشت ،ارائهدهندگان خدمات
گردشگری را متوجه اين موضوع مينمايد که تجربيات حسي و عاطفي که از محصوالت
دريافت ميشوند ،برای انتخاب از ميان گزينههای رقيب در اولويت بيشتری قرار دارند
(سولومون .)1392،امروزه عالوه بر موضوع لذت ،تأثير عاطفي محصول بيشتر از گذشته در
مرکز توجه قرار دارد؛ بهطوریکه تجربه عاطفي توجه بسياری از محققان را به خود جلب
کرده است .هر چه درآمد افراد افزايش مييابد تجربيات جديد بر داراييهای جديد ترجيح
داده ميشود (سولومون.)1392،
رويکردهای مديريت تجربهمحور ميتواند بهعنوان يک مفهوم مديريت و بازاريابي رواج
يابد .با استفاده از اين رويکردها صنعت گردشگری که از صنايع اقتصادی و اجتماعي است،
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با فراهم نمودن و بهبود مديريت تجربه محور قادر به دستيابي به درجه باالتری از مشارکت
گردشگران در ايجاد تجربه خواهد شد .بهاينترتيب که ارائهدهندگان خدمات گردشگری
با بهکارگيری رويکرد تجربه سازی مرحلهای و با استفاده از تبليغات ،بستههای پيشنهادی
جذابي را ارائه مينمايند که فرايند تصميمگيری مصرفکنندگان را تحت تأثير قرار داده و
منجر به انتخاب مقصد گردشگری ميگردد .در اين مرحله ميتوان از طريق بازاريابي حسي
(بينايي ،بويايي ،شنوايي ،المسه و مزه) محرکهای خارجي يا ورودیهای حسي را به
گردشگران انتقال داد تا فرايند ادراک آغاز گردد .زماني که يک محرک در گيرنده حسي
فرد قرار ميگيرد ،مصرفکننده روی برخي از محرکها متمرکزشده و در اين حالت محيط
فيزيکي با دنيای شخصي و ذهني ما گره ميخورد .در انتخاب اين محرکها عالوه بر ذهنيت
و ويژگيهای دريافتکننده ،مشخصات خود محرکها نقش زيادی در تعيين اينکه چه
چيزی موردتوجه قرار ميگيرد دارند .ارائهدهندگان خدمات بايد اين عوامل را درک کنند
تا بتوانند پيامها و بستهبندیهای مناسبي را در تجربه سازی مرحلهای ترتيب دهند که بخت
بيشتری برای رسيدن به هدف داشته باشند .پسازآنکه توجه افراد به يک محرک جلب شد،
گام بعدی تفسير آن است .تفسير افراد از يک محرک متفاوت است و درنهايت ميتواند به
يک انتخاب منجر گردد .پس از انتخاب مقصد و هنگاميکه گردشگر به مقصد سفر کرد،
ارائهدهندگان خدمات گردشگری با استفاده از همين رويکرد (تجربه سازی مرحلهای)
بهصورت مرحلهبهمرحله مانند صحنه نمايش گردشگر را با تجارب جديدی مواجه نموده و
موجبات درگيری و مشارکت او را فراهم ميآورند .مشارکت به معني انگيزه گردشگران
برای گفتگو ،آزمايش و همکاری با ارائهدهندگان خدمات است (غفاری و همکاران،
 .)1399رويکردهای مديريت تجربه محور گردشگران را در مرکز فرايند ارزشآفريني قرار
داده و در سه مرحله قبل از سفر ،حين سفر و پس از سفر ميتواند ابعاد تجربه مشتری را تحت
تأثير قرار دهد .ميتوان گفت تجربه سازی مرحلهای زمينهساز مشارکت گردشگران بوده و
ميتواند تجربه هم آفريني را به دنبال داشته باشد؛ بنابراين الزم است ارائهدهندگان خدمات
گردشگری ابتدا با اتخاذ راهبردهای مديريتي مناسب گردشگران را به مقاصد گردشگری
جذب نموده و سپس با فراهم آوردن بستر مشارکت ،هم آفريني را ايجاد و از مزايای حاصله
بهرهمند گردند .هم آفريني ميتواند پيامدهای زير را به دنبال داشته باشد:
• رضايتمندی گردشگران

 | 164مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 16شماره  | 56زمستان 1400

• امکان مراجعه مجدد و توصيه به ديگران
• دستيابي به مزيت رقابتي متمايز
• افزايش سهم بازار

• افزايش درآمدهای ارزی و بهبود اوضاع اقتصادی و ...
بر اين اساس ميتوان گامهای اصلي در طراحي استراتژی تجربه مشتری در صنعت
گردشگری را به شرش زير بيان نمود:

• تعيين چشمانداز مورد انتظار از تجربه مشتری از سوی مقاصد گردشگری
• تعيين استراتژیهای جذب گردشگر

• ايجاد فرهنگ مهماننوازی در جامعه ميزبان و آموزش نيروی انساني و تربيت کادر
متخصص و آشنا به امور گردشگری
• شناسايي مشتريان هدف با توجه به استراتژیهای تعيينشده

• مديريت تجربهمحور تورهای گردشگری ،هتلها و رستورانها و مشاغل مرتبط

• مطالعات شخصيت شناسي گردشگران در راستای درک بهتری از آنها باهدف تعيين
نيازها و پاسخگويي به نيازها به بهترين نحو ممکن

• ايجاد ارتباط عاطفي با گردشگران

• تالش در جهت جلب مشارکت گردشگران
• فراهم آوردن زمينههای هم آفريني و ايجاد نوآوریهای هدفمند با کمک گردشگران
• نظرسنجي و بازخورد گيری از گردشگران در مورد خدمات ارائهشده
• افزايش مشارکت جامعه ميزبان برای تعامل با گردشگران
• تالش در جهت افزايش تعامالت سفارشيسازی شده با گردشگران

• ايجاد هماهنگي بين سياستهای جذب گردشگر با ساير سياستهای منطقهای
• استفاده از تجربيات موفق کشورهای همسايه در بهرهگيری از استراتژیهای جذب
گردشگر
• ايجاد يک تصوير ذهني مناسب از مقصد گردشگری با استفاده از تبليغات در سايتها،
رسانهها ،کتب و مجالت تخصصي باهدف جذب گردشگر

• ايجاد بانک اطالعاتي از گردشگران و شناخت عاليق و اعتقادات آنها و ارائه خدمات
بهتر و متناسب با نيازهايشان
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• فراهم آوردن بستر مناسب برای به اشتراکگذاری تجارب گردشگران

• ارائه خدمات باکيفيت در مراکز اقامتي ،رستورانها ،مراکز خريد ،حملونقل عمومي و
خدمات شهری در مقصد گردشگری

• ارتقای سطح بهداشت و سالمت و رعايت پروتکلهای بهداشتي و همچنين فاصله
اجتماعي

• ارتقای سطح امنيت مالي ،جاني ،عاطفي و ارتباطي از طريق آموزش به گردشگران
• محاسبه منافع مادی حاصل از مديريت تجربه در صنعت گردشگری

مديريت تجربه محور بامطالعهی ويژگيهای شخصيت شناسي و تعيين نيازهای
گردشگران ،سعي دارد به بهترين شکل ممکن به نيازها و خواستهها پاسخگو بوده و تجربه به
يادماندني و منحصربهفرد در گردشگران ايجاد نمايد .در شرايط حاضر انتظار ميرود با
تمرکز بر گردشگری داخلي و همچنين جذب گردشگر از کشورهای همسايه قابليتهای
موجود کشور در امر گردشگری به معرض نمايش گذاشته شود و در اين راستا اقدامات
مؤثرتری صورت گيرد که اين خود همکاری صميمانه ميزبانان ،اصحاب رسانه و کاربران
شبکههای اجتماعي را ميطلبد.
در اين پژوهش به مدلسازی رويکردهای مديريت تجربه محور بر اساس ابعاد تجربه
گردشگر پرداختهشده است .پيشنهاد ميگردد ارزشهای حاصل از تجربه مشارکت
گردشگر با توجه به دو رويکرد همآفريني و تجربه سازی مرحلهای موردمطالعه قرار گيرد.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.

سپاسگزاري
در پايان بر خود وظيفه ميدانم از همه افرادی که در به انجام رساندن اين پژوهش مرا ياری
نمودند تشکر و قدرداني ميکنم همچنين از اساتيد راهنما و مشاور محترم نيز به خاطر صبر
و شکيبايي و راهنماييهای ارزندهشان سپاسگزارم.
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