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تاریخدریافت1101/94/52:تاریخپذیرش1101/90/97:

چکیده
بازاریابی تجربی فرایند شناسایی و تأمین نیازها و عالیق مشتریان به روشی سودآور است ،بهگونهای که بتوان
آنان را درگیر ارتباطاتی دوسویه کرد .یکی از مهمترین دستاوردهای بازاریابی تجربی ایجاد رضایت و تبدیل
مشتریان راضی به مبلغانی است که با تبلیغات دهانبهدهان میتوانند معرف و مروج محصوالت و خدماتی معین
باشند .از سوی دیگر ،نیات و مقاصد رفتاری مصرفکننده تأثیر چشمگیری بر هرگونه تصمیمگیری وی اعم از
تکرار خرید ،وفاداری و تبلیغات دهانبهدهان مثبت و منفی دارد .در پژوهش پیش رو تأثیرات معنیدار متغیرهایی
همچون بازاریابی تجربی ،هیجان و نیات رفتاری مشتریان بررسی شده است .تمرکز اصلی این پژوهش بر حوزة
گردشگری است و مجموعة تفریحی دریاچة شهدای خلیجفارس در شهر تهران نمونة موردی انتخاب شده است.
جامعة پژوهش دربردارندة تمامی بازدیدکنندگانی است که در بهار و تابستان  1391از این مجموعه دیدن
کردهاند .بهعلت نامعلومبودن حجم جامعه ،از جدول نمونهگیری مورگان برای انتخاب حجم نمونه استفاده شده
است .بدینترتیب حجم نمونه  314نفر برآورد شده و همین تعداد پرسشنامه توزیع شده که نهایتاً 219
پرسشنامه تکمیل و پذیرفته شده است .اطالعات موردنیاز با ابزار پرسشنامه جمعآوری شده و فرضیات پژوهش
با روش تحلیل مسیر بررسی شده است .این تجزیهوتحلیل با نرمافزارهای اسپیاساس 25و لیزرل  1/1صورت
گرفته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بازاریابی تجربی در هیجان بازدیدکنندگان ،و هیجان
بازدیدکنندگان در رضایتشان تأثیری معنیدار میگذارد .در پایان ،برپایة نتایج تحقیق ،پیشنهادهای اجرایی برای
4
تحقیقات آتی ارائه شده است.
واژههایکلیدی:جاذبة گردشگری ،بازاریابی تجربی ،نیات رفتاری ،هیجان ،مجموعة تفریحی دریاچة شهدای

خلیجفارس

 .1دانشجوی کارشناسیارشد بازاریابی گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران؛
 .2نویسندة مسئول :استادیار دانشکدة علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران ()z.nadalipour@usc.ac.ir؛
 .3استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تهران ،پردیس فارابی قم؛
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مقدمه
تجربة مصرفکننده یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکلگیری نگرش افراد دربارة کاالها و خدمات است.
شیوههای سنتی بازاریابی امروزه دیگر جوابگوی ویژگیها ،نیازها و خواستههای درحال تغییر مصرفکنندگان
نیست .ازاینرو ،مدیران و بازاریابان در جستوجوی شیوههای نوین و تأثیرگذار برای جلب و حفظ تقاضا در
بازارهای رقابتی و پیچیدة کنونی هستند .از سوی دیگر ،گردشگری بهمنزلة حوزهای خدماتی با طیف گوناگونی از
محصوالت ملموس و ناملموس وابستگی شدیدی به تجربهگرایی دارد .بهعبارتی ،ادراکات و تجارب مصرفکننده
تأثیر چشمگیری در قضاوت و ارزیابی مشتری دربارة کیفیت کاالی ارائهشده دارد ،زیرا محصول اصلی و نهایی
گردشگری همان تجربه است .همچنین ،تولید و عرضه و مصرف کاالی گردشگری فرایندی همزمان و پیچیده
را طی میکند که تجارب کسبشده در هر مرحله از این فرایند برای عرضة کاالی باکیفیت و جلب رضایت
مشتری حیاتی است .مفهوم بازاریابی تجربی به ارائة تجربههای منحصربهفرد و بهیادماندنی اشاره دارد که با
ایجاد هیجان مصرفکننده را ازلحاظ عاطفی به خدمات (گردشگری) مرتبط میسازد و در رفتار گردشگر تأثیر
میگذارد (سعیدنیا و گودرزی .)1392 ،بهطورکلی بازاریابی تجربی به گردشگر کمک میکند تا از طریق پنج
بخش حسی ،احساسی ،شناختی ،فیزیکی و هویتی با کاال و خدمات ارتباط برقرار کند و باعث میشود با
تصمیمگیری هوشمندانه به خرید آگاهانة کاال یا خدمات اقدام کند که در نهایت رضایت مشتری را به همراه
دارد .بازاریابی تجربی دربردارندة پنج بخش است :بازاریابی حسی ،بازاریابی احساسی ،بازاریابی شناختی ،بازاریابی
فیزیکی ،بازاریابی هویتی که هریک بهنوبة خود در عامل هیجان و تصمیمات گردشگر تأثیر مثبت میگذارد و
باعث رضایت وی از آن کاال یا خدمت میشود و احساس وفاداری به آن کاال را برای مشتری به همراه دارد
) .(Muehlfeld et al., 2013امروزه مجموعههای تفریحی بیشازپیش نیازمند بهکارگیری روشهای نوین
بازاریابی برای جذب مشتری و منافع در فضای بهشدت رقابتی کسبوکارهای تفریحی و فراغتیاند .بازاریابی
تجربی ،بهعلت تجربیبودن ماهیت محصوالت فراغتی ،درخصوص اماکن و مجموعههای تفریحی اهمیتی
دوچندان مییابد .مجموعة دریاچة چیتگر (دریاچة شهدای خلیجفارس) دریاچهای مصنوعی است که در شمال
غرب تهران و در منطقة  22شهرداری واقع شده است .این دریاچه از شمال و شرق به محور چهارباغ و از جنوب
و جنوب غرب به پارک جنگلی چیتگر و از غرب به بافت مسکونی منطقة  22شهرداری تهران محدود است .این
مجموعه با داشتن گونههای متفاوت گیاهی و جانوری بزرگترین قطب تفریحی ،تفرجی ،گردشگری و پذیرایی
شهر تهران با وسعت حدود  205هکتار است که  135هکتار پهنة آبگیر دارد و  125هکتار مجموعة تفریحی نیز
در پهنة خشکی و ساحلی در مجاورت آن بنا شده است .این مجموعه یکی از بزرگترین مراکز تفریحی در نوع
خود در خاورمیانه است .دغدغة اصلی این پژوهش آگاهسازی مدیران و بازاریابان درخصوص اهمیت پرداختن و
توجه به جنبههای تجربی بازاریابی و تأثیر چشمگیر این جنبهها بر انگیزه و هیجان و در پی آن بر نیات رفتاری
گردشگران است .اگرچه تا به امروز تحقیقاتی دربارة تأثیر رضایت و متغیرهای مشابه آن بر نگرش و رفتار
مصرفکنندگان انجام شده و با توجه به تئوری انگیزش ـ بهداشت هرزبرگ و تأکید آن بر این که «نبود
نارضایتی» الزاماً به مفهوم «رضایت» نیست ،بررسی و اجرای مدلهای پیشین که در شرایط مکانی و زمانی
متفاوت ارائه شده یا آزموده شده امری منطقی است .مروری بر پژوهشهای داخلی و خارجی نشان میدهد که
پژوهشهای متعددی دربارة ابعاد و جنبههای گوناگون بازاریابی تجربی بر روی نمونههای موردی متنوعی انجام
شده است .از دیدگاه تأثیرگذاری ابعاد تجربی این نوع بازاریابی بر هیجان و بهتبع آن نیات رفتاری گردشگران
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

پژوهشهای چندانی (بهویژه در داخل) صورت نگرفته است .ازاینرو ،انجام این پژوهش و پرداختن به این جنبة
مغفولمانده ضروری بهنظر میرسد .در این پژوهش به تأثیر هیجان حاصل از مؤلفههای بازاریابی تجربی در
نیات و مقاصد رفتاری گردشگران ،با بررسی موردی یکی از جاذبههای گردشگری داخلی (مجموعة تفریحی
شهدای خلیجفارس) ،پرداخته میشود.
مبانینظریوپیشینۀپژوهش
تاکنون پژوهشهای داخلی و خارجی متعددی دربارة ابعاد و جنبههای گوناگون بازاریابی تجربی در شرایط زمانی
و مکانی متفاوت انجام شده است .دِیو راسل و کریستل آنتونیا راسل ( )2010در پژوهشی در آمریکا نشان دادند
که تجربة مستقیم بازدیدکنندگان در یکی از پارکهای ملی این کشور سبب افزایش ارزش درونی پارک در نظر
ایشان شده است (تأثیر هویتی) ،حتی دوستداران محیطزیست که معلومات و آگاهی کافی دربارة محیطزیست
داشتند .کوئالر و همکاران ) (2015به بررسی تأثیر بازاریابی تجربی بر فروش بلندمدت پرداختند و نشان دادند
که بازاریابی تجربی باعث آگاهی بیشتر دربارة برند و افزایش فروش میشود .آگاپیتو و همکاران )(2014
موضوعات حسی آگاهکننده در گردشگران روستایی را در کشور پرتغال بررسی کردند .آنان دریافتند که مؤلفة
حسی تأثیر بسزایی در ایجاد تجارب رضایتبخش در گردشگران میگذارد .یوآن و وو ) (2008به بررسی تأثیر
بازاریابی تجربی در رضایت مشتری با میانجیگری ارزش حسی و کارکردی پرداختند .آنها در این پژوهش
نتیجه گرفتند که سه متغیر تجربة حسی و احساسی و فکری به همراه کیفیت خدمات بر تجارب حسی و
کارکردی تأثیر مستقیم و بر رضایتمندی تأثیر غیرمستقیم میگذارند .آرون و همکاران ) (2009نیز ،تأثیر
بازاریـابی تجـربی در درک مشـتری از ماهیت نشان تجاری را سنجیدهاند .بهرهگیری از بازاریابی تجربی ،بهمنزلة
ابزاری ارتباطی ،در شرکتها بهسرعت درحال افزایش است .آنان بر این نظرند که در مطالعات اندکی تأثیرات
بازاریابی تجربی در مصرفکنندگان ارزیابی شده است .شئو و همکاران ) ،(2009در پژوهشی که با روش
دادهکاوی صورت گرفته ،موفق شدند رضایت و وفاداری مشتریان بازیهای آنالین را ،با استفاده از ادراکات آنان
از ابعاد گوناگون بازاریابی تجربی که در خود بازی و سایت مربوط به آن اجرا شده ،دستهبندی کنند .ازنظر آنها،
کیفیت خدمات بیشترین تأثیر را بر قصد خرید دوباره و مقطعی میگذارد .همچنین ،سختی و چالشبرانگیز بودن
بازی بیشترین میزان تأثیر را بر تصویرسازی و قصد توصیة آن به دیگران دارد .کاستینی ) (2011پژوهشی با
عنوان «تأثیر بازاریابی تجربی ،نام تجاری احساسی و اعتماد به برند بر وفاداری به برند» انجام داد .وی تأثیر
مثبت و معنیدار بازاریابی تجربی ،نام تجاری احساسی و اعتماد به برند را بر وفاداری به برند در تولید
موتورسیکلت هیوندا تأیید کرده است .هوناک و شاین ( ،)2512در پژوهشی بـا عنوان «ارزیابی متـغیرهای
تجربی و وفاداری در رفتار گردشگران تایوان» ،دریافتندکه اجرای بازاریابی تجربی باعث ایجاد وفاداری در رفتار
گردشگران میشود (لی و چانگ .)2512 ،راچی و همکاران ( )2512نیز تأثیر بازاریابی تجربی بر وفاداری را
سنجیدند .آنان دریافتند که برای بقای بالقوة سازمان ،رویکرد بازاریابی تجربی سطح ارزش تجربی ارائهشده به
مشتریان را ارتقا میدهد که درنهایت موجب رضایت و وفاداری آنها میشود ( .)Garg et al., 2012عبدالقادر و
بنت عمر ) ،(2013در مقالهای با عنوان «تکامل بازاریابی تجربی :تأثیر تجارب برند در میان نسل هزاره»،
مفاهیم تجارب نام تجاری را در ارتباط با بازاریابی تجربی بررسی کردند .در این مقاله اشاره شده که در بازاریابی
سنتی مصرفکنندگان بهمثابة تصمیمگیرندگانی منطقی هستند که بیشتر به ویژگیهای عملکردی محصول و
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مزایای آن توجه دارند؛ اما در بازاریابی تجربی مصرفکنندگان را انسانهایی معرفی میکند که منطقی و
عاطفیاند و در پی دستیابی به تجربههای لذتبخشاند .بکمن و همکاران ) (2013نیز از دیدگاه بازاریابی
تجربی به بررسی چگونگی دلبستگی گردشگران به مکانهای گردشگری در چند شهر آمریکا پرداختند .آنها
درنهایت به این نتیجه دست یافتند که از میان ابعاد بازاریابی تجربی (تجربة حسی ،تجربة احساسی ،تجربة عملی
و تجربة شناختی) فقط دو بعد تجربة حسی و احساسی تأثیری معنیدار بر دلبستگی گردشگران به مکانهای
موردنظر میگذارند .تسوار و همکاران ) (2007پژوهشی با موضوع پیامدهای رفتاری بازاریابی تجربی انجام
دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که تجارب بازاریابی تجربی تأثیر مثبتی بر احساسات میگذارد .عالوهبراین،
احسا سات نیز از طریق سازوکار رضایت تأثیری مثبت در قصد رفتاری دارد .دفاریاس و همکارانش )(2014
مقالهای با عنوان «جوّشناسی فروشگاه و بازاریابی تجربی» ارائه دادند که هدف اصلی آن پیشنهاد چارچوبی
مفهومی برای تجربة فوقالعادة مشتری است و نتیجة این پژوهش نشان داده که خردهفروشان برای موفقیت باید
بر ایجاد تجربة رضایتبخش برای مشتریان تمرکز کنند .چائو ) (2015در پژوهشی با عنوان «تأثیر بازاریابی
تجربی بر وفاداری مشتری برای باشگاههای تناسباندام» نشان میدهد که بازاریابی تجربی تحتتأثیر دو متغیر
میانجی ،یعنی تصویر برند و رضایتمندی ،در وفاداری تأثیر میگذارد .لی و همکاران ( )2019مقالهای با عنوان
«استفاده از بازاریابی تجربی در فروش رؤیاهای گردشگری» به نگارش درآوردند .هدف از نگارش این مقاله ارائة
نظرسنجی از پژوهشهای پردازش تصویر در گردشگری بوده است .این پژوهش راههای گوناگونی را برای
استفاده از تجارب خدمت در مدیریت تجربههای گردشگری ارائه میدهد.
از مطالعات داخلی میتوان به پژوهش جوانمرد و مردانی ( )1319اشاره کرد که با بررسی تأثیرات کیفیت
خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر نیات رفتاری مشتریان در خریدهای اینترنتی دریافتند که کیفیت بر
رضایت تأثیری مثبت دارد ،درحالیکه کیفیت خدمات از طریق رضایت بر نیات رفتاری تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم میگذارد .مخدومی ( )1391در پژوهش خود که با هدف توسعة مدل تأثیرگذاری بازاریابی حسی بر
ارزش درکشدة مصرفکننده ،رضایتمندی و وفاداری وی انجام شده است ،به این نتیجه رسید که ادراکات
مصرفکننده از بازاریابی تجربی بر ارزش خوشایندی و سودمندی درکشدة مصرفکننده تأثیر مستقیم میگذارد.
همچنین مشخص شد که تصویر شرکت فقط تحتتأثیر ارزش سودمندی درکشده است .درخصوص عوامل
تأثیرگذار بر رضایتمندی مصرفکننده نیز نتایج این پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای ارزش خوشایندی و
تصویر شرکت در رضایتمندی مصرفکننده تأثیری مستقیم میگذارند .همچنین هر سه عامل ارزش سودمندی،
ارزش خوشایندی و رضایتمندی تأثیر مستقیم بر وفاداری مصرفکننده میگذارند .عبدالوند و پراخودی مقدم
( )1392در پژوهشی دربارة بررسی تأثیر ارزیابیهای شناختی و عاطفی بر تمایالت رفتاری نشان دادند که
وفاداری بر تمایل به پرداخت بیشتر تأثیر مستقیم دارد .بهعبارتی در مصرفکنندگانِ خدمات لذتبخش که ارتباط
محکمتری با هر عرضهکنندة مشخص دارند تمایل به پرداخت بیشتر دیده میشود .عدم تأیید نیز با هیجانات
رابطة مستقیم دارد و در ضمن بر رضایت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم میگذارد .سعیدنیا و گودرزی ( )1392در
پژوهشی دریافتند که عوامل بازاریابی تجربی ،بهجز تجربة شناختی و تجربة عملی ،تأثیری مثبتی بر هیجان نیز
دارند .عالوهبراین ،هیجان بر رضایت و تمایالت رفتاری مطلوب تأثیر مثبت دارد و رضایت نیز تأثیری مثبت بر
تمایالت رفتاری مطلوب میگذارد .زاهدفر ( ،)1393با مطالعة موردی فیسبوک ،به بررسی رابطة بازاریابی تجربی
با رضایت و وفاداری کاربران شبکههای اجتماعی پرداخت .یافتههای وی نشان میدهد که ادراک بازاریابی
تجربی در شبکههای اجتماعی ازطریق کاربران بر رضایت و وفاداری آنان تأثیری مثبت و معنیدار میگذارد.
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عالوهبراین ،ابعاد تجربة احساسی ،ارتباطی (هویتی) و عملی بر رضایت و وفاداری کاربران بهطور جداگانه تأثیر
مثبت و معنیدار میگذارد و تأثیر تجربة فکری (شناختی) بر رضایت و وفاداری کاربران معکوس و معنیدار است.
جهرمی و همکاران ) (2015نیز به بررسی رابطة بازاریابی تجربی ،ارزش تجربی ،رفتار خرید و تأثیر آن بر
وفاداری مشتریان پرداختند .یافتههای آنان حاکی از آن است که بازاریابی تجربی ،ارزش تجربی و رفتار خرید
تأثیر مثبت زیادی در وفاداری مشتری میگذارد .عالوهبراین ،بازاریابی تجربی و ارزش تجربی تأثیر مثبتی بر
رفتار خرید دارد .اثر میانگین رفتار خرید نیز تأیید شده است .عابدی و قلیچخانی ( )1390تأثیر بازاریابی تجربی،
تصویر مقصد و تصویر شرکت بر رضایتمندی مشتریان هتلها را بررسی کردند .در این پژوهش هتلهای چهار و
پنجستارة پارسیان تهران بررسی شده است .نتایج این پژوهش نشان داده که ادراکات میهمانان از بازاریابی
تجربی ،تصویر شرکت و تصویر مقصد بر رضایتمندی آنها تأثیر مستقیم دارد .اشفاق ( ،)1390در پژوهشی با
عنوان «بررسی تأثیر نوستالژی و بازاریابی تجربی بر رضایت مشتریان از طریق تبیین ارزشهای تجربی پیرامون
مکانهای گردشگری شهر اصفهان» ،به این نتیجه دست یافت که متغیر نوستالژی با چهار بعد فردی،
میان فردی ،فرهنگی ،مجازی و متغیر بازاریابی تجربی شامل ابعاد حسی ،احساسی ،شناختی ،عملی و هویتی بر
متغیرهای ارزشهای تجربی تأثیر معنیداری میگذارد .همچنین ارزشهای تجربی ،نوستالژی و بازاریابی تجربی
نیز بر متغیر رضایت تأثیرگذار است .روزفراخ ( )1391پژوهشی با عنوان «تأثیر بازاریابی تجربی بر رضایت و
وفاداری مشتریان با میانجیگری ارزش تجربی» انجام داده است .نتایج پژوهش وی نشان میدهد که همة ابعاد
بازاریابی تجربی بر ارزش تجربهشده تأثیرگذار است ،ولی تأثیر بازاریابی تجربی بر وفاداری مشتریان با
میانجیگری ارزش تجربی امکانپذیر نیست و نیاز به رضایت مشتری دارد .همچنین حسینی و همکاران
) (2015تأثیر بازاریابی تجربی را بر رضایت و وفاداری مشتریان براساس مدل اسمیت ) (1999سنجیدهاند .نتایج
حاصل از این مدل نشان داد که بازاریابی تجربی اثر مثبتی بر وفاداری مشتریان دارد .همانگونه که پیشتر نیز
اشاره شد ،تاکنون پژوهشهای داخلی و خارجی دربارة ابعاد و جنبههای گوناگون بازاریابی تجربی در شرایط
زمانی و مکانی متفاوت انجام شده است .از دیدگاه تأثیرگذاری ابعاد تجربی این نوع بازاریابی بر هیجان و بهتبع
آن نیات رفتاری گردشگران ،پژوهشهای چندانی (بهویژه در داخل) صورت نگرفته است .مروری بر پژوهشهای
داخلی نشان میدهد که هریک بازاریابی تجربی را با تأکید بر متغیرهای ویژهای بررسی کردهاند .برای مثال،
کشتکار رجبی ( )1394با تأکید بر توجه مصرفکننده ،زاهدفر ( ،)1393نیری چگنی ( )1390و روزفراخ ( )1391با
تأکید بر وفاداری و رضایت ،الهیاری ( )1391با تأکید بر ارزش ویژة برند .در مجموع ،مرور پیشینه نشان میدهد
که یکی از وجوه تمایز پژوهش پیش رو از پژوهشهای پیشین درنظرگرفتن متغیر هیجان بهمنزلة متغیر میانجی
در ارتباط میان بازاریابی تجربی و رضایت و نیز بازاریابی تجربی و نیات رفتاری است.
بازاریابیتجربهای

تجربة مصرفکننده یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکلگیری نگرش افراد دربارة کاالها و خدمات است.
واژة تجربه به معنی اکتشافات و آزمودن و امتحانکردن است (لغتنامة دهخدا) .به گفتة اسمیت )،(1999
تجارب رویدادهای اختصاصی هستند که در واکنش به برخی موقعیتها رخ میدهند و زندگی فرد را درگیر خود
میسازند ) .(Schmitt, 1999ازنظر پاین و گلیمور دو نفر نمیتوانند تجارب یکسانی داشته باشند ،هر تجربه از
فعلوانفعال بین رویداد ظاهر میشود و از حالـت ذهنی و شخـصیت فردی نشئت میگیرد .تجربه از دو دیدگاه
تعریفشدنی است؛ از دیدگاه مصرفکنندگان ،تجربه همان احساس (خوشایند یا تلخ) مشتری پس از خرید یا
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تأثیربازار

مصرف کاالست و از دیدگاه شرکت ،تجربه پیشنهادی اقتصادی از سوی شرکت به مصرفکننده است (Pine et

) .al., 1999تجربة مصرف نیز مفهوم جدیدی بهشمار نمیآید .در دو دهة گذشته پژوهشگران در عرصة بازاریابی
اهمیت تجربة خوشایند از مصرف را دریافتهاند .تجربه راهنمایی برای تصمیمات بازاریابی ،حفظ و افزایش ارزش
درکشده و انتقال آن به مصرفکننده خواهد بود .در ادبیات بازاریابی ،تجربة مشتری بهمنزلة واژهای مستقل
مورد بحث و پژوهش قرار نگرفته و در اکثر پژوهشها بیشتر بر اندازهگیری رضایت مشتری و کیفیت خدمات
تأکید و در البهالی این مفاهیم به تجـربة مشتری اشـاره شده است .تجربة مشتری عاملی مهم برای شرکتها
در ایجـاد وفاداری مشتریان به نام تجاری ،کانالها و خدمات شناخته شده است و سازمانها برای رقابت باید
تمام عواملی را که مشتریان در فرایند خرید خود در نظر میگیرند شناسایی و سازماندهی کنند تا تجربهای
رضایتبخش برای مشتریان ایجاد کنند (الهیاری .)1391 ،اسمیت ) (1999پیشتر بر این نظر بود که تجارب از
فعلوانفعال میان رویدادهای روانشناختی شکل میگیرند .همة کسبوکارها باید رویدادهای بهیادماندنی برای
مصرفکنندگان خود تدارک ببینند و ارائه کنند .هرگاه مصرفکننده تجربة خوشایندی را در اوّلین تجربة مصرف
کاال یا خدمت بهدست میآورد ،در تجارب بعدی انتظارات بیشتری خواهد داشت و این امر ،کار شرکت را برای
حفظ مشتریان مشکل میسازد .به این معنی که شرکتها باید دائماً از طریق ارتباطات و ایجاد رابطة قوی با
مشتریان از خواستهها و توقعات آنان آگاه شوند و درجهت ارضای این خواستهها حرکت کنند (Schmitt, 1999؛
الهیاری .)1391 ،اسمیت در پژوهشهای خود دریافت که شرکتها میتوانند فعالیتهای بازاریابی خود را
بهصورت تجربی و از طریق فهم ،احساس ،عقاید ،درک و عمل مشتریان دربارة شرکت و نام تجاری آن ایجـاد
کنند ) .(Schmitt, 1999توسعة فنّاوری و اطالعات و ارتباطات ،اهمیت راهبردی رقابت را نمایان میکند .برای
موفقیت در جهان رقابتی امروز ،شرکتها بر مزیت رقابتی بهدستآمده از طریق استفاده از اطالعات متـمرکزند.
افزایـش در بهرهگیری از اطالعـات ،تعـداد رقبـا و تغییر در نیـازها و خواسـتههای مصـرفکنندگان شرکتها را
به انطـباق مفاهیم بازاریابی مصـرفکنـندهگرا بهجای مفاهـیم بازاریابی سنـتی وامیدارد .به علت این تغـییرات،
بهجای مفاهـیم بازاریـابی سنتی که بر مشـخصههای اصلی کاال و نیازهای مصرفکننده و موقعیت رقبا متمرکز
بود ،مفاهیم بازاریابی جدیدی جایگزین شد که بر اطالعات ،برند ،ارتباطات و تجربه تأکید دارد .رویکرد بازاریابی
تجربی در طراحی راهبرد بازاریابی ،بهواسطة درگیرکردن مصرفکنندگان ،پژوهشگران بازاریابی را در زمینة
تعامل با مصرفکنندگان به چالش کشانده است (کشتکار رجبی .)1394 ،امروزه احساسات و هیجانات نقش
مهمی در بازاریابی ایفا میکنند .درواقع هر محصول دارای دو جنبه است :جنبة نخست «ویژگیهای عملکردی»
که در گذشته شناسایی و بدان توجه شده است و جنبة دوم «ویژگیهای حسی» که باید مدنظر قرار گیرند .بر
همین اساس ،محققان و پژوهشگران بین ارزش سودمندگرا (کارکردی) و ارزش لذتبخش (تجربی) تمایز قائل
شدهاند ) .(Gentile et al., 2007بازاریابی سنتی با راهبردها ،مفاهیم و ابزارهایی که در اختیار کسبوکارها قرار
داد ،موجب موفقیت آنها در دورهای کوتاه شد ) .(Yuan and Wu, 2008اما برای اقتصاد تجربی نوظهور،
بازاریابی سنتی بهسختی راهنمایی برای سرمایهگذاری در این عرصه ارائه میکرد .ازآنجاکه بازاریابی سنتی
بهطور قابل توجهی از تجربیات غافل شده بود ،بازاریابی تجربی با اهمیت زیادی پرورش یافت (کشتکار رجبی،
 .)1394در اقتصاد روبهرشد امروز ،نیازهای مصرفکنندگان بهشدت متنوع و شخصی شدهاند و دیگر خدمات و
فعالیتهای بازاریابی سنتی نمیتواند این نیازهای را بهطور کامل برآورده سازد .بنابراین تجربه بهترین روش
برای برآوردننیازهای مصرفکننده بهشمار میرود (همان) .یکی از ایدههای اصلی بازاریابی تجربی این است که
ارزش فقط در اهداف خرید (خدمات و محصوالت) و مزایا و کاربرد آن مستقر نیست .بلکه ارزش در عناصر
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لذت بخش و تجربی دربرگیرندة خدمات و محصوالت و همچنین در تجربة مصرف نیز نهفته است (اشفاق،
 .)1390با تجربیشدن بیشتر اقتصاد جهانی ،بازاریابی تجربی در آینده به مفهوم و ابزار اصلی در زمینة بازاریابی
تبدیل خواهد شد و ممکن است در آینده به راهبردی درجهت بازاریابی بدل شود .همچنین میتوان بازاریابی
تجربی را به کسبوکارهای مختلف گوناگون در صنایع متفاوت اعمال کرد .بازاریابی تجربی به مشتریان انگیزة
تصمیمگیری سریعتر و مثبتتر برای خرید میدهد (همان) .یکی از مباحث محکم و ضروری بازاریابی تجربی
طرح تجربة راهبردی اسمیت ) (1999است .مدیران از طرح تجـربی راهبردی میتـوانند برای ایـجاد انـواع
متـفاوت تجـربیات مصـرف برای مصرفکنندگان خود استفاده کنند .اسمیت تجربة مشتری را به پنج حوزة
تجربة حسی ،احساسی ،شناختی ،فیزیکی و هویتی تقسیم میکند .بهطوریکه هریک با توجه به زمینههایی که
مشتری در آن قرار میگیرد تحقق مییابد و درعینحال میتوان در شرایط خاص بیش از یک تجربه برای
مشتری فراهم کرد ).(Muehlfeld et al., 2013
حسی

هویتی

احساسی
طرحتجربی
راهبردی
شناختی

فیزیکی

شکل:1طرحتجربیراهبردیاسمیت)(Muehlfeld et al., 2013
جنبةحسی در جهتی با حواس (بویایی ،شنوایی ،چشایی ،بینایی و المسه) سروکار دارد تا بهواسطة آنها به
هدف ایجاد تجربیات حسی دست یابد .یکی از اصول اساسی حواس «سازگاری شناختی /تنوع حسی» است.
رویکرد حسی ایدئال ،مفهومی اساسی ارائه میکند که بهطور واضح کشفشدنی است ،اما همواره جدید و نوظهور
است ) .(Schmitt, 1999از جنبة احساسی ،آنچه بازاریابی تجربی الزم دارد درکی دقیق از این است که چه
محرکی میتواند احساسات خاص را رها کند ،بهطوریکه مصرفکنندگان به درگیرشدن در انتقال فکر و اقتباس
دیدگاه متمایل شوند .تبلیغات احساسی استاندارد به علت عدم هدفگیری احساسات در طی مصرف فاقد آن دو
است ) .(ibidاز سوی دیگر ،بازاریابی شناختی در جسـتوجوی فرد با هدف ایجـاد شناخت و تجربـیات حل
مسئله اسـت که مصـرفکنندگان را بهصورت خالق درگـیر کنـد .بازاریابی شناختی بـه دنبـال فکرکردن همگرا
و واگـرای مصرفکنندگان از طریق غافلگیرکردن ،فریبدادن و برانگیختن است .بازاریابی فکری ،با طراحی
محصول ،در خرده فروشی و صنایع گوناگون کاربرد دارد و صرفاً محدود به فنّاوری جدیدی نیست ) .(ibidاز جنبة
فیزیکی ،بازاریابی کاربردی زندگی مصرفکنندگان را با هدف قراردادن تجربیات فیزیکی آنها ،نمایش
روشهای جایگزین برای انجـام کارها به آنها ،و سبـکهای زندگی جایـگزین و تعامالت توانگر و غنی
میسازد .رویکردهای منطقی به تغییر رفتار فقط یکی از انتخابهای بیشمار تغییر رفتار است .تغییرات در

94

زهرا نادعلیپور و همکاران

یابیتجربیبرنیاترفتاریبازدیدکنندگانازجاذبههایگردشگری

تأثیربازار

سبکهای زندگی و رفتارها در ماهیت اغلب انگیزشی ،القایی و احساسیاند (کشتکار رجبی .)1394 ،بازاریابی
تعاملی یا رابطهای (هویتی) شامل جنبههای بازاریابی تجربی ،احساسی ،فکری و عملی است .اگرچه بازاریابی
رابطه ای ماورای شخصیت و احساسات خصوصی است ،در رابطة فرد با چیزی خارج از حالت خصوصیاش
گسترش مییابد (همان) .این پنج حوزه اصول و ساختار ذاتی خود را دارند که برای ارتقا باید به آنها توجه کرد.
نیاترفتاری
امروزه بیشتر بازاریابان خواهان این هستند که مشتریان را به تولیدات یا خدمات خود وفادار سازند .وفاداری مشتری
مزیتهای بسیاری دارد .مشتری وفادار عالوهبر اینکه نوعی مزیت رقابتی بهشمار میرود ،سبب کاهش هزینههای
بازاریابی میشود و افزایش سود را نیز در پی دارد .مشتری وفادار در هرجا که امکان دارد از کاال یا خدمت بهخوبی
یاد میکند و موجب شهرت آن و بهترشدن تصور عموم از آن میشود که این خود نوعی تبلیغ رایگان است .بهعلت
دشواری مشاهده و سنجش وفاداری عملی ،بیشتر از نیات رفتاری (وفاداری میلی) برای نشاندادن وفاداری عملی
استفاده میشود ) .(Lai and Chen 2011رفتارهای مصرفکننده دربردارندة تمامی اعمالی است که
مصرفکنندگان در ارتباط با بهدستآوردن ،استفاده و کنارگذاشتن کاالها و خدمات پس از مصرف انجام میدهند.
خرید هر کاال یا خدمت ،فراهمکردن اطالعات گفتاری دربارة کاال یا خدمتی برای فردی دیگر ،گرایشهای پس از
مصرف کاال و جمعآوری اطالعات برای خرید همـگی نمونههایی از رفتـار مصرفکننده است .مردم پیش از
درگیرشدن در رفتاری ،نیات رفتاری دربارة احتمال درگـیرشدن در آن رفتـار را ایجاد میکنند .نیات رفتاری انتظارات
برای رفتار کردن به شیوهای خاص درخصوص بهدستآوردن ،کنارگذاشتن و مصرف کاال یا خدمت تعریف میشود
(جوانمرد و حسینی .)1392 ،بهمنظور روشنشدن بیشتر مبحث نیات رفتاری و عوامل تأثیرگذار بر آن به تشریح دو
نظریه دراینباره پرداخته میشود .یکی از نظریات دربارة پیشبینی رفتار  ،نظریة عمل مستدل ( )TRA1است که از
سوی مارتین فیشبین و ایک آجزن ارائه شده است .این نظریه بیان میکند که نیات رفتاری مهمترین عامل
تعیینکنندة رفتار است .عامل مرکزی در این نظریه ،نیت افراد برای انجام رفتار خاصی است .نیات بهمنزلة عوامل
انگیزشی بر رفتار تأثیر میگذارند .نیات رفتاری احتمال انجام رفتار خاصی از سوی یک فرد در آینده تعریف میشود.
احتمال انجام رفتار با قویترشدن نیت افزایش مییابد .در این نظریه ،نگرش و هنجارهای درونی بهمنزلة عوامل
شکلدهندة نیات شناخته میشوند .شرط موفقیت این نظریه در تشریح رفتار ،ارادیبودن کنترل رفتار است .نگرش
به ارزیابی کلی فرد از رفتاری خاص اطالق میشود و هنجارهای درونی نیز تأثیراتی است که از طرف اجتماع بر
فرد در انجام یا عدم انجام رفتار گذاشته میشود ).(Fishbein and Ajzen, 1977

نگرشدربارۀرفتار
رفتار

نیت
هنجارهایدرونی

شکل:5نظریۀعملمستدل)(Fishbein and Ajzen, 1977
1. Theory of reasoned action
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از دیگر نظریههای موجود دربارة پیشبینی رفتار ،نظریة رفتار برنامهریزیشده ( )TPBاست که بسطی از
نظریة عمل مستدل است .در این مدل ،عالوهبر نگرش و هنجارهای درونی ،عامل کنترل رفتاری ادراکشده
(سهـولت یا دشواری انجام رفتار) نیز جزو عوامـل تعیینکنندة نیـات محسوب میشوند .اگر افراد نگرش مطلوبی
به رفتار خاصی داشته باشند ،جامعه نیز دربارة آن رفتار دیدی مطلوب داشته باشد و کنترل رفتاری ادراکشده هم
باال باشد میتوان نتیجه گرفت که نیت انجام آن رفتار قوی خواهد بود .اهمیت نسبی هریک از این عوامل
براساس افراد و رفتار تغییر خواهد کرد .برای پیشبینی درست رفتار سه شرط الزم است .1 :مطابقت مقیاسهای
سنجش نیت و کنترل رفتاری ادراکشده با آن رفتار .2 ،باثباتی نیت و کنترل رفتاری ادراکشده در فاصلة زمانی
بین ارزیابی آنها و مشاهدة رفتار .3 ،صحت کنترل رفتاری ادراکشده .طبـق این نظریه نیات رفتاری بهترین
پیشبینی رفتارهای واقعی است .پیشبینی رفتار براساس نیات و کنترل رفتاری ادراکشده بر طبق شرایط و

رفتارهای متفاوت تغییر میکند .در رفتارهایی که کنترل ارادی باال باشد ،نیات میتوانند با دقت زیادی رفتار را
پیشبینی کنند ،مانند انتخاب از میان جایگزینهای در دسترس ).(Ajzen, 1991
نگرشنسبتبه
رفتار
رفتار

نیت
هنجارهایدرونی

کنترلرفتاریادراک
شده

ریزیشده)(Ajzen, 1991


:نظریۀرفتاربرنامه
شکل1

زیثامل 1و همکاران ( )1991نیز نیات رفتاری را نشاندهندة ادامة استفاده یا عدم استفادة مشتری از خدمات
شرکت میدانند .از نظر آنها ،نیات رفتاری مشتمل بر مواردی بدین شرح است .1 :نیت خرید مجدد .2 ،تبلیغات
دهانبهدهان .3 ،وفاداری .4 ،حساسیت قیمتی و  .0گالیه .در پژوهشهایی که درزمینة نیات رفتاری صورت
گرفته ،از یک یا چند مورد یادشده برای سنجش نیات رفتاری استفاده شده است.
رضایت
صنعت در بازاریابی به معـنای فرایند رضایت مشتری است ،نه فرایند تولید کاال و با مصرفکننده و نیازهای وی
آغاز میشود .شرط بقای هر سازمان درک و برآوردهکردن درست و همهجانبة نیازها و خواستههای مصرفکنندگان
و راضی نگهداشتن آنان است (موون و مینور .)1311 ،رضایت مشتری پیشزمینه و مقدمة نیات رفتاری مشتری
شناخته میشود که که هر صنعت خدماتی باید به آن دست یابد ،زیرا هر شرکت میتواند با حفظ مشتریان فعلی،
هزینة جذب مشتریان جدید را کاهش دهد .رضایت مشتری یکی از مباحث مهم و حیاتی برای سازمانهای امروزی
1. Zeithaml

99

زهرا نادعلیپور و همکاران

یابیتجربیبرنیاترفتاریبازدیدکنندگانازجاذبههایگردشگری

تأثیربازار

است .براساس مطالعات انجامشده طی دهة اخیر ،رضایتمندی مشتری عاملی مهم در ادبیات مدیریت و بازاریابی
شناخته شده است .رضایت مشتری از مسائلی است که همواره بازاریابان را به خود مشغول کرده است .اکنون در
اقتصاد جهانی مشتریان بقـای شرکت را رقم میزنند .شرکتها دیگر نمیتوانند دربارة انتظارات و خواستههای
مشتریان بیتفاوت باشند .آنها باید همة فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه مشتریان کنند ،زیرا تنها منبع
بازگشت سرمایه مشتریان هستند .پس از مصرف هر کاال یا خدمت ،احساس رضایت یا نارضایتی در مصرفکننده
شکل میگیرد .حفظ یا تقویت رضایت مشتری امری مهم در موفقیت بهشمار میرود (همان) .رضایت فراوان از کاال
یا خدمت نوعی وابستگی عاطفی به آن ایجاد میکند که به وفاداری بسیار زیاد مشتری منجر میشود (کاتلر،
 .)1319رضایت مشتری به کیفیت کاال یا خدمت و عملکرد آن بستگی دارد (کاتلر و آرمسترانگ .)1391 ،رضایت
مشتری به سه دلیل اهمیت دارد :منجرشدن به تبلیغات دهانبهدهان مثبت ،وفاداری مشتری و کاهش هزینههای
بازاریابی ،هزینهبربودن شکایات و خدشهدار کردن شهرت سازمان ) .(Horner & Swarbrooke, 2016چن و
تسای ) (2007در مطالعات پیشین به این نتیجه رسیدهاند که رضایت بر نیات رفتاری مصرفکنندگان تأثیر مستقیم
میگذارد ) .(Tsiotsou, 2006اگر مصرفکننده از کاالیی راضی باشد ،به احتمال زیاد دوباره آن را مصرف میکند
و به دیگران نیز توصیه مینماید ).(Yvette and Turner, 2003
هیجان
هیجان مفهومی است که بیش از یک قرن روانشناسان و فالسفه دربارة معنی دقیق آن به بحثوجدل پرداختهاند.
در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد ،دربارة معنی واژگانی هیجان چنین آمده است :هر تحریک یا اغتشاش در ذهن،
احساس ،عاطفه ،هر حالت قدرتمند ذهنی یا تهییجشده .در اینجا واژة هیجان برای اشاره به احساس ،افکار،
حالتهای روانی و زیستشناسانة مختص آن و دامنهای از تمایالت شخصی برای عملکردن بر اساس آن به کار
میرود ) .(Cherniss, 2000هیجانها تااندازهای واکنشهای زیستی به رویدادهای مهم زندگیاند که موجب
فراخوانی فرایندهای زیستی و شناختی در ما میشوند .درواقع هیجان ما را برای مقابلة سازگارانه با این رویدادها
آماده میکند .هیجانها از یک سو میتوانند در هدایت و توجه به ویژگیهای مهم محیط ،بهینهسازی دریافتهای
حسی ،سازگارکردن توانایی تصمیمگیری ،آمادهسازی پاسخ رفتاری ،بهبود تعامالت اجتماعی و باالبردن حافظة
رویدادی تأثیرگذار باشند .از سویی دیگر ،وقتی با شدت و استمرار نامناسب ابراز میشوند ،تأثیراتی منفی میگذارند.
در چنین شرایطی ما برای تنظیم هیجاناتمان تالش میکنیم .این بینشی اساسی است که در طی قرنها در
کشورهای جهان بهخوبی نمایان شده است ) .)Gross and Hompson, 2007; Gross, 2013بنابر توضیحات و
نگرشهای ارائهشده درزمینة هیجان ،میتوان گفت هیجان یکی از مهمترین مسائل در حوزة روانشناسی است ،اما
جای شگفتی است که محققان تعریفی همهجانبه از این مفهوم ارائه نکردهاند .فیشر در  ،1995به نقل از مارگیتیز،
تعریف جامع و کاملی از هیجان ارائه کرده است :هیجانات عبارتاند از مجموعة پیچیدهای از عوامل ذهنی که
بهوسیلة عوامل عصبی و هورمونی مخابره میشوند و عواملی همچون :ارزیابی شناختی ،فرایندهای فیزیولوژیک،
تمایل به بروز رفتار و رفتارهای غیرکالمی در پدیداری آن دخالت دارند ).(Figula et al., 2011
مدلمفهومیوفرضیههایپژوهش

هدف اصلی این پژوهش بهطور خاص بررسی تأثیر بازاریابی تجربی بر تمایالت رفتاری بازدیدکنندگان است.
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بنابراین سعی شده تا ابتدا بازاریابی تجربی و ابعاد گوناگون آن تبیین شود و سپس نیات رفتاری بازدیدکننده و
هیجانات وی بررسی شود .بازاریابی تجربی یکی از روشهای نوین در بازاریابی است که برای کسبوکارها
مزیت رقابتی ایجاد میکند ،زیرا کسبوکارها از این طریق میتوانند به تجارب بهیادماندنی ،افزایش وفاداری
مشتریان ،کسب اعتبار ،ایجاد تبلیغات مؤثر و افزایش فروش دست یابند ( .)Smilansky, 2009اسمیت )(1999
برای نخستینبار مفهوم بازاریابی را مطرح کرد .مفاهیمی ازجمله بازاریابی تجربی مشتمل بر ابعاد پنجگانة حسی،
احساسی ،شناختی ،تجربی ،فیزیکی (عملی) ،هویتی (ارتباطی) ،هیجان بازدیدکننده ،رضایت بازدیدکننده و نیات
رفتاری از ارکان پژوهش پیش رو هستند .با اقتباس از مدل تسوار و همکاران ) ،(2007مدل مفهومی این
پژوهش به شکل  4قابل ارائه است .در انتخاب مدل تالش شده تا مدلی انتخاب شود که همخوانی بیشتری با
هدف پژوهش داشته و از جامعیت قابلقبولی بهلحاظ ارتباط میان متغیرها برخوردار باشد .زیرا مدلهای متعددی
وجود دارد که هریک به یک یا چند مؤلفة مشخص از بازاریابی تجربی پرداخته و یا موضوع هیجان و نیات
رفتاری را مدنظر قرار ندادهاند.


شکل:7مدلمفهومیپژوهش،برگرفتهازتسواروهمکاران)(2007

برایناساس ،در ادامه به بررسی فرضیهها میپردازیم:
 .1بازاریابی تجربی بر هیجان بازدیدکنندگان مجموعة تفریحی دریاچة شهدای خلیجفارس تأثیری معنیدار
میگذارد.
 .2هیجان بر رضایت بازدیدکنندگان مجموعة تفریحی دریاچة شهدای خلیجفارس تأثیری معنیدار میگذارد.
 .3رضایت بر نیات رفتاری بازدیدکنندگان مجموعة تفریحی دریاچة شهدای خلیجفارس تأثیری معنیدار میگذارد.
 .4هیجان بر نیات رفتاری بازدیدکنندگان مجموعة تفریحی دریاچة شهدای خلیجفارس تأثیری معنیدار میگذارد.
روششناسیپژوهش

این پژوهش از دیدگاه هدف ،کاربردی و گردآوری دادهها به روش توصیفی از نوع پیمایشی است .تمامی
بازدیدکنندگان از مجموعة تفریحی دریاچة شهدای خلیجفارس که در بازة زمانی پژوهش (بهار و تابستان )1391
از این مجموعه دیدن کرده اند ،جامعة پژوهش پیش رو را تشکیل داده است .ازآنجاکه حجم جامعه نامعلوم است،
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از جدول نمونه گیری مورگان برای انتخاب حجم نمونه استفاده شده است .براساس این جدول ،حجم نمونه 314
تعیین شده که با توجه به معیوب و ناقص بودن برخی پرسشنامهها و نیز نرخ تکمیل و بازگشت پرسشنامههای
الکترونیکی 219 ،پرسشنامة کامل جمعآوری شده است .نمونهگیری به روش دردسترس (آسان) بوده است .با
اقتباس از مقیاس تجارب بازاریابی تجربی اسمیت ( )1999و براکوس ( )2001و با اعمال تغییرات و بومیسازی
برای تطابق با شرایط زمانی و مکانی پژوهش ،پرسشنامه طراحی شده است .بهمنظور اندازهگیری سایر
متغیرهای پژوهش ،با توجه به مرور ادبیات و استخراج شاخصهای موردنظر و با بهرهگیری از نظر خبرگان،
پرسشنامههای مقتضی طراحی شده است .پرسشنامههای یادشده در پرسشنامهای کلی با بخشهای مجزا
ادغام شدهاند که در ادامه به آنها میپردازیم.
بخش اول :سؤاالت عمومی مربوط به اطالعات جمعیتشناختی بازدیدکنندگان شامل جنس ،سن ،تحصیالت،
مبدأ ،شیوة حملونقل و هزینهکرد.
بخش دوم :بازاریابی تجربی مشتمل بر شانزده سؤال.
بخش سوم :هیجان بازدیدکننده مشتمل بر هشت سؤال.
بخش چهارم :رضایت بازدیدکننده مشتمل بر شش سؤال.
بخش پنجم :نیات رفتاری بازدیدکننده مشتمل بر چهارده سؤال.
در این پژوهش از روایی محتوا و سازه بهمنظور بررسی صحت پرسشنامه استفاده شد.
بهمنظور اطمینان از روایی محتوایی ،پرسشنامه در اختیار تعدادی از خبرگان و صاحبنظران گذاشته شده و
از آنها خواسته شد که نظر خود را درخصوص سؤاالت و محتوای پرسشنامه اعالم کنند .درنهایت ،با کسب
آرای خبرگان ،پرسشنامه تأیید شده است .برای سنجش روایی سازه ،تحلیل عاملی تأییدی بهکارگرفته شده
است .همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش محاسبة ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .این
ضریب برای تمامی ابعاد بیشتر از  5/1بوده که نشاندهندة پایایی ابزار بهکاررفته است.
یافتههایپژوهش

وتحلیلتوصیفیدادهها


تجزیه
برای نشاندادن اطالعات جمعیتشناختی گردشگران در مجموعة تفریحی دریاچة شهدای خلیجفارس از آمار
توصیفی و نرمافزار اسپیاساس بهرهگیری شده است .در پرسشنامة پژوهش ،متغیرهای جمعیتشناختی مورد
پرسش قرار گرفته و اطالعات مربوط به مواردی همچون جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،میزان هزینهکرد در
مجموعه و نوع دسترسی به مجموعه استخراج شده است .در اینجا ،با توجه به وضعیتهای مذکور و اطالعات
یافتشده ،مختصراً به تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها پرداخته میشود 132 .نفر ( 49/2درصد) از پاسخدهندگان را
مردان و  131نفر ( 05/1درصد) را زنان تشکیل دادهاند .ازنظر سن ،بیشترین فراوانی به ترتیب به گروه سنی 21
تا  35سال با تعداد  11نفر ( 21درصد) و گروه سنی  11تا  25سال با تعداد  10نفر ( 24درصد) اختصاص دارد.
همچنین دادهها نشان میدهد که بیشترین فراوانی ازنظر تحصیالت به گروه تحصیلی کارشناسی با تعداد  11نفر
( 32درصد) اختصاص دارد .از سوی دیگر 30 ،درصد از پاسخدهندگان هزینهکردی کمتر از مبلغ 05هزار تومان
داشتهاند .پسازآن ،بیشترین فراوانی مربوط به هزینهکرد  05تا 155هزار تومان با فراوانی  32( 11درصد) است.
ازنظر حملونقل ،بیشتر بازدیدکنندگان با خودرو شخصی ( 10/1درصـد) و بهندرت با موتورسیکلت ،اتوبوس ،مترو
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و یا پیاده برای بازدید به مجموعه آمدهاند .همچنین ،ازنظر محل سکونت بازدیدکنندگان ،بیشترین فراوانی به
ترتیب به مناطق  0و  22شهر تهران و به میزان  19و  13/1درصد اختصاص دارد.
وتحلیلاستنباطیدادهها


تجزیه
بهمنظور بررسی پرسشنامه ،دادههای برآمده از پرسشنامه جمعآوری و در نرمافزار لیزرل وارد شده است .در این
پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی بهمنظور بررسی روایی متغیرهای پژوهش و روش تحلیل مسیر برای بررسی
فرضیه ها استفاده شده است .گفتنی است پیش از بررسی روایی و تحلیل مسیر ،اقدام به آزمون  KMOـ بارتلت
و همچنین بررسی کشیدگی و چولگی شده تا مشخص شود که آیا امکان انجام تحلیل عاملی تأییدی بر روی
دادهها وجود دارد و سؤاالت پژوهش وضعیت نرمال دارند یا خیر .بهمنظور پیبردن به اینکه آیا دادهها قابل تقلیل
یا خالصهسازی به چندین عامل هستند ،از آزمون بارتلت و  KMOاستفاده شده تا کفایت دادهها برای ورود به
تحلیل عاملی تأیید شود .اندازة کفایت نمونة  KMOبرابر با  5/191و مقدار کای اسکوئر تقریبی  ،0104/113با
درجة آزادی  941و در سطح معنیداری صفر بوده است .ازآنجاکه اندازة کفایت نمونة  KMOباالتر از  5/1است،
بنابراین انجام تحلیل عاملی برای این دادهها امکانپذیر است .همچنین نتیجة آزمون بارتلت در سطح خطای
کوچکتر از  5/50معنیدار بوده و نشان میدهد که ماتریس همبستگی بین گویهها همانی و واحد نیست .ازاینرو
انجام تحلیل عاملی مناسب است.
یکی از فرضهای مدلیابی معادالت ساختاری نرمالبودن دادههای موردبررسی است .در این پژوهش با
استفاده از میزان چولگی 1و کشیدگی 2به شرط اول پی به نرمال بودن دادهها میبریم .جدول  1میزان چولگی و
کشیدگی گویههای پژوهش را نشان میدهد.
بودندادهها


:بررسینرمال
جدول1
سؤاالت

میانگین

S.D

چولگی

1
2
3
4
0
1
1
1
9
15
11
12
13

3/49
3/00
2/31
3/11
3/11
2/21
2/14
3/05
3/51
2/95
3/01
3/14
2/11

5/91
5/11
1/50
5/91
5/92
1/51
1/53
5/99
1/52
1/11
1/50
1/14
1/11

5/235/305/11
5/115/405/95
1/21
5/455/59
5/24
5/495/015/33

کشیدگی سؤاالت میانگین

5/54
5/01
5/14
5/42
5/21
5/24
1/25
5/115/325/135/215/495/12-

23
24
20
21
21
21
29
35
31
32
33
34
30

3/23
3/12
3/41
3/31
2/92
3/11
3/09
3/04
3/03
3/13
3/42
2/15
2/41

S.D

چولگی

کشیدگی

1/51
1/55
5/99
1/53
1/51
1/52
1/52
5/91
1/52
1/51
1/50
1/19
5/99

5/51
5/095/025/035/53
5/215/115/045/015/145/395/21
5/13

5/125/21
5/19
5/515/135/215/01
5/21
5/52
5/39
5/255/105/35
1. Skewness
2. Kurtosis
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سؤاالت

میانگین

S.D

چولگی

14
10
11
11
11
19
25
21
22

2/90
3/42
3/11
3/13
3/01
3/01
3/31
3/35
3/13

1/11
1/10
1/50
5/95
5/95
5/93
1/53
1/52
1/11

5/21
5/415/015/425/015/425/595/235/51

کشیدگی سؤاالت میانگین

31
31
31
39
45
41
42
43
44

5/155/015/50
5/35
5/31
5/15
5/495/445/15-

2/10
2/11
2/99
2/02
2/05
2/91
2/01
2/01
3/42

S.D

چولگی

کشیدگی

1/51
1/51
1/51
1/11
1/11
1/11
1/21
1/21
1/21

5/44
5/29
5/13
5/43
5/29
5/51
5/04
5/05
5/43-

5/315/345/405/155/115/105/115/145/11-

برای دادههای نرمال کشیدگی کمتر از  1و چولگی بین  +3و  -3پیشنهاد میشود .بر مبنای جدول  ،1تمامی
سؤاالت موردبررسی در بازة نرمال قرار دارد؛ ازاینرو دادههای موردبررسی نرمال محسوب میشوند .شکل 0
تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم متغیر بازاریابی تجربی را در حالت ضریب معنیداری ( )t-valueنشان میدهد.
سؤاالت  3و  1و  1بنابر ضعیفبودن بار عاملی از ادامة تحلیل حذف شدهاند.

:ضریبمعنیداریمرتبۀدوممتغیربازاریابیتجربی(پسازپیرایشوآرایش)

شکل2

نتایج تخمین (قسمت زیرین شکل) نشان از مناسببودن نسبی مدل دارد .با توجه به خروجی لیزرل ،مقدار
 RMSEAنیز برابر با  5/555است که کمتر از حد قابلقبول یعنی  5/51است .شاخصهای برازش نشاندهندة
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برازش باالیی هستند .شکل  1تحلیل عامـلی تأییدی متـغیر هیجان بازدیـدکننده را در حالت ضریـب
معـنیداری ( )t-valueنشان میدهد .سؤال  24بنابر ضعیفبودن بار عاملی از ادامة تحلیل حذف شده است.

:ضریبمعنیداریهیجانبازدیدکننده(پسازپیرایشوآرایش)

شکل6


نتایج تخمین نشان از مناسببودن نسبی مدل دارد .شکل  1تحلیل عاملی تأییدی رضایت بازدیدکننده را در
حالت ضریب معنیداری ( )t-valueنشان میدهد .سؤال  35بنابر ضعیفبودن بار عاملی از ادامة تحلیل حذف
شده است.

:ضریبمعنیداریرضایتبازدیدکننده(پسازپیرایشوآرایش)

شکل4


نتایج تخمین نشان از مناسببودن نسبی مدل دارد .شکل  1تحلیل عامـلی تأییدی مرتبة دوم متغیر نیات
رفتاری را در حالت ضریب معنیداری ( )t-valueنشان میدهد .سؤاالت  34و  31و  31بنابر ضعیفبودن بار
عاملی از ادامة تحلیل حذف شدهاند.
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:ضریبمعنیداریمرتبۀدوممتغیرنیاترفتاری(پسازپیرایشوآرایش)

شکل1

مدلمعادالتساختاری
برای شناسایی تأثیرات متغیرهای ارائهشده در مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیهها ،از روش تحلیل مسیر
استفاده شده است .در ادامه ،مدل نهایی پژوهش براساس ضریب استاندارد و معنیداری ارائه میشود که
شاخصهای برازش مدل بهدستآمده نشان از برازندگی مدل دارد .شکل  9مدل فرضیههای پژوهش پس از
پیرایش و آرایش و در حالت استاندارد 1را نشان میدهد .شاخصهای برازش نشانگر برازش مدل اندازهگیری است.

شکل:0ضریباستانداردمدل(پسازپیرایشوآرایش)فرضیۀاصلی1
1. Standard solution
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شکلهای  15و  11مدل فرضیههای پژوهش را در حالت ضریب معنیداری ( )t-valueنشان میدهد.

:ضریبمعنیداریمدل(پسازپیرایشوآرایش)فرضیۀاصلی1

شکل19



:ضریباستانداردمدل(پسازپیرایشوآرایش)سایرفرضیهها

شکل11

شکل  12مدل فرضیههای پژوهش را در حالت ضریب معنیداری ( )t-valueنشان میدهد.
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داریمدل(پسازپیرایشوآرایش)سایرفرضیهها


:ضریبمعنی
شکل15

نتایج تخمین (قسمت زیرین شکل) نشاندهندة مناسببودن مدل است .با توجه به خروجی لیزرل ،مقدار χ2
محاسبهشده برابر با  139/25است که در مقایسه با درجة آزادی  351کمتر از عدد  3است .مقدار  RMSEAنیز
برابر با  5/513است که کمتر از حد قابلقبول یعنی  5/51است .شاخصهای برازش نشاندهندة برازش باالیی
هستند .در ادامه شاخصهای برازش مدل ارائه میشود.
جدول:6برازندگیمدل
شاخصها


تفسیر

مقدارمناسب

مقدار

مناسباست

کمترازعدد1

5/71

مناسباست

برابریابزرگتراز9/0باشد

9/07

شاخصNFI

مناسباست

برابریابزرگتراز9/0باشد

9/06

شاخصNNFI

مناسباست

0≤RMSEA≤0.08

9/941

شاخصRMSEA

مناسباست

برابریابزرگتراز9/0باشد

9/04

شاخصCFI

مناسباست

برابریابزرگتراز9/0باشد

9/04

شاخصIFI

𝛘⁄

شاخصهای برازش مدل نشان میدهد که بیش از سه شاخص وضعیت مناسبی دارند؛ بنابراین مدل دارای
برازش مناسبی است.

هایپژوهشبهوسیلۀمدلساختاری


آزمونفرضیه
جدول  1خالصة بررسی فرضیههای پژوهش را نشان میدهد که بهتفصیل و با ترسیم شکل مورد بررسی قرار
گرفته است.
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:بررسیفرضیههایپژوهش

جدول4
فرضیهها


فرضیة اصلی  :1بازاریابی تجربی بر هیجان بازدیدکنندگان دریاچة
خلیجفارس تأثیری معنیدار میگذارد.
فرعی  :1-1تجربههای حسی بر هیجان بازدیدکنندگان دریاچة
خلیجفارس تأثیری معنیدار میگذارد.
فرعی  :2-1تجربههای احساسی بر هیجان بازدیدکنندگان دریاچة
خلیجفارس تأثیری معنیدار میگذارد.
فرعی  :3-1تجربههای شناختی بر هیجان بازدیدکنندگان دریاچة
خلیجفارس تأثیری معنیدار میگذارد.
فرعی  :4-1تجربههای فیزیکی بر هیجان بازدیدکنندگان دریاچة
خلیجفارس تأثیری معنیدار میگذارد.
فرعی  :0-1تجربههای هویتی بر هیجان بازدیدکنندگان دریاچة
خلیجفارس تأثیری معنیدار میگذارد.
فرضیة اصلی  :2هیجان بر رضایت بازدیدکنندگان دریاچة خلیجفارس
تأثیری معنیدار میگذارد..
فرضیة اصلی  :3رضایت بر نیات رفتاری بازدیدکنندگان دریاچة خلیجفارس
تأثیری معنیدار میگذارد.
فرضیة اصلی  :4هیجان بر نیات رفتاری بازدیدکنندگان دریاچة خلیجفارس
تأثیری معنیدار میگذارد.

ضریب

ضریب

استاندارد

معنیداری


5/93

9/31

تأیید

-5/11

-5/34

رد

5/14

5/33

رد

-5/19

-5/10

رد

-5/44

-5/34

رد

1/02

5/14

رد

5/11

15/25

تأیید

-5/11

-1/51

رد

-5/14

-5/92

رد

وضعیت

نتایج مدل ساختاری برازششدة پژوهش نشان میدهد که فرضیة اصلی  1و  2تأیید و فرضیههای دیگر رد
میشوند؛ زیرا در فرضیههای ردشده میزان ضریب معنیداری بین  -1/91تا  1/91قرار دارد ،ازاینرو رابطه
معنیدار نیست .بنابراین ،بازاریابی تجربی بر هیجان بازدیدکنندگان دریاچة خلیجفارس تأثیر مثبتی میگذارد.
همچنین هیجان بازدیدکنندگان بر رضایت بازدیدکنندگان دریاچة خلیجفارس تأثیر مثبت و معنیداری میگذارد.
جهگیری
بحثونتی 
یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد که فرضیة نخست پژوهش پذیرفتنی است .بهعبارتی،
بازاریابی تجربی بر هیجان بازدیدکنندگان از مجموعة تفریحی دریاچة شهدای خلیجفارس تأثیری معنیدار میگذارد.
این بدان معناست که تالشهای بازاریابی با رویکرد اثرگذاری بر تجارب بازدیدکنندگان در جنبههای حسی،
احساسی ،شناختی ،عملی و هویتی سبب احساس و واکنش قوی دربارة ادراک واقعیتها در بازدیدکننده میشود.
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،هیجانات طیف گستردهای از مهمترین کارکردها را در زندگی انسان دربر
میگیرند و این کارکردها و واکنشها ممکن است مثبت یا منفی و سازگار یا ناسازگار باشند .بنابراین مدیریت
هیجان تأثیر بسزایی در کنترل و جهتدهی به چنین واکنشهایی از سوی مشتریان دارد .گردشگری بخشی
اقتصادی با گوناگونی کاالها و خدمات است که شامل جنبههای تجربهای و ناملموس میشود و وابستگی شدیدی
به بازاریابی تجربهای دارد .در حقیقت ،تجربه محصول اصلی گردشگری است و تمامی خدمات و کاالهای ارائهشده
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در فرایند خدمترسانی به گردشگران و بازدیدکنندگان در راستای ایجاد تجارب مطلوب و رضایتبخش است.
بنابراین درنظرگرفتن جنبههای تجربی در اقدامات بازاریابی گردشگری تأثیر بسزایی میگذارد .این موضوع با نتایج
پژوهش تسوار و همکاران ) (2007نیز مطابقت دارد .هیجان مثبت بازدیدکنندگان باعث رضایت و هیجانات منفی
به بروز نارضایتی منجر خواهد شد .پس از تجربة هر کاال یا خدمت ،احساس رضایت یا نارضایتی در مصرفکننده
شکل میگیرد .بنابراین رضایت مشتری رابطة تنگاتنگی با کیفیت کاال یا خدمت و عملکرد آن دارد .تسوار و
همکاران ) (2007و سعیدنیا و گودرزی ( )1392نیز در پژوهشهای خود به نتایج مشابهی دست یافتهاند .بنابراین
پژوهش پیش رو نتایج حاصل از پژوهش آنها مبنی بر رابطة بین هیجان و رضایت بازدیدکنندگان را تأیید میکند.
همانگونه که در بخش یافتههای پژوهش نیز اشاره شد ،در این پژوهش ارتباط میان رضایت و نیات رفتاری
بازدیدکنندگان پذیرفته نشد .این در حالی است که با توجه به ادبیات موجود ،رضایت مشتری بهمنزلة پیشزمینه و
مقدمة نیات رفتاری مشتری معرفی شده است .بنابراین چنین نتیجهای مغایر با یافتههای پژوهشگران پیشین ازجمله
تسوار و همکاران ) ،(2007شئو و همکاران ) (2009و چائو ) (2015است .این نتیجه از جنبههای گوناگونی قابل
بررسی است .نیات رفتاری مشتمل بر دو بعد رفتاری و نگرشی است .در بعد رفتاری ،مشتریِ راضی بهاحتمالزیاد
رفتار خود و بهعبارتی بازدید یا خرید را تکرار میکند؛ و بالعکس .اما با توجه به تئوری انگیزش ـ بهداشت هرزبرگ
و تأکید آن بر این موضوع که «عدم نارضایتی» الزاماً به مفهوم «رضایت» نیست ،بنابراین شاید چنین نتیجهای
چندان دور از ذهن نباشد .درخصوص مجموعة تفریحی شهدای خلیجفارس ،ازآنجاکه در تهران مجموعههای
تفریحی و مراکز خرید متعددی وجود دارد و بخشی از بازدیدکنندگان و افراد موردپیمایش ساکن تهران نبوده و از
دیگر شهرها برای بازدید از مجموعه آمدهاند ،شاید منطقی است که تکرار بازدید ازنقطهنظر آنها موضوعیت نداشته
باشد .ذکر این نکته نیز ضروری است که درصد زیادی از پاسخدهندگان از مناطق مجاور و همسایگان مجموعه
بودهاند که این مسئله موضوع همجواری با مجموعه و اجبار در انتخاب نزدیکترین مکان برای تفریح و خرید را
مطرح میسازد .از این منظر ،ممکن است بیشتر بازدیدکنندگان این گزینه را بهمنزلة دردسترسترین گزینة موجود
تلقی و نوعی اجبار در انتخاب آن احساس کنند .ازاینرو این موضوع نیز ممکن است بر نتایج یافتشده مؤثر باشد.
اما از بعد نگرشی نیات رفتاری انتظار میرود که بازدیدکنندگان راضی /ناراضی دیدگاه مثبت /منفی دربارة مجموعة
موردبازدید اتخاذ کنند و مایل به توصیههای مثبت /منفی به دیگران باشند .اما پاسخهای بازدیدکنندگان مؤید چنین
موضوعی نبوده که خود نیازمند بررسی و پژوهش بیشتر و درنظرگرفتن سایر متغیرهای میانجی و مداخلهگری است
که در این پژوهش مدنظر قرار نگرفته است .از سوی دیگر ،ارتباط میان هیجان و نیات رفتاری بازدیدکنندگان مورد
تأیید قرار نگرفت .بهعبارتی ،در این پژوهش چنین نتیجهگیری میشود که هیجان بازدیدکننده ارتباط معنیداری با
نیات رفتاری وی نداشته است .در اینجا نیز الزم است سایر متغیرهای ثابت فرض شده در نظر گرفته شود و تأثیر
آنها بر روابط موردنظر بررسی شود که خود نیازمند پژوهشی جداگانه است .در این خصوص ،تبیین متغیرهای
جمعیتشناختی نیز ضروری است .در این پژوهش ،بیشترین فراوانی در نمونة موردنظر به ترتیب در گروه سنی 21
تا  35سال با  21درصد و گروه سنی  11تا  25سال با  24درصد مشاهده میشود .بهعبارتی ،نیمی از پاسخدهندگان
در گروه سنی  11تا  35سال قرار داشتهاند .ازآنجاکه تنوعطلبی ،بهروز بودن ،تغییرات سریع در سلیقهها ،نگرشها و
خواستهها و به فراخور آن تغییر در الگوهای خرید و انتخاب از ویژگیهای بارز نوجوانان و جوانان است ،بنابراین
عامل سن نیز در نتایج بهدستآمده تأثیرگذار است .درمجموع ،یافتههای این پژوهش نشاندهندة ارتباط بین
بازاریابی تجربی و هیجان بازدیدکننده و نیز نقش میانجی هیجان در ارتباط بین بازاریابی تجربی و رضایت
بازدیدکننده است.
12
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پیشنهادهابراساسنتایج

 ازآنجاکه تأثیر معنیدار بازاریابی تجربی بر هیجان بازدیدکننده در این پژوهش تأیید شده ،پیشنهاد میشود کهمدیران و برنامهریزان مجموعه درخصوص تقویت مؤلفههای تجربی خدمات و انعکاس آنها در اقدامات بازاریابی
اهتمام بیشتری ورزند .بهعبارتی ،جلوههای دیداری ،کیفیت بویایی ،عدم آلودگی صوتی ،درنظرگرفتن اقلیم آسایش
بازدیدکنندگان به لحاظ دما بهویژه در اماکن سرپوشیدة مجموعه همگی اهمیت بسزایی دارد .برای مثال ،برخی از
پاسخدهندگان از ازدحام و شلوغی بعدازظهرها و شبها گالیه داشتند .از نظر آنها ،رفتوآمد دوچرخهسواران،
ماشینها و صدای بلند موسیقی آرامش را از بازدیدکنندگان مجموعه سلب کرده است .این موضوع ممکن است بر
تجربة حسی بازدیدکنندگان تأثیر منفی بگذارد .بنابراین پیشنهاد میشود در صورت امکان مسیرهای دوچرخهسواری
جدا شود و صدای موسیقی کمتر شود یا به اماکن و بخشهای خاصی در مجموعه محدود شود .از سوی دیگر ،به
گفتة یکی از پاسخدهندگان که از همسایگان مجموعه است و برای پیادهروی روزانه به این مکان تفریحی میآید،
مجموعه در نگهداری فضای سبز خود ضعیف عمل کرده و درختچهها و چمنها در زمان مناسب آبیاری نمیشوند.
همچنین نظارت و ترمیم سنگها و سنگفرشها ضروری است .ازآنجاکه فضای سبز تأثیر بسزایی در تلطیف هوا،
زیبایی چشمانداز و جلوههای دیداری این مکان دارد ،که بهنوبة خود در تجارب حسی و احساسی بازدیدکنندگان
مؤثر است ،توصیه میشود به کیفیت فضای سبز در مجموعه بیشتر توجه شود.
 از دیدگاه جنبة عملی بازاریابی تجربی ،مجموعه نیازمند برنامهریزی و اقدامات بیشتری است .درگیرکردنبازدیدکنندگان در فعالیتهای بیشتر تجارب عملی مطلوبتری برای آنان به همراه دارد .همانطور که برخی از
شرکتکنندگان در پیمایش نیز اظهار داشته و پیشنهاد کردهاند ،بهتر است انواع نمایشگاههای صنایعدستی،
غذایی ،نمایشها و تئاترهای خیابانی و درمجموع امور فرهنگی به مجموعه اضافه شود.
 تنی چند از پاسخدهندگان برپاکردن بساط کباب و زغال از سوی بازدیدکنندگان را غیرقابل تحمل عنوانکردهاند .این موضوع ،عالوهبر ایجاد حس ناخوشایند در بیشتر بازدیدکنندگان ،جنبة ارتباطی و تعاملی تجربة بازدید را
تحت تأثیر قرار میدهد .اگرچه این موضوع نیاز به فرهنگسازی دارد و ممکن است فرایندی زمانبر باشد ،اما میتوان
با اطالعرسانی ،نظارت و کنترل بیشتر و سایر اقدامات پیشگیرانه در کوتاهمدت شاهد کاهش چنین اقداماتی بود.
 برخی از پاسخدهندگان ازتعرفهها و قیمتها ابراز ناخرسندی کردهاند .همچنین برخی عنوان کردهاند کهمجموعه آب آشامیدنی ندارد و بازدیدکنندگان مجبورند آب بخرند .از سوی دیگر ،نتایج نشان میدهد که 11
درصد از پاسخگویان مبلغی کمتر از 155هزار تومان در مجموعه هزینه میکنند .این موضوع نشاندهندة آن
است که بیشتر بازدیدکنندگان فعلی از مجموعه انتظار بازدید و تفریحات کمهزینه دارند .بنابراین توصیه میشود
که مجموعه بخشبندی مشخصی برای مشتریان خود داشته باشد و برای هریک از بخشهای بازار خدمات با
ویژگیها و قیمتهای متناسب را ارائه دهد .ضمن اینکه فراهمکردن امکانات عمومی همچون آب آشامیدنی یا
سایر خدمات مشابه احساس اعتماد و رضایت مشتری را افزایش میدهد و در ارزیابی و برآورد بازدیدکننده از
اهتمام مجموعه به جلب رضایت وی تأثیرگذار است.
 موضوع شایان ذکر دیگر دسترسینداشتن به وسایل حملونقل عمومی در ساعات پایانی بازدید ازمجموعه است .همانطور که نتایج نیز نشان میدهد ،بیشتر بازدیدکنندگان با ماشین شخصی به مجموعه تردد
میکنند و همین موضوع مؤید ضعف در امکانات حملونقل عمومی برای دسترسی به مجموعه است.
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