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چکیده	
ــته  ــگری داش ــده ای در گردش ــرات فزاین ــازی تأثی ــت مج ــاوری واقعی ــرفت ها در فّن پیش

ــن  ــه آن هــا ای ــر داده اســت و ب ــه را تغیی ــا جاذب ــۀ گردشــگران از یــک مقصــد ی و شــیوۀ تجرب

ــر،  ــش حاض ــدف از پژوه ــند. ه ــته باش ــری داش ــی و متنوع ت ــۀ تعامل ــا تجرب ــکان را داده ت ام

ــش  ــا نق ــگران ب ــی گردش ــی تجرب ــازی در هواخواه ــت مج ــات واقعی ــر تجربی ــی تأثی بررس

میانجیگــری کیفیــت رابطــۀ تجربــی در بازدیــد از پــارک واقعیــت مجــازی اکســون در شــهر 

مشــهد اســت. ایــن پژوهــش، از نظــر هــدف کاربــردی، از نظــر شــیوۀ جمــع آوری اطالعــات 

کیــد بــر مدل ســازی  ــا تأ پیمایشــی و بــه لحــاظ بررســی روابــط بیــن متغیرهــا، هم بســتگی ب

ــا اســتفاده  معــادالت ســاختاری اســت. به منظــور دســتیابی بــه هــدف پژوهــش، داده هــای ب

از پرســش نامۀ اســتاندارد ـ کــه روایــی آن از نظــر صاحب نظــران و پایایــی آن بــه روش آلفــای 

کرونبــاخ تأییــد شــده اســتـ  از 384 گردشــگر، کــه از پــارک واقعیــت مجــازی اکســون بازدید 

ــا  ــا، ب ــون فرضیه ه ــج آزم ــد. نتای ــع آوری ش ــترس جم ــری دردس ــه روش نمونه گی ــد، ب کرده ان

ــه  ــت ک ــی از آن اس ــی ال اس، حاک ــمارت پ ــی اس اس و اس ــای اس پ ــری نرم افزاره به کارگی

ــی  ــت تجرب ــم در رضای ــل و توه ــه وری، تعام ــازی، غوط ــت مج ــات واقعی ــان تجربی در می

ــاداری  ــق وف ــتقیم از طری ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــی به ص ــت تجرب ــت دارد و رضای ــر مثب تأثی

ــه به صــورت  ــر مثبــت دارد. درنهایــت اعتمــاد تجربــی ن تجربــی در هواخواهــی تجربــی تأثی

مســتقیم، بلکــه از طریــق وفــاداری تجربــی ســبب شــکل گیری هواخواهــی تجربــی می شــود. 

نتایــج ایــن تحقیــق همچنیــن بــه مدیریــت پــارک و مقصــد گردشــگری در توســعه و اجــرای 

راهبردهــای خدمات محــور بــازار کمــک خواهــد کــرد تــا ابعــاد تجربیــات واقعیــت مجــازی 

و ابعــاد کیفیــت رابطــۀ تجربــی را افزایــش دهــد و هواخواهــی تجربــی را خلــق کنــد.
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مقدمه
ــرای  ــد ب ــازار حاکــی از توســعۀ الگوهــای جدی مشــاهدات ب

ــود  ــه خ ــا، ک ــن الگوه ــت. ای ــگری اس ــت گردش ــارت در صنع تج

را در اشــکال گوناگــون از جملــه پارک هــای موضوعــی 4 نشــان 

می دهنــد، به  منزلــۀ راه حلــی ابتــکاری در صنعــت گردشــگری 

ــی از  ــش مهم ــه بخ ــا، ک ــن پارک ه ــوند. ای ــه می ش ــر گرفت در نظ

صنعــت گردشــگری و مهمان نــوازی به شــمار می رونــد، شــکل 

کــه ســعی  از جاذبه هــای ســرگرمی هســتند   جدیــدی 
ً
نســبتا

می کننــد فضایــی فانتــزی از مــکان و زمــان دیگــری را خلــق کننــد 

)Ghorbanzadeh et al., 2019( و به   مثابــۀ موتورهــای اقتصــادی 

ــد  ــل می کنن ــد، عم ــه در آن فعال ان ــی، ک ــع محل ــت جوام در خدم

)Tasci & Milman, 2019(. امــروزه، پارک هــای موضوعــی، 

ــا  ــۀ درخــور  توجــه گردشــگری در سراســر جهــان، ب درحکــم جاذب

ــتر،  ــدگان بیش ــذب بازدیدکنن ــرای ج ــاوری، ب ــعۀ فن ــه توس ــه ب توج

ــان و  ــد و متصدی ــتفاده می کنن ــازی 5 اس ــت مج ــاوری واقعی از فّن

ــرد  ــه ای منحصربه ف ــق تجرب ــور خل ــا به منظ ــن پارک ه ــران ای مدی

 Jung( بــرای بازدیدکننــدگان خــود از ایــن فّنــاوری بهــره می گیرنــد

ــۀ گردشــگران  ــرا واقعیــت مجــازی شــیوۀ تجرب et al., 2018(؛ زی

از یــک مقصــد یــا جاذبــه را تغییــر می دهــد و بــه آن هــا ایــن امــکان 

 Han( ــند ــته باش ــری داش ــی و متنوع ت ــۀ تعامل ــا تجرب ــد ت را می ده

 .)et al., 2018

واقعیــت مجــازی بــه علــت قابلیت هــای بی حــدی کــه 

ــرای بازدیــد مجــازی از مقاصــد واقعــی گردشــگری فراهــم آورده  ب

ــاوری  ــوزۀ فّن ــرفت های ح ــن پیش ــی از مهم تری ــۀ یک ــت، به منزل اس
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بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی182
 گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

قربان زاده  و همکاران

گردشــگری  صنعــت  در  چشــمگیری  تغییــرات  ســبب 

شــده اســت )Tussyadiah et al., 2018(. براســاس مجمــع 

ــط  ــازی مرتب ــت مج ــاد )2017(، ارزش کل صنع ــی اقتص جهان

ــد  ــارد دالر خواه ــه 200 میلی ــال 2027 ب ــا س ــگری ت ــا گردش ب

رســید؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه  انــدازۀ درخــور  توجــه بــازار صنعــت 

گردشــگری واقعیــت مجــازی و نیازهــای مدیریــت اطالعــات آن، 

درک بهتــر نقــش واقعیــت مجــازی در گردشــگری، ســهم بســیاری 

در تحقیقــات مدیریــت و بازاریابــی گردشــگری دارد. اگرچــه 

مباحــث مربــوط بــه نقــش واقعیــت مجــازی در گردشــگری به طــور 

 Bogicevic et al.,( ــات نشــان داده شــده اســت گســترده در ادبی

 2019; Tussyadiah et al., 2018; Wei et al., 2019; Wu

et al., 2019a(، امــا پژوهش هــای محــدودی دربــارۀ تجربــۀ 

ــم  ــازی، درحک ــت مج ــی واقعی ــای موضوع ــدگان پارک ه بازدیدکنن

.)Wei et al., 2019( جاذبــۀ مهم گردشــگری، انجــام شــده اســت

صنایــع  در  مهــم  راهبــردی  به  منزلــۀ  رابطــه  کیفیــت 

 رقابتــی ظهــور 
ً
گوناگــون، بــرای حفــظ مشــتریان در محیطــی کامــال

ــدت  ــط طوالنی م ــظ رواب ــه حف ــوط ب ــات مرب ــه و در مطالع یافت

 Wu & Cheng, 2018; Wu( ــت ــرده اس ــا ک ــی ایف ــش حیات نق

ــگری  ــت گردش ــوم در صنع ــن مفه ــت ای et al., 2019a(. اهمی

ــگ  ــه وو و چان ــت؛ به طوری ک ــده اس ــان داده  ش ــی نش ــز به خوب نی

 
ً
)2019b( نشــان می دهنــد کــه روابــط قــوی بــا گردشــگران غالبــا

ــت  ــود. کیفی ــر می ش ــا منج ــتر آن ه ــودآوری بیش ــاداری و س ــه وف ب

رابطــه در صنعــت گردشــگری و مهمان نــوازی به  منزلــۀ ســاختاری 

چندبعــدی متشــکل از ســه ُبعــد فرعــِی رضایــت، اعتمــاد و تعهــد 

 Prayag et al., 2019; Ying et( مفهوم ســازی شــده اســت

ــاد  ــا ابع ــات ب ــا1 )2018( تجربی ــاور راجاوبلین ــه ب al., 2018(. ب

ــن2  ــروس و حس ــت. مه ــط اس ــی مرتب ــور مثبت ــه به ط ــت رابط کیفی

)2017( اظهــار داشــتند کــه خلــق تجربیــات مثبــت نقــش 

ــافرتی  ــت مس ــط در صنع ــت رواب ــذاری در کیفی ــی در تأثیرگ مهم

ــگران از  ــه گردش ــی ک ــی، زمان ــروز دارد. به طورکل ــگری ام و گردش

ــت  ــا آن تقوی ــود را ب ــط خ ــد، رواب ــذت می برن ــت ل ــه ای مثب تجرب

ــاد و  ــت اعتم ــدۀ خدم ــه ارائه دهن ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب می کنن

ــوند  ــد می ش ــه آن متعه ــل ب ــن دلی ــه همی ــد، ب ــت دارن از او رضای

 Hee Choi & Wu, 2018; Wu & Chang, 2019a; Wu &(

.)Cheng, 2018; Wu et al., 2019b; 

اگرچــه مطالعــات قبلــی بــه بررســی موضوعــات مربــوط بــه 

ابعــاد تجربیــات واقعیــت مجــازی )غوطــه وری،3 تعامــل،4 قابلیــت 

اســتفاده5 و توهــمWu et al., 2019a( )6(، ابعــاد کیفیــت رابطــۀ 

تجربــی )رضایــت تجربــی، اعتمــاد تجربــی و وفــاداری تجربــی( 

 Wu & Cheng,( 7و هواخواهــی تجربــی )Wu et al., 2020(

1. Rajaobelina 
2. Mahrous & Hassan
3. Immersion 
4. Interaction 
5. Usability 
6. Illusion 
7. Experiential Advocacy 

Wu et al., 2019a ;2017( به  منزلــۀ پیامــدی تجربــی در حــوزۀ 

ــن  ــدودی ای ــیار مع ــات بس ــا مطالع ــد، ام ــگری پرداخته ان گردش

ــازی  ــت مج ــای واقعی ــدگان پارک ه ــان بازدیدکنن ــم را درمی مفاهی

مدنظــر قــرار داده انــد. خلــق تجربیــات باکیفیــت یکــی از مفاهیــم 

اصلــی ایجــاد پایــگاه بازدیدکننــدۀ وفــادار و مزیــت رقابتــی پایــدار 

 Jung et al., 2016; Wei et( در صنعــت گردشــگری اســت

 )2019a( وو و همکارانــش .)al., 2019; Wu et al., 2019a

نشــان دادنــد کــه تجــارب مثبــت واقعیــت مجــازی ســبب ایجــاد 

ــرای  ــی ب ــی محرک ــت تجرب ــود و رضای ــی می ش ــت تجرب رضای

وفــاداری تجربــی و هواخواهــی تجربــی اســت. براین اســاس، ایــن 

ــاختار  ــت س ــیده و هش ــق کوش ــکاف تحقی ــردن ش ــه در پرک مطالع

جدیــد ـ ابعــاد تجربیــات واقعیــت مجــازی )غوطــه وری، تعامــل، 

قابلیــت اســتفاده و توهــم(، ابعــاد کیفیــت تجربــی رابطــه )رضایــت 

تجربــی، اعتمــاد تجربــی و وفــاداری تجربــی( و هواخواهــی 

تجربــی را در کنــار تمرکــز بــر روابــط میــان آن هــا پیشــنهاد 

می کنــد. 

ــران  ــگری در ای ــۀ گردش ــم در زمین ــهرهای مه ــی از ش یک

شــهر مقــدس مشــهد اســت کــه دومیــن کالن شــهر مذهبــی جهــان 

و کالن شــهر ایــران بعــد از تهــران  به شــما مــی رود. مشــهد، 

به منزلــۀ بزرگ تریــن شــهر مذهبــی و زیارتــی ایــران، هرســاله 

باالتریــن میــزان زائــران و گردشــگران داخلــی و خارجــی را جــذب 

متنوعــی  گردشــگری  دیربــاز جاذبه هــای  از  مشــهد  می کنــد. 

ــد حــرم مطهــر، مجموعــۀ فرهنگــی تفریحــی  داشــته اســت؛ مانن

ــز برخــی  کــوه ســنگی، مجتمــع تجــاری زیســت خــاور و ... و نی

ــتان،  ــۀ هزاردس ــوزه و حوضخان ــی، م ــاغ مل ــد ب ــا مانن از جاذبه ه

ــروزه  ــا ام ــکاران، 1394(. ام ــی و هم ــت )فاضل ــرای بهش فرهنگس

بــه علــت تغییــر نســل گردشــگران و ســالیق آن هــا، نــوع جدیــدی 

ــد پارک هــای موضوعــی در فضــای  از جاذبه هــای گردشــگری مانن

ــگران رواج  ــتر گردش ــذب بیش ــرای ج ــهد ب ــهر مش ــگری ش گردش

ــا موضوعیــت آب )ســرزمین موج هــای  ــه اســت؛ پارک هــای ب یافت

آبــی، ســرزمین موج هــای خروشــان مشــهد و ...( و واقعیــت 

ــا هــدف خلــق  ــارک واقعیــت مجــازی اکســون( کــه ب مجــازی )پ

ــگری  ــعۀ گردش ــگران و توس ــرای گردش ــرد ب ــه ای منحصربه ف تجرب

ایــن شــهر زیارتــی فراهــم شــده اســت. بــا وجــود ایــن، پژوهشــی 

واقعیــت مجــازی  پارک هــای موضوعــی  بازاریابــی  در حــوزۀ 

ــی  ــر در پ ــش حاض ــن رو، پژوه ــت. ازای ــده اس ــام نش ــون انج تاکن

بررســی تجربــۀ گردشــگران در بازدیــد از پــارک واقعیــت مجــازی 

ــی  ــه و هواخواه ــۀ تجرب ــت رابط ــکل    گیری کیفی ــر آن در ش و تأثی

ــت. ــگران اس ــی گردش تجرب

ایــن پژوهــش بــه ادبیــات بازاریابی تجربــی از منظــر نظری و 

عملــی نیــز کمــک می کنــد. از دیــدگاه نظــری، ایــن مطالعۀ هشــت 

ــت  ــم، رضای ــتفاده، توه ــت اس ــل، قابلی ــه وری، تعام ــازۀ غوط س

تجربــی، اعتمــاد تجربــی، وفــاداری تجربــی و هواخواهــی تجربــی 

را پیشــنهاد می کنــد. عالوه برایــن، ایــن مقالــه بــرای بررســی 
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بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی
 گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

قربان زاده  و همکاران

ــه می دهــد. از  ــی مفهومــی ارائ ــن هشــت ســازه مدل ــن ای ــط بی رواب

دیــدگاه مدیریتــی نیــز نتایــج ایــن مطالعــه دانــش و فرصتــی را بــرای 

بازاریاب هــا و فعــاالن در حــوزۀ پارک هــای واقعیــت مجــازی 

ــی را  ــی تجرب ــای بازاریاب ــات و راهبرد ه ــا خدم ــد ت ــم می کن فراه

ــود  ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــد ت ــه کار گیرن ــد و آن هــا را ب ــعه دهن توس

ــات بازدیدکننــدگان از پارک هــای واقعیــت  ــاال از تجربی کــه ادراک ب

مجــازی و هواخواهــی تجربــی آن هــا باعــث افزایــش درک از 

ــود. ــی می ش ــاداری تجرب ــی و وف ــاد تجرب ــی، اعتم ــت تجرب رضای

پیشینۀ	نظری	پژوهش
واقعیت	مجازی	در	گردشگری

گردشــگری واقعیــت مجــازی نمایشــی مجــازی از جاذبــه ای 

واقعــی، مقصــد یــا تجربــۀ بازدیدکننــده اســت کــه به  منزلــۀ 

قبلــی  تجربیــات  گســترش  یــا  بازدیــد  بــرای  پیش درآمــدی 

 .)Kim & Hall, 2019( بازدیدکننــدگان طراحــی  شــده اســت

ــه بعدی  ــط س ــۀ محی ــترده ای به منزل ــور گس ــازی به ط ــت مج واقعی

و  زمینه هــا  کــه  می شــود  تعریــف  کامپیوتــر  بــا  ایجاد شــده 

موقعیت هــای پیچیــدۀ زندگــی واقعــی را شبیه ســازی می کنــد و 

ــراد اجــازۀ غوطه ورشــدن، هدایت کــردن و تعامــل را می دهــد  ــه اف ب

)Wei et al., 2019(؛ بــا ظهــور فّنــاوری واقعیــت مجــازی، 

ــگری  ــوازی و گردش ــت مهمان ن ــون آن در صنع ــای گوناگ کاربرده

بســیار اســتفاده شــده اســت و بــه گردشــگران کمــک می کنــد 

تــا تجربــۀ تعاملــی و متنوع تــری داشــته باشــند و درعین حــال 

ــت.  ــرده اس ــم ک ــرکت ها فراه ــرای ش ــتری را ب ــاری بیش ــای تج مزای

ــاوری نوظهــور، برنامه هــای واقعیــت مجــازی به دســت  درحکــم فّن

متصدیــان و مدیــران پــارک موضوعــی بــه کار گرفتــه  شــده اســت تــا 

ــد  ــاد کنن ــود ایج ــدگان خ ــرای بازدیدکنن ــه ای را ب ــۀ همه جانب تجرب

.)Jung et al., 2018(

صنعــت  محققــان  و  فعــاالن  توجــه  مجــازی  واقعیــت 

ــده ای از  ــداد فزاین ــت. تع ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــگری را ب گردش

مطالعــات اخیــر در حــوزۀ گردشــگری، اثربخشــی فّنــاوری واقعیــت 

مجــازی را در بهبــود تجربــۀ کاربــر در موزه هــا، پــارک ملــی، مراکــز 

ــگ1 و  ــال، یون ــرای  مث ــد. ب ــی کرده ان ــر بررس ــری هن ــد و گال خری

ــۀ  ــف تجرب ــرای کش ــوردی را ب ــه ای م ــش )2018( مطالع همکاران

ــازی در  ــت مج ــت واقعی ــتفاده از هدس ــا اس ــگران ب ــازی گردش مج

ــت  ــۀ واقعی ــه تجرب ــد ک ــد و دریافتن ــام دادن ــی انج ــارک مل ــۀ پ زمین

ــد از  ــرای بازدی ــگران ب ــد گردش ــه ور، در قص  غوط
ً
ــال ــازی کام مج

ــش )2018(  ــیادیا2 و همکاران ــت. طوس ــته اس ــر گذاش ــد تأثی مقص

تجربــۀ واقعیــت مجــازی کاربــر از یــک مقصــد گردشــگری 

را بررســی کردنــد و دربــارۀ این کــه چگونــه واقعیــت مجــازی 

ــر  ــد تغیی ــن مقص ــارۀ ای ــدگان را درب ــرش مصرف کنن ــد نگ می توان

ــی آن هــا نشــان داد کــه یــک  ــد. یافته هــای تجرب دهــد بحــث کردن

1. Jung
2. Tussyadiah 

ــگران  ــه گردش ــده ب ــی طراحی ش ــازِی به خوب ــت مج ــاوری واقعی فّن

ــث  ــن باع ــد و ای ــد را می ده ــا مقص ــل ب ــدن و تعام ــکان درگیرش ام

ــورد  ــات درم ــل، تحقیق ــود. در مقاب ــا می ش ــت آن ه ــش رضای افزای

تجربــۀ واقعیــت مجــازی بازدیدکننــدگان در زمینــۀ پارک هــای 

موضوعــی در مراحــل ابتدایــی خــود قــرار دارد. بــرای برطرف کــردن 

ایــن شــکاف تحقیــق، پژوهــش حاضــر تجربیــات واقعیــت مجــازی 

بازدیدکننــدگان از پــارک واقعیــت مجــازی و تأثیــر آن در هواخواهــی 

ــه را  ــت رابط ــری کیفی ــش میانجیگ ــا نق ــدگان ب ــی بازدیدکنن تجرب

ــت. ــرده اس ــی ک بررس

تجربیات	واقعیت	مجازی
تجربیــات واقعیــت مجــازی بازدیدکننــدگان به خوبــی در 

ــدودی  ــات مح ــت و مطالع ــده اس ــف نش ــگری تعری ــات گردش ادبی

آن را بــه چهــار بعــد غوطــه وری، تعامــل، قابلیــت اســتفاده و 

 Perez-Marcos, 2018; Wu( کرده انــد  مفهوم ســازی  توهــم 

به  منزلــۀ  ادبیــات گردشــگری، غوطــه وری  et al., 2019a(. در 

ــده  ــف ش ــرف تعری ــول مص ــدگان در ط ــی بازدیدکنن ــری ذهن درگی

ــد  ــوش کنن ــان را فرام ــذر زم ــا گ ــود آن ه ــث می ش ــه باع ــت، ک اس

 Jin( ــد ــد کنن کی ــرف تأ ــج مص ــای نتای ــرف به ج ــد مص ــر فراین و ب

et al., 2015(. در ادبیــات فّنــاوری نیــز ایــن مفهــوم به  منزلــۀ 

توصیفــی عینــی از خصوصیــات غوطــه وری سیســتم، بــا ایــن فــرض 

ــده  ــف ش ــد، تعری ــال آن رخ می ده ــه دنب ــی ب ــه وری ذهن ــه غوط ک

اســت )Hudson et al., 2019(. مقصــود از تعامــل در تجربیــات 

واقعیــت مجــازی، اکتشــاف بصــری فضاســت؛ بــرای  مثــال هنــگام 

اســتفاده از نمایشــگر ســربندHMD( 3( بــا یــک ردیــاب ســر 

ــد  ــدگان می توانن ــراف، بازدیدکنن ــه اط ــر ب ــدن س ــه و چرخان یکپارچ

دنیــای مجــازی را، ماننــد آنچــه در دنیــای واقعــی انجــام می دهنــد، 

اســتفاده  قابلیــت   .)Perez-Marcos, 2018( کننــد  کشــف 

ــۀ اثربخشــی، کارایــی و رضایــت از دســتیابی بازدیدکننــدگان  به مثاب

ــور  ــود )Diels et al., 2017( و به ط ــف می ش ــان تعری ــه اهدافش ب

تعریــف  نرم افــزاری  محصــول  از  قابلیتــی  به منزلــۀ  خــاص، 

ــتفاده  ــی اس ــرایط خاص ــت ش ــر آن را تح ــی کارب ــه زمان ــود ک می ش

 Wu( ــت ــذاب اس ــی و ج ــدنی، آموختن ــش  درک ش ــد و برای می کن

درک  از  »نمونــه ای  به مثابــۀ  توهــم  درنهایــت،   .)et al.,2019a

ــده  ــف ش ــی« تعری ــه حس ــک تجرب ــط از ی ــیر غل ــا تفس ــتباه ی اش

ــامل  ــازی ش ــت مج ــات واقعی ــوب، تجربی ــن چارچ ــت. در ای اس

برخــی توهمــات ادراکــی مربــوط بــه فضــا، محیــط و خــود4 اســت 

.)Perez-Marcos, 2018(

کیفیت	رابطۀ	تجربی
ارائــۀ  و  مشــتریان  بــا  طوالنی مــدت  رابطــه ای  برقــراری 

تجربیــات مثبــت قبــل، حیــن و بعــد از خدمــت، مشــاغل 

3. Head-Mounted Display 
4. Self 
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ــز  ــا متمای ــود را از رقب ــا خ ــازد ت ــادر می س ــگری را ق گردش

ســازند )Rajaobelina, 2018(. وو و چانــگ )2018( پیشــنهاد 

می کننــد کــه کیفیــت رابطــۀ تجربــی جهت گیــرِی راهبــردی اســت 

کــه بــر بهبــود روابــط تجربــی گردشــگران متمرکــز اســت. تومــاس 

)2018( و وو و چنــگ )2018( اظهــار داشــتند کــه کیفیــت رابطۀ 

تجربــی مفهومــی نوظهــور بــرای بازاریابــان مقصــد اســت تــا بتواند 

گردشــگران را در بــازار گردشــگری بســیار بی ثبــات و رقابتــی 

 ; Wu et al.,( ــن مطالعــه ــال تعاریــف چندی ــه دنب ــد. ب حفــظ کنن

 2019a; Wu & Cheng, 2018b; Estrada-Guillen et al.,

ــی در  ــۀ تجرب ــت رابط ــازۀ کیفی Wu et al., 2019b ;2018(، س

ــر اعتمــاد  ایــن مطالعــه به  منزلــۀ درک بازدیدکننــده از ســطوح باالت

ــارۀ پارک هــای  ــاداری تجربــی درب تجربــی، رضایــت تجربــی و وف

واقعیــت مجــازی تعریــف شــده اســت. در حــوزۀ پارک هــای 

ــۀ  ــوان به منزل ــی را می ت ــۀ تجرب ــت رابط ــازی، کیفی ــت مج واقعی

ارائه دهنــدۀ  بــا  تجربــی  رابطــۀ  تحقــق  از  بازدیدکننــده  ادراک 

 Wu & Cheng,( خدمــات پــارک واقعیــت مجــازی توصیــف کــرد

ــه  ــد ک ــی می کنن ــدگان ارزیاب ــاص، بازدیدکنن ــور خ 2018(. به ط

آیــا رابطــۀ تجربــی آن هــا بــا یــک ارائه دهنــدۀ خدمــات پارک هــای 

ــا  ــته های آن ه ــا خواس ــداف ی ــارات، اه ــازی، انتظ ــت مج واقعی

بــرآورده می ســازد )Wu & Chang, 2019a(. در صنعــت  را 

گردشــگری و مهمان نــوازی، تجربیــات در اعتمــاد، رضایــت و 

 Estrada-Guillen et al., 2018;( ــد ــر می گذارن ــاداری تأثی وف

Rajaobelina, 2018(. در ایــن مطالعــه، کیفیــت رابطــۀ تجربــی 

بــا یــک ارائه دهنــدۀ خدمــات واقعیــت مجــازی شــامل ســه مؤلفــه 

اســت: 1( اعتمــاد تجربــی بازدیدکننــده بــه یــک ارائه دهنــده 

خدمــت واقعیــت مجــازی؛ 2( رضایــت تجربــی بازدیدکننــده بــه 

یــک ارائه دهنــدۀ خدمــت واقعیــت مجــازی؛ 3( وفــاداری تجربــی 

ــازی. ــت مج ــت واقعی ــدۀ خدم ــک ارائه دهن ــه ی ــده ب بازدیدکنن

ــاد  ــه اعتم ــن مطالع ــگ1 )2019(، ای ــه وو و چن ــف ب عط

تجربــی را درحکــم تمایــل بــه وابســتگی بــه محصــول و یــا 

خدمــات براســاس بــاور یــا انتظــار بازدیدکننــده ناشــی از اعتبــار، 

خیرخواهــی و توانایــی درمــورد عملکــرد تجربــی ارائه دهنــدۀ 

خدمــات واقعیــت مجــازی تعریــف می کنــد.

نیــز  مطالعــه  ایــن  در  مدنظــر  تجربــی  رضایــت 

رضایت منــدی اســت کــه از محتــوای خدمــات تحــت معاملــه ای 

گردشــگران   .)Kao et al., 2008( می شــود  تجربــه  خــاص 

تجربــه را بــا انتظــارات قبلــی خــود مقایســه می کننــد و ناســازگاری 

پاســخ های  می کننــد؛  تولیــد  را  شــناختی2  ناهماهنگــی  یــا 

ــا ناهماهنگــی شــناختی،  ــن ناســازگاری ی ــر ای ــی  ب احساســی مبتن

ــاس،  ــد. براین اس ــکیل می ده ــی را تش ــا نارضایت ــت ی ــۀ رضای نتیج
1. Wu & Chang 
2. Cognitive Dissonance

ــی  ــت تجرب ــوم رضای ــۀ مفه ــه در ارائ ــن مطالع ــگران در ای پژوهش

ــی  ــت تجرب ــند و رضای ــی می کوش ــای تجرب ــر دیدگاه ه ــی  ب مبتن

محتویــات  بــر  گردشــگران  ارزیابــی  از  نتیجــه ای  به  منزلــۀ  را 

ارائه شــده به دســت ارائه دهنــدگان خدمــات تعریــف می کننــد 

)Wu et al., 2019b(. براســاس گفته هــای کائــو و همــکاران 

)2008( و ســینگ3 )2018(، مفهــوم رضایــت تجربــی واقعیــت 

ــۀ  ــۀ نتیج ــده و به منزل ــی ارائه  ش ــدگاه تجرب ــاس دی ــازی براس مج

کــه  مجــازی  واقعیــت  محتــوای  از  بازدیدکننــدگان  ارزیابــی 

ــت. ــده اس ــف ش ــته تعری ــش گذاش ــه نمای ــات ب ــدۀ خدم ارائه دهن

بــر  نتیجــۀ تجربــۀ عاطفــی مثبــت مشــتمل  وفــاداری 

محصــوالت یــا خدمــات اســت. وو و چنــگ )2018( نشــان 

از وفــاداری مشــتق  می دهنــد کــه مفهــوم وفــاداری تجربــی 

ــدگان  ــی بازدیدکنن ــاداری تجرب ــرای درک درســت از وف می شــود. ب

تجربــی  وفــاداری  مجــازی،  واقعیــت  فناوری هــای  درمــورد 

ــه  ــق بررســی شــده اســت، ب ــن تحقی واقعیــت مجــازی، کــه در ای

ــازی را  ــت مج ــط واقعی ــه محی ــد ک ــاره می کن ــده ای اش بازدیدکنن

 Kim et( تجربــه کــرده و بــه بازدیــد مجــدد تمایــل داشــته اســت

.)al., 2020; Wu & Cheng, 2018; Wu et al., 2019a

هواخواهی	تجربی
ــای  ــوق توصیه ه ــا شوروش ــدگان ب ــه مصرف کنن هنگامی ک

ارائــه  برندهــا  یــا  درمــورد محصــوالت، خدمــات  را  مثبتــی 

می دهنــد، درواقــع در نقــش هواخواهــان، از طــرف آن شــیء 

عمــل می کننــد )Kim et al., 2020(. هواخواهــی گام مهــم 

رو بــه جلــو در روابــط درحــال تکامــل بیــن یــک ســازمان و 

و  دو4   .)Wu & Cheng, 2017( اســت  آن  مصرف کننــدگان 

همکارانــش )2007( هواخواهــی را حمایــت مصرف کننــدگان 

HC هــر ســازمان تعریــف می کننــد و آن را ازطریــق نیتشــان بــرای 

مصــرف محصــوالت ســازمان و ســپس صحبت کــردن بــا دیگــران 

ــد. از  ــری می کنن ــول اندازه گی ــان از محص ــۀ خوبش ــارۀ تجرب درب

طــرف دیگــر، برگــر و میلکمــان5 )2012( و شــوکال6 و همکارانــش 

یــک  از  اســتفاده  توصیــۀ  بــه  تمایــل  را  )2016( هواخواهــی 

ــال  ــه دنب ــد. ب ــران می دان ــه دیگ ــی ب ــۀ اطالعات ــا قطع ــول ی محص

تعاریــف ارائه شــده، هواخواهــی تجربــی واقعیــت مجــازی در ایــن 

ــای  ــۀ توصیه ه ــرای ارائ ــده ب ــل بازدیدکنن ــۀ تمای ــش به منزل پژوه

ــان از  ــۀ خوبش ــارۀ تجرب ــران درب ــا دیگ ــردن ب ــوی و صحبت ک ق

 Wu et al.,( ــت ــده اس ــف ش ــازی تعری ــت مج ــای واقعی پارک ه

.)2019a

3. Singh 
4. Du 
5. Berger & Milkman
6. Shukla
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 گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

قربان زاده  و همکاران

پیشینۀ	تجربی	پژوهش
ــای  ــتند تجربه ه ــان داش ــکاران )2018( بی ــکوآ1 و هم ماراس

ــتگاه های  ــل دس ــن نس ــا جدیدتری ــده ب ــازی خلق ش ــت مج واقعی

واقعیــت مجــازی در قصــد بازدیــد از ســایت ها و جاذبه هــای 

ــا  ــکاران )2019( ب ــر دارد. وی2 و هم ــد تأثی ــک مقص ــی در ی دیدن

اســتفاده از دیــدگاه حضــور و نظریــۀ فراینــد در پــی کشــف چگونگی 

ــار  ــه و رفت ــای تجرب ــازی در ارتق ــت مج ــاوری واقعی ــذاری فّن تأثیرگ

بازدیدکننــدگان پــارک موضوعــی برآمدنــد و نشــان دادنــد کــه کیفیت 

تجربــی و عملکــردی در مقاصــد رفتــاری همچــون رضایــت، بازدید 

مجــدد و توصیــۀ دیگــران بــه بازدیــد از پارک هــای موضوعــی 

ــاط  ــی در ارتب ــکاران )2018( در پژوهش ــگ و هم ــر دارد. جان تأثی

ــت  ــه کیفی ــد ک ــازی دریافتن ــت مج ــی واقعی ــای موضوع ــا پارک ه ب

خدمــات، ســرگرمی و حضــور اجتماعــی پیشــایندهایی از رضایــت 

و تبلیغــات شــفاهی و تمایــل بــه پرداخــت اضافــی نیــز پیامدهــای 

ــای  ــارۀ پارک ه ــی درب ــت. در پژوهش ــده اس ــت بازدیدکنن از رضای

واقعیــت مجــازی تریــپ مومنت در تایــوان، وو و همــکاران )2019( 

بــه بررســی روابط ســاختاری بیــن ابعــاد تجربیــات واقعیــت مجازی 

)غوطــه وری، تعامــل، قابلیــت اســتفاده و توهــم(، ابعــاد دل بســتگی 

ــت  ــت واقعی ــازی، هوی ــت مج ــتگی واقعی ــازی )وابس ــت مج واقعی

ــازی( و  ــت مج ــنایی واقعی ــازی و آش ــت مج ــر واقعی ــازی، تأثی مج

ابعــاد پیامــد تجربــی واقعیــت مجــازی )رضایــت تجربــی، وفــاداری 

تجربــی و هواخواهــی تجربــی( پرداختنــد. مورهــوس3 و همــکاران 

)2018( در تحقیــق تجربــی خــود در ارزیابــی اثربخشــی واقعیــت 

مجــازی به منزلــۀ ابــزار بازاریابــی مقصــد از دیــدگاه بازاریابــان 

دریافتنــد کــه فاکتورهــای داخلــی ماننــد ادراکات و تمایــالت 

رفتــاری مثبــت گردشــگران و فاکتورهــای خارجــی مثــل فشــارهای 

رقابتــی و بازارهــای جهانــی، از دالیــل به کارگیــری واقعیــت مجــازی 

در عرصــۀ گردشــگری هســتند. فــالح تفتــی و همــکاران )1397( بــه 

ــگری  ــعۀ گردش ــازی در توس ــت مج ــای واقعی ــتفاده از تکنیک ه اس

مجــازی اشــاره کرده انــد کــه از ایــن طریــق فــرد قــادر اســت 

ــار  ــی و آث ــر طبیع ــوزه، مناظ ــه م ــون از جمل ــای گوناگ از مکان ه

باســتانی دور از دســترس، بــه شــکل مجــازی دیــدن کنــد. اســالمی 

ــازی  ــت مج ــر واقعی ــی تأثی ــی چگونگ ــه بررس ــجین )1396( ب هش

ــخص  ــت و مش ــان پرداخ ــل آرم ــد در هت ــژۀ برن ــرم ارزش وی در ه

ــای  ــی واقعیت ه ــت به خوب ــته اس ــازی توانس ــت مج ــه واقعی ــد ک ش

موجــود در هتــل را منتقــل کنــد و تأثیــر شــایان توجهــی در موفقیــت 

ــکاران )1392(  ــد و هم ــودی میمن ــد. محم ــته باش ــل داش ــد هت برن

ــاوری اطالعــات و ارتباطــات  ــر اهمیــت به کارگیــری فن کیــد ب ــا تأ ب

ــگری  ــر در گردش ــل مؤث ــی عوام ــه بررس ــگری ب ــت گردش در صنع

1. Marascoa 
2. Wei 
3. Moorhouse 

الگــوی جامــع گردشــگری مجــازی  از  بــا اســتفاده  مجــازی 

ــبکه های  ــی و ش ــی الکترونیک ــه آمادگ ــد ک ــان دادن ــد و نش پرداختن

ــی و  ــد. مینای مشــارکتی مجــازی در گردشــگری مجــازی تأثیرگذارن

رازی زاده )1392( عناصــر شــکل دهندۀ حــس حضــور را شناســایی 

ــی  ــه ای را ارزیاب ــای رایان ــران بازی ه ــت کارب ــاب آن در هوی و بازت

ــر، برآمــده از  ــد کــه حــس حضــور کارب ــج نشــان دادن ــد. نتای کردن

چهــار حــس حضــور مکانــی، اجتماعــی، شــخصی و داســتانی، در 

شــکل دهی مســتقیم بــه هویــت مجــازی و تأثیرگــذاری غیرمســتقیم 

ــر  ــت، چاک ــزایی دارد. درنهای ــش بس ــر نق ــی کارب ــت واقع در هوی

ــش  ــگر در نمای ــی 302 گردش ــکاران )1398( در بررس ــا و هم رض

مجــازی فیلمــی از مقصــد گردشــگری پتــرا در کشــور اردن، نشــان 

دادنــد کــه نمایشــگر واقعیــت مجــازی در هــر دو بعــد حــس 

خودیابــی و عملکــرد ممکــن از حــس حضــور فضایــی تأثیــر مثبــت 

دارد. نمایشــگر واقعیــت مجــازی به صــورت مســتقیم در تمایــالت 

ــالت  ــی د تمای ــس خودیاب ــق ح ــته و از طری ــر نداش ــاری تأثی رفت

ــدرت  ــذارد. ق ــر می گ ــازی اث ــط مج ــۀ محی ــس از تجرب ــاری پ رفت

ــاداری دارد؛  ــر معن ــی تأثی ــور فضای ــس حض ــردی در ح ــم ف تجس

ــری  ــم باالت ــدرت تجس ــازی ق ــط مج ــر محی ــه کارب ــن هرچ بنابرای

ــس  ــازی ح ــط مج ــود را در محی ــد خ ــر می توان ــد، بهت ــته باش داش

کنــد.

توسعۀ	فرضیه	ها	و	مدل	مفهومی
تجربیات	واقعیت	مجازی	و	رضایت	تجربی

ــده  ــۀ بازدیدکنن ــه تجرب ــد ک ــان دادن ــیاری نش ــان بس محقق

  Wu et( ــت ــدگان اس ــت بازدیدکنن ــرای رضای ــوی ب ــایندی ق پیش

 .)al., 2018; Wu et al., 2019a Ba¸Sarangil, 2016;

ــت  ــه کیفی ــان داد ک ــود نش ــۀ خ ــارانگیل )2016( در مطالع بارس

 در رضایــت بازدیدکننــدگان پارک هــای موضوعــی 
ً
ــه مســتقیما تجرب

شــهر اســتانبول تأثیــر مثبــت دارد و به صــورت غیرمســتقیم از طریــق 

ــرار  ــر ق ــت تأثی ــدگان را تح ــاری بازدیدکنن ــالت رفت ــت، تمای رضای

ــت  ــن کیفی ــل بی ــط متقاب ــش )2018( رواب ــد. وو و همکاران می ده

خدمــات، کیفیــت تجربــه، رضایــت تجربــی، تصویــر ذهنــی 

بازدیدکننــدگان از پــارک موضوعــی، ارزش کارکــردی و احساســی و 

نیــز قصــد بازدیــد مجــدد در میــان بازدیدکننــدگان پــارک موضوعــی 

ــط  ــه نه فق ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــد. ای ــی کردن ــوان را بررس در تای

ــت  ــه عملکــرد مدیری ــده شــامل پاســخ نســبی ب تجــارب بازدیدکنن

 در رضایــت تجربــی مؤثــر 
ً
اســت، بلکــه کیفیــت تجربــی مســتقیما

ــت  ــدد را تح ــد مج ــد بازدی ــتقیم قص ــورت غیرمس ــت و به  ص اس

تأثیــر قــرار می دهــد. درنهایــت، وو و همکارانــش )2019a( در 

ــن  ــازی در بی ــت مج ــات واقعی ــورد تجربی ــه ای درم مطالع
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بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی186
 گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

قربان زاده  و همکاران

بازدیدکننــدگان تریــپ مومنــت1 در چیــن نشــان داده انــد کــه 

ــم  ــل و توه ــه وری، تعام ــدگان، غوط ــات بازدیدکنن ــان تجربی در می

تأثیــر مثبتــی در رضایــت تجربــی بازدیدکننــدگان از خدمــات 

واقعیــت مجــازی پــارک موضوعــی تریــپ مومنــت دارد؛ ازایــن رو 

فرضیه هــای زیــر شــکل می گیــرد:

ــی  ــت تجرب ــی در رضای ــر مثبت ــه وری تأثی ــۀ 1: غوط فرضی

بازدیدکننــدگان پــارک واقعیــت مجــازی دارد.

تجربــی  در رضایــت  مثبتــی  تأثیــر  تعامــل   :2 فرضیــۀ 

دارد. مجــازی  واقعیــت  پــارک  بازدیدکننــدگان 

فرضیــۀ 3: قابلیــت اســتفاده تأثیــر مثبتــی در رضایــت 

دارد. مجــازی  واقعیــت  پــارک  بازدیدکننــدگان  تجربــی 

تجربــی  رضایــت  در  مثبتــی  تأثیــر  توهــم   :4 فرضیــۀ 

دارد. مجــازی  واقعیــت  پــارک  بازدیدکننــدگان 

رضایت	تجربی	و	هواخواهی	تجربی
کــه  درصورتــی  می دهــد  نشــان  بازاریابــی  ادبیــات 

خدمــات  ســطح  از  مــداوم  به طــور  مصرف کننــدگان 

ــه هواخواهانــی  ارائه دهنــدگان خدمــات رضایــت داشــته باشــند، ب

 White &( ــد ــد ش ــل خواهن ــات تبدی ــدگان خدم ــرای ارائه دهن ب

Schneider, 2000(. رضایــت درحکــم پیشــایندی منطقــی بــرای 

 Zeithaml et al.,( ــه می شــود مقاصــد هواخواهــی در نظــر گرفت

2000(. براســاس نظــر روی2 )2013(، مشــتریان اگــر رضایــت و 

ــارۀ ارائه دهنــده داشــته باشــند، تمایــل دارنــد  احســاس مثبتــی درب

ــد. در  ــت کنن ــش حمای ــان همتایان ــات در می ــدۀ خدم از ارائه دهن

ــتند  ــار داش ــگ )2019a( اظه ــز وو و چان ــگری نی ــات گردش ادبی

کــه رضایــت به منزلــۀ پیشــایند منطقــی بــرای هواخواهــی در 

ــز  ــکاران )2019a( نی ــت، وو و هم ــود. درنهای ــه می ش ــر گرفت نظ

ــد کــه رضایــت تجربــی بازدیدکننــدگان از محیط هــای  نشــان دادن

واقعیــت مجــازی تأثیــر مثبتــی در هواخواهــی تجربــی دارد. 

براســاس مباحــث مطرح شــده ایــن فرضیــه شــکل می گیــرد:

ــی  ــی در هواخواه ــر مثبت ــی تأثی ــت تجرب ــۀ 5: رضای فرضی

ــی دارد. تجرب

رضایت	تجربی	و	اعتماد	تجربی
در حوزه هــای مختلــف گردشــگری، یافته هــای تجربــی 

ــاد  ــی در اعتم ــر مثبت ــی تأثی ــت تجرب ــه رضای ــد ک ــان می ده نش

 Wu & Cheng, 2018; Wu & Chang, 2019b;( تجربی دارد

Wu et al., 2018; Wu et al., 2020(. وو و چنــگ )2018( 

در مطالعــه ای بــر روی مهمانــان هتل هــای هوشــمند نشــان دادنــد 

کــه رضایــت تجربــی عاملــی مهــم و تعیین کننــده در اعتمــاد 

ــه  ــد ب ــان بتوانن ــه مهمان ــرای این ک ــی رود و ب ــمار م ــی به ش تجرب

1. Trip Moment 
2 . Roy 

ــۀ  ــاس تجرب ــد براس ــت بای ــد، مدیری ــادار بمانن ــمند وف ــل هوش هت

مهمانــان از هتــل هوشــمند، آن هــا را راضــی و اعتمادشــان را جلــب 

ــه  ــد ک ــان دریافتن ــز در مطالعه ش ــگ )2019b( نی ــد. وو و چان کن

وقتــی یــک گردشــگر بــا اســتفاده از بیــت کویــن در تجربــۀ ســفر 

ــش  ــز افزای ــن نی ــت کوی ــه بی ــاد او ب ــود، اعتم ــی می ش ــود راض خ

ــکل گرفته  ــی ش ــاد تجرب ــت و اعتم ــن رضای ــن رو، ای ــد؛ ازای می یاب

ممکــن اســت رابطــۀ طوالنی مــدت بــا ایــن تجربــه را نیــز افزایــش 

دهــد. درنهایــت، در مطالعاتــی دیگــر بــر روی گردشــگران کــروز 

نیــز نتایــج نشــان داد کــه رضایــت تجربــی تأثیــر مثبتــی در اعتمــاد 

ــگری،  ــات گردش ــه ادبی ــی دارد )Wu et al., 2018(. اگرچ تجرب

به طــور گســترده نشــان داده  اســت کــه رضایــت تجربــی پیشــایندی 

از اعتمــاد تجربــی اســت؛ امــا رابطــه بیــن ایــن دو متغیــر در میــان 

نشــده  بررســی  مجــازی  واقعیــت  پارک هــای  بازدیدکننــدگان 

ــرد: ــکل می گی ــم ش ــۀ شش ــن رو فرضی ــت. ازای اس

فرضیۀ 6: رضایت تجربی تأثیر مثبتی در اعتماد تجربی دارد.

رضایت	تجربی	و	وفاداری	تجربی
ــت  ــی رضای ــات بازاریاب ــلم3 )2015( ر ادبی ــاور المس ــه ب ب

به منزلــۀ پیشــایند مهــم از وفــاداری تعریــف می شــود؛ بــرای مثــال 

ــی4 در  ــی اف س ــوِد ک ــت ف ــتوران فس ــارۀ رس ــی درب ــج پژوهش نتای

چیــن نشــان می دهــد کــه رضایــت تجربــی پیشــایندی قــوی بــرای 

 .)Wu & Cheng, 2018( وفــاداری تجربــی مشــتریان اســت

گردشــگری  صنعــت  در   )2016( آی5  و  وو  مشــابه،  به طــور 

ــه  ــگران ب ــدۀ گردش ــت تجربه ش ــه رضای ــد ک ــان دادن ــف نش گل

ــان  ــف در ذهنش ــگری گل ــوب از گردش ــری خ ــکل گیری تصوی ش

منجــر شــده و بــه نوبــۀ خــود ســبب وفــاداری گردشــگران و بــروز 

رفتارهــای وفــاداری ماننــد تبلیغــات شــفاهی و بازدیــد مجدد شــده 

ــد  ــان دادن ــز نش ــکاران )2019a( نی ــت، وو و هم ــت. درنهای اس

کــه رضایــت تجربــی بازدیدکننــدگان از محیــط واقعیــت مجــازی 

تریــپ مومنــت در چیــن تأثیــر مثبتــی در وفــاداری تجربــی آن هــا 

ــرد: ــکل می گی ــۀ 7 ش ــن رو فرضی دارد. ازای

فرضیــۀ 7: رضایــت تجربــی تأثیــر مثبتــی در وفــاداری 

دارد. تجربــی 

اعتماد	تجربی	و	وفاداری	تجربی
ــد  ــاد در مقاص ــه درک اعتم ــت ک ــاینش6 )2012( دریاف ش

نشــان   )2015( همکارانــش  و  روی7  دارد.  تأثیــر  وفــاداری 

ــاداری  ــد وف ــا مقاص ــات ب ــرد خدم ــد عملک ــه پیون ــد ک می دهن

ــن، آن هــا اســتدالل  ــر اعتمــاد اســت. عالوه برای  تحــت تأثی
ً
کامــال

3. Al-Msallam 
4. KFC 
5. Wu & Ai 
6. Shainesh  
7. Richter 
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بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی
 گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

قربان زاده  و همکاران

می کننــد کــه بــا افزایــش شــدت رقابــت انتظــار مــی رود کــه نیــات 

ــود. وو و  ــت ش ــکل گرفته تقوی ــاد ش ــت اعتم ــر مثب ــا اث ــاداری ب وف

چانــگ )2019b( دریافتنــد کــه اعتمــاد تجربــی پیشــایندی اصلــی 

ــن نشــان می دهــد کــه  ــی اســت و ای ــاداری تجرب ــرای مقاصــد وف ب

ــن  ــت کوی ــتفاده از بی ــد اس ــی در مقاص ــر مثبت ــی تأثی ــاد تجرب اعتم

ــن  ــط بی ــر رواب ــات ب ــک از مطالع ــال، هیچ ی ــفر دارد. بااین ح در س

اعتمــاد تجربــی و وفــاداری تجربــی در صنعــت گردشــگری واقعیــت 

ــنهاد  ــۀ 8 پیش ــاس، فرضی ــت. براین اس ــده اس ــز نش ــازی متمرک مج

شــده اســت:

فرضیــۀ 8: اعتمــاد تجربــی تأثیــر مثبتــی در وفــاداری تجربــی 

دارد.

اعتماد	تجربی	و	هواخواهی	تجربی
 هواخواهــی مصرف کننــده درحکــم ابــزاری مؤثــر 

ً
اخیــرا

آن هــا  اعتمــاد  و جلــب  توانمندســازی مصرف کننــدگان  بــرای 
ــر1  ــر گرمل ــاس نظ ــت )Roy et al., 2014(. براس ــده اس ــد آم پدی

ــده، تبلیغــات شــفاهی  ــش )2001(، اعتمــاد مصرف کنن و همکاران

مثبتــی ایجــاد می کنــد کــه در آینــده بــه مقاصــد هواخواهــی تبدیــل 

ســازمان های  کــه  می دهــد  نشــان   )2013( روی  می شــود. 

خدماتــی بایــد از طریــق ایجــاد اعتمــاد مشــتریان به وســیلۀ کیفیــت 

خدمــات ارائه شــده توســط ســازمان در پــی افزایــش مقاصــد 

دریافــت   )2013( همــکاران  ســوزانتا2و  برآینــد.  هواخواهــی 

اســت؛  هواخواهــی  مقاصــد  از  پیش بینی کننــده  اعتمــاد  کــه 

ــذارد.  ــر می گ ــی تأثی ــد هواخواه ــاد در مقاص ــر، اعتم به عبارت دیگ

بااین حــال، هیچ یــک از مطالعــات بــر روابــط بیــن اعتمــاد تجربــی 

ــازی  ــت مج ــگری واقعی ــت گردش ــی در صنع ــی تجرب و هواخواه

ــده  ــنهاد ش ــر پیش ــۀ زی ــاس، فرضی ــت. براین اس ــده اس ــز نش متمرک

ــت: اس

فرضیــۀ 9: اعتمــاد تجربــی تأثیــر مثبتــی در هواخواهــی 

دارد. تجربــی 

وفاداری	تجربی	و	هواخواهی	تجربی
کــه  می کننــد  اســتدالل   )2015( رومــان3  و  آموروســو 

ســازمان هایی کــه شــهرت مطلــوب دارنــد از وفــاداری بهــره 

ــی  ــی در هواخواه ــادار و مثبت ــور معن ــاداری به ط ــن وف ــد و ای می برن

تأثیــر می گــذارد. وو و چنــگ )2017( در مطالعــه ای بــر روی 

گردشــگران مــزارع تفریحــی در چیــن دریافتنــد کــه وفــاداری تجربی 

ســبز رابطــۀ مثبــت بــا هواخواهــی ســبز دارد. بــه همیــن ترتیــب، وو 

و همکارانــش )2019a( در مطالعــه بــر روی بازدیدکننــدگان محیــط 

واقعیــت مجــازی تریــپ مومنــت نشــان دادنــد کــه وفــاداری تجربی 

شــکل گرفته ناشــی از تجربیــات مثبــت در هواخواهــی تجربــی 

ــرد: ــکل می گی ــۀ 10 ش ــن رو فرضی ــی دارد. ازای ــر مثبت تأثی

ــی  ــی در هواخواه ــر مثبت ــی تأثی ــاداری تجرب ــۀ 10: وف فرضی

ــی دارد. تجرب

1. Gremler 
2. Susanta
3. Amoroso & Roman  

شکل	1:	مدل	مفهومی	پژوهش
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بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی188
 گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

قربان زاده  و همکاران

روش	شناسی	پژوهش
از لحــاظ هــدف، کاربــردی اســت.  پژوهــش حاضــر 

ــت  ــات واقعی ــر تجربی ــی تأثی ــه بررس ــش ب ــن پژوه ــه ای ازآنجاک

ــارک  ــد از پ ــگران در بازدی ــی گردش ــی تجرب ــازی در هواخواه مج

ـ  هم بســتگی  نــوع  از  می پــردازد،  اکســون  مجــازی  واقعیــت 

ــت. ــاختاری اس ــادالت س ــدل مع ــر م ــی ب ــوده و مبتن ــی ب توصیف

ــت.  ــه اس ــعه یافت ــش توس ــش در دو بخ ــش نامۀ پژوه پرس

بخــش اول شــامل 8 ســازه )غوطــه وری، تعامــل، قابلیــت اســتفاده، 

ــی  ــاداری تجرب ــی، وف ــاد تجرب ــی، اعتم ــت تجرب ــم، رضای توه

ــخصات  ــامل مش ــش دوم ش ــت. بخ ــی( اس ــی تجرب و هواخواه

جمعیت شــناختی پاســخ دهندگان )جنســیت، تحصیــالت و ســن( 

ــور  ــی به منظ ــۀ 40 تای ــک نمون ــون ی ــۀ پیش آزم ــت. در مرحل اس

محاســبۀ قابلیــت پایایــی ابــزار ســنجش انتخــاب شــد و ســازگاری 

ــی اس اس  ــزار اس پ ــا نرم اف ــاخ ب ــای کرونب ــبۀ آلف ــا محاس ــی ب درون

محاســبه شــد. براین اســاس ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای 

ــه  ــان داد ک ــه نش ــه نتیج ــد ک ــت آم ــش نامه 0/88 به دس کل پرس

به خوبــی درک کرده انــد. را  پاســخ دهندگان ســؤاالت 

ــه ای از مطالعــات قبلــی  ــری 36 گوی ــاس اندازه گی یــک مقی

اقتبــاس شــد و متناســب بــا حــوزۀ پژوهــش حاضــر اصــالح شــد. 

پنج گزینــه ای  مقیــاس  در  را  گویه هــا  تمامــی  پاســخ دهندگان 

ــی  ــف( ارزیاب  مخال
ً
ــال ــا 1 = کام ــق ت  مواف

ً
ــال ــرت ) =5 کام لیک

ــاب  ــت انتخ ــن عل ــه ای ــرت ب ــه ای لیک ــاس پنج گزین ــد. مقی کردن

شــد کــه بیشــتر مطالعــات انجام شــده بــر روی متغیرهــای پژوهــش 

 Wu et al., 2019a; Wu( از ایــن مقیــاس اســتفاده کــرده بودنــد

Chang, 2018; Wu et al., 2019b & (. بــرای کمــک بــه 

ــدف  ــش نامه، ه ــل پرس ــی تکمی ــخ دهندگان در درک چگونگ پاس

ــؤال  ــر س ــه ه ــخ گویی ب ــوۀ پاس ــؤاالت و نح ــاختار س ــق، س تحقی

براســاس مقیــاس لیکــرت بــرای آن هــا توضیــح داده شــد. جــدول 

ــد. ــان می ده ــا را نش ــک از آن ه ــع هری ــؤاالت و مناب ــداد س 1 تع

جدول	1:	متغیرهای	بررسی	شده	در	پژوهش	)تعداد	سؤاالت،	منابع(

متغیر در مدل 
مفهومی

منابعتعداد سؤاالت

4Wu et al., 2019aغوطه وری

5Wu et al., 2019aتعامل

6Wu et al., 2019aقابلیت استفاده

8Wu et al., 2019aتوهم

4Wu et al., 2019bرضایت تجربی

3Wu et al., 2019aاعتماد تجربی

3Wu et al., 2019bوفاداری تجربی

3Wu & Cheng, 2017هواخواهی تجربی

ــت  ــگرانی اس ــۀ گردش ــامل کلی ــش ش ــاری پژوه ــۀ آم جامع

کــه در ایــام تعطیــالت تابســتان 1398 از پــارک  واقعیــت مجــازی 

اســتفاده  آن  خدمــات  از  و  بازدیــد  مشــهد  شــهر  در  اکســون 

ــردن  ــدگان و تهیه نک ــودن بازدیدکنن ــرض نامحدودب ــا ف ــد. ب کرده ان

فهرســتی از آن هــا از روش نمونه گیــری در دســترس اســتفاده شــد. 

ــران  ــول کوک ــق فرم ــش از طری ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم ــم نمون حج

ــه 384  ــم نمون ــای 0/05 حج ــن خط ــا تعیی ــه ب ــد ک ــبه ش محاس

نفــر تعییــن شــد. بــرای حفــظ حاشــیۀ ایمنــی، تعــداد 400 

ــون در  ــازی اکس ــت مج ــارک واقعی ــور در پ ــا حض ــش نامه ب پرس

میــان بازدیدکننــدگان پخــش شــد و 384 پرســش نامۀ ســالم و 

ــد. ــل ش ــص تجزیه وتحلی ــدون نق ب

آزمــون کلموگــروف  از  بــا اســتفاده  ایــن پژوهــش،  در 

ــودن داده هــا  ــی اس اس نرمال ب ــزار اس پ ــق نرم اف اســمیرنوف از طری

ــاداری  ــطح معن ــون و س ــارۀ آزم ــه آم ــه ب ــا توج ــد. ب ــنجیده ش س

ــد  ــا تأیی ــودن داده ه ــت، نرمال ب ــر از 05/ 0اس ــه کمت ــا، ک متغیره

نشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه داده هــا توزیــع نرمــال نداشــتند. ازایــن رو، 
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بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی
 گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

قربان زاده  و همکاران

مناســب  رویکــردی  انتخــاب  بــرای  تصمیم گیــری  فراینــد  در 

ــا،  ــل داده ه ــرای تحلی ــاختاری ب ــادالت س ــازی مع ــور مدل س به منظ

ــزار اســمارت  ــا اســتفاده از نرم اف اســتفاده از روش هــای نســل دوم ب

پــی ال اس رویکــرد مناســب تری اســت )داوری و رضــازاده، 1397(.

جدول	2:	مشخصات	جمعیت	شناختی	نمونۀ	بررسی	شده

درصدفراوانیپاسخمتغیردرصدفراوانیپاسخمتغیر

جنسیت
67/7%260مرد

سن

20 و کمتر 
27/6%106از 20

38/5%21148 تا 32/325%124زن

تحصیالت

23/2%2689 تا 50/530%194زیر دیپلم

دیپلم و فوق 
31 و بیشتر 29/7%114دیپلم

10/7%41از 31

14/6%56کارشناسی

ارشد و 
5/2%20باالتر

یافته	های	پژوهش
تجزیه	وتحلیل	داده	ها

تحلیــل داده هــا شــامل دو مرحلــه بــود. در مرحلــۀ اول، ابــزار 

ــۀ دوم،  ــدی و در مرحل ــی تأیی ــل عامل ــق تحلی ــری از طری اندازه گی

ــه، از  ــر دو مرحل ــد. در ه ــی ش ــش ارزیاب ــاختاری پژوه ــدل س م

ــزار اســمارتپی ال اس 3  ــی ال اس( و نرم اف ــی )پ ــل مربعــات جزئ حداق

ــم. اســتفاده کردی

بررسی	برازش	مدل	اندازه	گیری
انعکاســی،  اندازه گیــری  مدل هــای  ارزیابــی  به منظــور 

بارهــای عاملــی، پایایــی ترکیبــی و میانگیــن واریانــس استخراج شــده 

ــد  ــان می ده ــدول 3 نش ــد )Hair et al., 2013(. ج ــی ش ارزیاب

کــه تمامــی بارهــای عاملــی از مقــدار توصیه شــده 0/6 فراتــر رفتــه 

.)Chin et al., 2008( اســت

بعــد از بررســی ضرایــب بارهــای عاملــی، نوبــت به محاســبه 

ــی  ــاخ و پایای ــای کرونب ــب آلف ــاخص )ضرای ــی ش ــزارش پایای و گ

ــاخ نشــان دهندۀ  ــی( می رســد. بررســی ضرایــب آلفــای کرونب ترکیب

وضعیــت مطلــوب همــۀ متغیرهــا )بیــش از 0/7( اســت. در پایایــی 

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــق، بلک ــورت مطل ــه به ص ــازه ن ــی س ــی، پایای ترکیب

ــود )داوری  ــبه می ش ــر محاس ــا یکدیگ ــان ب ــتگی سازه هایش هم بس

 1)CR( طبــق جــدول 3 مقــدار پایایــی ترکیبــی .)و رضــازاده، 1397

1. Composite Reliability

ــد در  ــان می ده ــه نش ــت ک ــش از 0/7 اس ــازه ها بی ــۀ س ــرای هم ب

ــی،  ــار پایای ــی معی ــد از بررس ــد. بع ــرار دارن ــی ق ــت مطلوب وضعی

ــزان  ــده( می ــس استخراج ش ــن واریان ــرا )میانگی ــی همگ ــار روای معی

ــد  ــان می ده ــود را نش ــاخص های خ ــا ش ــازه ب ــک س ــتگی ی هم بس

ــتر  ــز بیش ــرازش نی ــد، ب ــتر باش ــتگی بیش ــن هم بس ــه ای ــه هرچ ک

ــت؛  ــدد 0/5 اس ــار AVE2 ع ــرای معی ــی ب ــدار بحران ــت. مق اس

ــول را  ــرای قابل قب ــی همگ ــاالی 0/5 روای ــدار ب ــه مق ــی ک بدین معن

ــرای  ــر AVE ب ــدول 3، مقادی ــاس ج ــد )ibid(. براس ــان می ده نش

تمامــی ســازه ها باالتــر از 0/5 اســت کــه نشــان می دهــد ســازه های 

ــد. ــود دارن ــاخص های خ ــا ش ــی ب ــتگی مطلوب ــش هم بس پژوه

ــرازش مــدل اندازه گیــری  ــه بررســی ب ــاری کــه ب ــن معی آخری

ــا  ــازه ب ــک س ــۀ ی ــزان رابط ــه می ــت ک ــرا اس ــی واگ ــردازد، روای می پ

ــازه ها  ــایر س ــا س ــازه ب ــۀ آن س ــۀ رابط ــاخص هایش را در مقایس ش

 AVE جــذر  مقــدار  می دهــد  نشــان   4 جــدول  می ســنجد. 

متغیرهــای مکنــون در پژوهــش حاضــر، کــه در خانه هــای موجــود 

ــتگی  ــدار هم بس ــد، از مق ــرار گرفته ان ــس ق ــی ماتری ــر اصل در قط

میــان آن هــا، کــه در خانه هــای زیریــن و چــپ قطــر اصلــی ترتیــب 

داده  شــده اند، بیشــتر اســت. ازایــن رو می تــوان اظهــار داشــت 

ــا  ــتری ب ــل بیش ــدل، تعام ــازه ها در م ــر، س ــش حاض ــه در پژوه ک

ــر،  ــر. به بیان دیگ ــازه های دیگ ــا س ــا ب ــد ت ــود دارن ــاخص های خ ش

ــت. ــبی اس ــد مناس ــدل در ح ــرای م ــی واگ روای

2. Average Variance Extracted
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جدول	3:	بررسی	برازش	سازه	های	مدل	اندازه	گیری

مقادیر قابل قبول
شاخص)داوری و رضازاده، 1397(

α < 0/7بار عاملی
آلفای کرونباخ

ρ > 0/7
پایایی ترکیبی

 0 AVE </5

متغیر

)IM( غوطه وری

IM10/67

0/720/820/55
IM20/71
IM30/82
IM40/74

)IN( تعامل

IN10/79

0/780/85

0/54
IN20/75
IN30/80

IN40/61
IN50/67

)US( قابلیت استفاده

US10/79

0/900/920/66

US20/82
US30/86
US40/83
US50/73
US684

)IL( توهم

IL10/73

0/890/910/58

IL20/80
IL30/79
IL40/82
IL50/74
IL60/67
IL70/78
IL80/73

)ES( رضایت تجربی

ES10/86

0/840/890/67
ES20/85
ES30/78
ES40/82

)ET( اعتماد تجربی

ET10/89

0/870/920/81 ET20/87

ET30/91

)EL( وفاداری تجربی

EL10/84

0/820/890/74 EL20/90
EL30/83

)EA( هواخواهی تجربی

EA10/85

0/830/900/75 EA20/86

EA30/87
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بررسی	برازش	مدل	ساختاری
بــرای نشــان دادن اعتبــار یافته هــای پژوهــش، از شــاخص های 

بــرازش مــدل ســاختاری بــه روش حداقــل مربعــات جزئــی اســتفاده 

ــک  ــرون زا در ی ــر ب ــک متغی ــر ی ــه تأثی ــت ک ــاری اس معی ــد.  ش

ــازه های  ــرای س ــط ب ــدار آن فق ــد و مق ــان می ده ــر درون زا را نش متغی

درون زای مــدل محاســبه می شــود. درمــورد ســازه های بــرون زا، 

مقــدار ایــن معیــار صفــر اســت. چیــن )1998( ســه مقــدار 

مقادیــر  بــرای  مــالک  مقــدار  به منزلــۀ  را  و 0/67   0/33 ،0/19

در نظــر گرفته انــد. معیــار   ضعیــف، متوســط و قــوی 

قــدرت پیش بینــی مــدل را مشــخص می کنــد؛ بدین معنــی کــه 

ــده  ــف  ش ــتی تعری ــازه ها به درس ــن س ــط بی ــدل، رواب ــک م ــر در ی اگ

ــاخص های  ــی در ش ــر کاف ــود تأثی ــد ب ــادر خواهن ــازه ها ق ــند، س باش

ــوند.  ــد ش ــتی تأیی ــا به درس ــن راه فرضیه ه ــد و از ای ــر گذارن یکدیگ

هنســلر و همکارانــش )2009( بیــان می کننــد درصورتی کــه معیــار

 درمــورد یــک ســازۀ درون زا ســه مقــدار 0/02، 0/15 و 0/35 را 
ــف،  ــی ضعی ــدرت پیش بین ــان دهندۀ ق ــب نش ــد، به ترتی ــب کن کس

متوســط و قــوی ســازه یــا ســازه های بــرون زای مربــوط بــه آن اســت. 

در جــدول 5 شــاخص های بــرازش مــدل معــادالت ســاختاری 

نشــان داده شــده اســت.

جدول 4: بررسی برازش مدل اندازه گیری با استفاده از روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

IMINUSILESETELEAسازه ها

IM0 /75

IN0 /390 /74

US0 /0170/ 550/ 82

IL0 /680 /520 /0110 /76

ES0 /610 /520 /0660/ 730 /83

ET0 /620 /450 /0090/ 740 /680 /89

EL0 /590 /450/ 0250/ 680 /610 /620 /86

EA0 /420 /280/ 0400/ 420 /380 /330 /420 /86

جدول 5: شاخص های برازش مدل ساختاری

مقادیرقابلقبول

0/33 > )داوریورضازاده،1397(
یانستبیینشده وار

 < 0/15
شاخصاستونگیزر

متغیر

0/5880/377رضایتتجربی

0/4720/357اعتمادتجربی

0/4510/314وفاداریتجربی

0/2010/140هواخواهیتجربی

معیار GOF1 مربوط به بخش کلی مدل های معادالت ساختاری است که از فرمول 1 به دست می آید.

فرمول 1: شاخص برازش مدل کلی

GOF =

GOF=0/53

1. Goodness of Fit
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وتزلــس 1 و همــکاران )2009( ســه مقــدار 0/01، 0/25 و 

 GOF ــرای ــوی ب ــط و ق ــف، متوس ــر ضعی ــوان مقادی 0/36 را به عن

پژوهــش  مــدل  بــرای  به دســت آمده  مقــدار  کردنــد.  معرفــی 

ــش  ــدل پژوه ــرای م ــوی ب ــی ق ــرازش کل ــان دهندۀ ب )0/53( نش

اســت )داوری و رضــازاده، 1397(. عالوه بــر معیــار GOF، از 

 )SRMR( ــده ــدۀ استانداردش ــات باقی مان ــن مربع ــۀ میانگی ریش

ــی  ــد. گفتن ــتفاده ش ــی اس ــدل کل ــب بودن م ــی مناس ــرای ارزیاب ب

اســت مقــدار ایــن شــاخص بــرای پژوهــش حاضــر 0/075 

ــه  ــر2)1998( توصی اســت کــه مقــدار مناســبی اســت. هــو و بنتل

ــول  ــا 0/08 ســطح قابل قب ــر از 0/10 ی ــداری کمت ــد کــه مق می کنن

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ

آزمون	فرضیه	ها
ضرایــب  از  پژوهــش،  فرضیه هــای  بررســی  به منظــور 

معنــاداری Z یــا اعــداد معنــاداری )T )t-value اســتفاده می شــود. 

یکــی از معیارهــای ســنجش رابطــه بیــن ســازه ها در مــدل )بخــش 

ســاختاری(، اعــداد معنــاداری t اســت. اگــر مقــدار آن در ســطوح 

اطمینــان 95 درصــد، 99 درصــد و 99/9 درصــد به ترتیــب بیشــتر 

رابطــه  صحــت  نشــان دهندۀ  باشــد،   3/27 و   2/57  ،1/96 از 

ــطوح  ــش در س ــای پژوه ــد فرضیه ه ــه تأیی ــازه ها و درنتیج ــان س می

ــازاده، 1397(. ــت )داوری و رض ــر اس ــان مدنظ اطمین

براســاس داده هــای پژوهــش و آماره هــای محاسبه شــده، 

ــدار  ــه مق ــه این ک ــه  ب ــا توج ــش، ب ــۀ پژوه ــه از 10 فرضی 8 فرضی

ــا  ــن ب ــود. همچنی ــد می ش ــت، تأیی ــر از 1/96 اس t-value بزرگ ت

توجــه  بــه ضرایــب اســتاندارد، نتایــج زیــر به دســت آمــد )جــدول 6(:

جدول6:نتایجآزمونفرضیههایپژوهش

نتیجۀآزمونValue-Tضریبمسیربهسازهازسازهفرضیه

H1تأیید0/02053/11رضایت تجربیغوطه وری

H2تأیید0/1834/06رضایت تجربیتعامل

H3رد0/0551/018رضایت تجربیقابلیت استفاده

H4تأیید0/4956/53رضایت تجربیتوهم

H5تأیید0/1922/05هواخواهی تجربیرضایت تجربی

H6تأیید0/68719/54اعتماد تجربیرضایت تجربی

H7تأیید0/3454/39وفاداری تجربیرضایت تجربی

H8تأیید0/3865/33وفاداری تجربیاعتماد تجربی

H9رد0/0240/31هواخواهی تجربیاعتماد تجربی

H10تأیید0/2862/98هواخواهی تجربیوفاداری تجربی

به منظــور آزمــودن تأثیــر یــک متغیــر میانجــی، آزمــون 

ــاداری  ــرای معن ــه ب ــود دارد ک ــوبل 3وج ــام س ــه ن ــردی ب پرکارب

تأثیــر میانجــی یــک متغیــر در رابطــۀ میــان دو متغیــر دیگــر 

بــه کار مــی رود. زمانــی کــه مقــدار Z-Value حاصــل از آزمــون 

ــوان اظهــار داشــت در ســطح  ســوبل بیشــتر از 1/96 باشــد، می ت

اطمینــان 95 درصــد تأثیــر متغیــر میانجــی معنــادار اســت )داوری 

و رضــازاده، 1397(. نتایــج حاصــل از آزمــون ســوبل در جــدول 7 

ــت. ــده اس ــان داده ش نش

1. Wetzels 

2. Hu & Bentler

3. Sobel
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جدول7:بررسیمعناداریتأثیرمتغیرهایمیانجی

نتیجهZ- Valueنقش میانجیگری

تأیید2/98نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان غوطه وری و هواخواهی تجربی

تأیید3/01نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان غوطه وری و اعتماد تجربی

تأیید3/02نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان غوطه وری و وفاداری تجربی

تأیید2/13نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان تعامل و هواخواهی تجربی

تأیید18/56نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان تعامل و اعتماد تجربی

تأیید4/20نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان تعامل و وفاداری تجربی

تأیید2/14نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان توهم و هواخواهی تجربی

تأیید18/57نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان توهم و اعتماد تجربی

تأیید4/20نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان توهم و وفاداری تجربی

تأیید3/07نقش میانجیگری وفاداری تجربی در روابط میان رضایت و هواخواهی تجربی

تأیید3/12نقش میانجیگری وفاداری تجربی در روابط میان اعتماد و هواخواهی تجربی

نتایــج جــدول 7 نشــان می دهــد کــه کیفیــت رابطــۀ تجربــی 

بازدیدکننــدگان و هواخواهــی  واقعیــت مجــازی  میــان تجربــۀ 

تجربــی، به منزلــۀ پیامــدی از تجربــۀ واقعیــت مجــازی، نقــش 

میانجیگــری ایفــا می کنــد. 

شکل	2:	مدل	آزمون	شدۀ	پژوهش
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بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی194
 گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

قربان زاده  و همکاران

بحث	و	نتیجه	گیری
ــاد  ــان ابع ــط می ــی رواب ــش بررس ــن پژوه ــی ای ــدف اصل ه

تجربیــات واقعیــت مجــازی، ابعــاد کیفیــت رابطــۀ تجربــی 

و هواخواهــی تجربــی درحکــم پیامــدی تجربــی اســت کــه 

گردشــگران در بازدیــد از پــارک واقعیــت مجــازی اکســون در 

ــرای  ــط ب ــات مرتب ــت، ادبی ــۀ نخس ــد. در درج ــهد درک می کنن مش

ــن  ــد. ای ــی ش ــوق بررس ــل ف ــری از عوام ــدل نظ ــک م ــاخت ی س

مــدل بــا اســتفاده از داده هــای جمع آوری شــده از گردشــگرانی 

ــرده  ــد ک ــهد بازدی ــون در مش ــازی اکس ــت مج ــارک واقعی ــه از پ ک

ــه  ــد ک ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــرار گرف ــون ق ــورد آزم ــد م بودن

ابعــاد تجربیــات واقعیــت مجــازی در ابعــاد کیفیــت رابطــۀ تجربــی 

 در هواخواهــی تجربــی تأثیــر می گــذارد.
ً
و متعاقبــا

ــات  ــاد تجربی ــان ابع ــت آمده، در می ــج به دس ــاس نتای براس

ــی  ــت تجرب ــر را در رضای ــترین تأثی ــم بیش ــازی، توه ــت مج واقعی

ــاتلر1  ــث س ــا بح ــه ب ــن یافت ــت )H4(. ای ــته اس ــگران داش گردش

)2018( و وو و همــکاران )2019a( موافــق اســت کــه توهــم 

زمینــۀ  در  بازدیدکننــدگان  تجربــی  رضایــت  پیش بینی کننــدۀ 

 )H1( ــۀ اول ــۀ فرضی ــن، نتیج ــت. عالوه برای ــازی اس ــت مج واقعی

بــا پیشــنهاد موترلیــن2 )2018(، کــه غوطــه وری در رضایــت 

ــذارد،  ــر می گ ــازی تأثی ــت مج ــات واقعی ــدگان از تجربی بازدیدکنن

مفهوم ســازی  کــه  کــرد  اســتدالل  می تــوان  اســت.  ســازگار 

مبتنــی  بــر جریــان غوطــه وری بــرای بهبــود تجربــه بازدیدکننــدگان 

ــمار  ــازی به ش ــت مج ــۀ واقعی ــب در زمین ــده ای مناس پیش بینی کنن

ــل  ــه تعام ــد ک ــان می ده ــۀ دوم )H2( نش ــۀ فرضی ــی رود. نتیج م

ــر  ــازی تأثی ــت مج ــط واقعی ــزات و محی ــا تجهی ــدگان ب بازدیدکنن

مثبتــی در رضایــت تجربــی آن هــا دارد. ایــن یافتــه بــا ادعــای وو و 

همــکاران )2019a( موافــق اســت کــه تعامــل محرکــی از رضایــت 

تجربــی بازدیدکننــده از محیط هــای واقعیــت مجــازی اســت. 

ــت  ــارک واقعی ــدگان از پ ــات بازدیدکنن ــاد تجربی ــان ابع ــا در می ام

مجــازی قابلیــت اســتفاده تأثیــری در رضایــت تجربــی آن هــا 

ــان3 و  ــا نتیجــۀ پژوهــش فالوی ــه ب ــن یافت نداشــته اســت )H3(. ای

ــت  ــرد قابلی ــه می گی ــه نتیج ــرت دارد ک ــکاران )2006( مغای هم

اســتفاده تأثیــر مثبتــی در رضایــت کاربــر در زمینــۀ واقعیــت 

ــکاران  ــش وو و هم ــۀ پژوه ــا نتیج ــال ب ــازی دارد و درعین ح مج

ــت. ــق اس )2019a( مواف

ــی،  ــت تجرب ــج نشــان می دهــد کــه رضای ــن، نتای عالوه برای

 در 
ً
به  منزلــۀ یکــی از ابعــاد کیفیــت رابطــۀ تجربــی، مســتقیما

هواخواهــی تجربــی گردشــگران در بازدیــد از پــارک واقعیــت 

ــا  ــه ب ــن نتیج ــذارد )H5(. ای ــت می گ ــر مثب ــون تأثی ــازی اکس مج

مطالعــۀ وو و همــکاران )2019a( در زمینــۀ بازدیــد از محیــط 

واقعیــت مجــازی تریــپ مومنــت در چیــن موافــق اســت. همچنین 

1. Satler 
2. Mutterlein
3. Flavian 

ــش درک  ــی در افزای ــت تجرب ــه رضای ــد ک ــان می ده ــا نش یافته ه

ــی  ــش اساس ــازی نق ــت مج ــارک واقعی ــک پ ــی در ی ــاد تجرب اعتم

ــکاران  ــک4 و هم ــۀ ب ــا مطالع ــه ب ــن نتیج ــد )H6(. ای ــا می کن ایف

ــاری نشــان می دهــد  ــج آم ، نتای
ً
ــا )2019( ســازگار اســت. متعاقب

کــه وفــاداری تجربــی تحــت تأثیــر اعتمــاد تجربــی )H8( و 

همچنیــن رضایــت تجربــی )H7( اســت. ایــن یافته هــا مطابــق بــا 

یافته هــای وو و همــکاران )2019a( و وو و همــکاران )2020( 

ــم  ــری مه ــی عناص ــت تجرب ــاد و رضای ــد اعتم ــه معتقدن ــت ک اس

بــرای ایجــاد وفــاداری بــه محیطــی اســت کــه گردشــگران تجربــه 

ــم  ــۀ ده ــت آمده از فرضی ــج به دس ــابه، نتای ــور مش ــد. به ط می کنن

ــی  ــدۀ هواخواه ــل تعیین کنن ــی عام ــاداری تجرب ــی وف )H10( یعن

تجربــی در یــک محیــط واقعیــت مجــازی اســت کــه بــا نظریــات 

 Fernandes & Cruz, 2016;( ــت ــازگار اس ــق س ــن محق چندی

.)Wu et al., 2019a; Beck et al., 2019 

ــی  ــی در هواخواه ــاد تجرب ــت اعتم ــر مثب ــت، تأثی درنهای

تجربــی تأییــد نشــد )H9(. ایــن یافتــه مطابــق بــا نتیجــۀ کار وو و 

ــت. ــگ )2018( اس چان

کاربردهای	نظری
ــازی  ــت مج ــای واقعی ــت پارک ه ــه مدیری ــه ب ــن مطالع ای

و ادبیــات بازاریابــی گردشــگری از منظــر دانشــگاهی کمــک 

کــه  ابعــادی  درمــورد  جدیــدی  بینــش  همچنیــن  می کنــد. 

بازدیدکننــدگان هنــگام ارزیابــی تجربیــات واقعیــت مجــازی مهــم 

ــا  می داننــد فراهــم می کنــد. تاکنــون هیــچ مطالعــه ای در ارتبــاط ب

ــک  ــازی، از ی ــت مج ــای واقعی ــده از پارک ه ــات بازدیدکنن تجربی

ــت مجــازی،  ــات واقعی ــق ابعــاد تجربی ــرای تلفی مــدل مفهومــی ب

ــتفاده  ــدل اس ــک م ــی در ی ــد تجرب ــه و پیام ــی رابط ــت تجرب کیفی

ــه  ــت ک ــی از آن اس ــاری حاک ــج آم ــن نتای ــت. همچنی ــرده اس نک

تجربیــات  ابعــاد  مهم تریــن  از  تعامــل  و  غوطــه وری  توهــم، 

گردشــگران از پــارک واقعیــت مجــازی اســت کــه بــه نوبــۀ خــود، 

رضایــت تجربــی گردشــگران را شــکل می دهنــد. همچنیــن، 

ــش  ــی در افزای ــت تجرب ــه رضای ــد ک ــان می ده ــی نش ــج تجرب نتای

ــات  ــت خدم ــه کیفی ــی ب ــاد تجرب ــدگان از اعتم ادراک بازدیدکنن

ــش مهمــی دارد.  ــازی نق ــارک واقعیــت مج ــده توســط پ ارائه ش

درنهایــت، نتایــج مطالعــه نشــان می دهــد کــه هواخواهــی تجربــی 

تحــت تأثیــر رضایــت، اعتمــاد و وفــاداری تجربــی اســت. روابــط 

مثبــت مشخص شــده میــان اعتمــاد، رضایــت و وفــاداری تجربــی 

ــه تفســیر شــود کــه هرچــه اعتمــاد تجربــی  ممکــن اســت این گون

ــود،  ــتر ش ــد بیش ــگران درک کرده ان ــه گردش ــی ک ــت تجرب و رضای

ــدۀ  ــال ارائه دهن ــتری در قب ــی بیش ــاداری و هواخواه ــگران وف گردش

ــد. ــان می دهن ــود نش ــات از خ خدم

4. Beck
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بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی
 گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

قربان زاده  و همکاران

کاربردهای	عملی
از دیــدگاه عملــی، ایــن مطالعــه می توانــد هــم بینــش 

بیشــتری بــرای مدیریــت پــارک واقعیــت مجــازی اکســون به منظــور 

درک بهتــر ابعــاد تجربیــات گردشــگران، ابعــاد کیفیــت رابطــۀ تجربی 

و هواخواهــی تجربــی بــا اســتفاده از مــدل پیشــنهادی فراهــم کنــد و 

هــم اطالعــات مفیــدی را بــه مدیــران بازاریابی، کــه درحــال طراحی 

ــه  ــارک هســتند، ارائ ــا خدمــات ارائه شــده توســط پ محصــوالت و ی

دهــد. درک ایــن روابــط، بازاریابــان و مدیــران پــارک را بــه اطالعاتــی 

مجهــز می کنــد کــه می تواننــد در توســعه و اجــرای خدمــات 

ــا  ــه ای ب ــد تجرب ــا بتوانن ــد ت ــه کار گیرن ــی ب ــای بازاریاب و راهبرد ه

کیفیــت بــاال را در پــارک بــه گردشــگران ارائــه دهنــد. براین اســاس، 

 بداننــد 
ً
مدیریــت پــارک بایــد بــا درنظرگرفتــن کمبــود منابــع، دقیقــا

کجــا و چگونــه می تواننــد پــول خــود را بــرای انجــام بهتریــن کارهــا 

ــد. ــرمایه گذاری کنن س

در درجــۀ نخســت، نتایــج ایــن پژوهــش درک بهتــری از 

ــگران  ــات گردش ــازی را در تجربی ــاوری واقعیــت مج ــرات فّن تأثی

ــاالی  ــرعت ب ــم س ــد. به رغ ــم می کن ــارک فراه ــت پ ــرای مدیری ب

پذیــرش واقعیــت مجــازی در بخش هــای متعــدد گردشــگری، 

بــه  کوچک تــر،  ســازمان های  به ویــژه  ســازمان ها،  برخــی 

ــوم، از  ــات مفه ــن اثب ــدۀ آن و همچنی ــاالی درک ش ــک ب ــت ریس عل

شــده اند  دلســرد  فّنــاوری  ایــن  در  بــزرگ  ســرمایه گذاری های 

ــن  ــور تبیی ــه به منظ ــن مطالع )Tom Dieck & Jung, 2017(. ای

از  بازدیدکننــدگان  تجربــۀ  در  تأثیرگــذاری  بــرای  فرصت هایــی 

پارک هــای واقعیــت مجــازی، کیفیــت رابطــۀ تجربــی و هواخواهــی 

ــازی در  ــت مج ــای واقعی ــتفاده از فناوری ه ــق اس ــی از طری تجرب

پارک هــا شــواهد تجربــی ارائــه می دهــد. ایــن اطالعــات مدیریــت 

مقصــد گردشــگری و مدیریــت پارک هــا را ترغیــب می کنــد تــا 

مالحظــات واقعیــت مجــازی را در برنامه هــای راهبــردی خــود 

بگنجاننــد و بــه آن هــا در تصمیم گیــری درمــورد چگونگــی اســتفاده 

ــد. ــک کنن ــر کم ــاوری اخی ــرفت های فّن از پیش

پژوهــش  ایــن  خــاص  یافته هــای  دوم،  درجــۀ  در 

ــات  ــرای بازاریابــی از تجربیــات و خدم راهنمایی هــای عملــی ب

مدنظــر واقعیــت مجــازی، جــذب و بازدیــد مجــدد بازدیدکننــدگان 

بــا اســتفاده از فناوری هــای نوظهــور واقعیــت مجــازی را ارائــه 

ــس  ــه ح ــت ک ــی از آن اس ــر حاک ــۀ حاض ــج مطالع ــد. نتای می ده

واقعیــت  تجربه هــای  در  بازدیدکننــدگان  غوطــه وری  و  توهــم 

مجــازی عاملــی اســت کــه باعــث رضایــت تجربــی آن هــا، قصــد 

بازدیــد مجــدد و توصیــۀ پــارک بــه دوســتان و خانواده هــای آن هــا در 

ــا  ــران پارک ه ــن، مدی ــود؛ بنابرای ــی می ش ــی تجرب ــب هواخواه قال

ــت  ــای واقعی ــه فناوری ه ــز ب ــوالت مجه ــات و محص ــد خدم بای

مجــازی خــود را ارتقــا بخشــند و بــر توانایــی خــود در غوطه ورکــردن 

کاربــران و ایجــاد احســاس حضــور عالــی و توهــم در دنیــای 

ــای  ــاب فناوری ه ــگام انتخ ــن در هن ــد. همچنی ــد کنن کی ــازی تأ مج

واقعیــت مجــازی بــا ویژگی هــای متنــوع، بــه مدیــران پــارک توصیــه 

می شــود اولویت بنــدی مــواردی را کــه احتمــال احســاس تعامــل را 

ــند. ــته باش ــر داش ــز مدنظ ــد نی ــهیل می کن تس

ــی  ــاد تجرب ــه اعتم ــد ک ــان می ده ــه نش ــۀ مطالع ــوم، نتیج س

تحــت تأثیــر مثبــت رضایــت تجربــی اســت. مدیریــت پــارک بایــد 

رضایــت تجربــی درک شــدۀ گردشــگران را رصــد کنــد تا اعتمادشــان 

را درمــورد محصــول یــا خدماتــی کــه پــارک ارائــه  کــرده بــه حداکثــر 

ــاد و  ــه اعتم ــد ک ــان می ده ــی نش ــج تجرب ــن، نتای ــاند. همچنی برس

ــن  ــر می گــذارد. ای ــی تأثی ــاداری تجرب ــی هــم در وف ــت تجرب رضای

ــی رود  ــار م ــه انتظ ــد ک ــت باش ــن عل ــه ای ــت ب ــن اس ــئله ممک مس

ــت  ــی و رضای ــاد تجرب ــی از اعتم ــت باالی ــگران برداش ــر گردش اکث

تجربــی در هنــگام بازدیــد از پــارک داشــته باشــند. مدیریــت پــارک 

ــی  ــت تجرب ــم رضای ــی و ه ــاد تجرب ــم اعتم ــه ه ــد ک ــد درک کن بای

ــی  ــش مهم ــارک نق ــال پ ــی درقب ــاداری تجرب ــش ادراک وف در افزای

ــزه  ــاد انگی ــرای ایج ــا ب ــی راهبرده ــد از برخ ــن بای ــد. همچنی دارن

ــارک ارزش  ــه پ ــد ک ــاس کنن ــا احس ــرد ت ــتفاده ک ــگران اس در گردش

تفریحــی و  ابعــاد  تقویــت  ازایــن رو، عالوه بــر  را دارد.  بازدیــد 

ــی  ــرنخ های آموزش ــانه ها و س ــر نش ــد ب ــارب، بای ــرگرم کنندۀ تج س

ــگران  ــند. گردش ــته باش ــد داش کی ــه تأ ــات قابل ارائ ــل از خدم حاص

فقــط بــه دنبــال رخدادهــای تفریحــی و لذت بخــش نیســتند، 

بلکــه آن هــا بــه دنبــال کســب دانــش و اطالعــات جدیــد از طریــق 

تجــارب جدیدنــد. ارائــۀ حقایــق و اطالعــات ارزشــمند جدیــد بــه 

گردشــگران بــا محوریــت فعالیت هــای مصرف گرایانــۀ آن هــا و 

ــا برخــی داســتان ها و ماجراهــای  همچنیــن ترکیــب ایــن تجــارب ب

دیگــر از مهم تریــن اقداماتــی هســتند کــه بــا هــدف افزایــش دانــش 

ــد از  ــن، بای ــوند. عالوه برای ــام می ش ــگران انج ــات گردش و اطالع

ــه  ــا متوج ــد ت ــک کنن ــگران کم ــه گردش ــوب ب ــارب خ ــق تج طری

ــرای  ــر کاری ب ــارک ه ــن پ ــات در ای ــدگان خدم ــه ارائه دهن ــوند ک ش

ــارک  ــد از پ ــا بتوانن ــا آن ه ــد داد ت ــام خواهن ــان انج ــع نیازهایش رف

ــد. ــد کنن بازدی

ــد  ــازی در مقص ــت مج ــای واقعی ــود پارک ه ــت وج درنهای

از  ذهنــی  تصویــر  بهبــود  به منظــور  مقصــد  مدیریــت  بــرای 

ــران  ــه مدی ــرای نمون ــراه دارد. ب ــه هم ــی را ب ــز پیامدهای ــد نی مقص

ــازی،  ــت مج ــای واقعی ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــد ب ــد می توانن مقص

ــد  ــگری مانن ــد گردش ــک مقص ــه از ی ــا 360 درج ــای پانورام فیلم ه

ــدگان  ــار بازدیدکنن ــد و در اختی ــرداری کنن ــا را فیلم ب ــگل جیغ ه جن

قــرار دهنــد و بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری، انــواع گردشــگری موجــود 

در مقصــد ماننــد گردشــگری تاریــک، گردشــگری مذهبــی و غیــره 

ــد. را براســاس ســن، مشــاغل و عالیــق بازدیدکننــدگان فراهــم آورن
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پیشنهادهایی	 و	 محدودیت	ها	
برای	پژوهش	های	آتی

در ارتبــاط بــا پژوهــش حاضــر، برخــی محدودیت هــا 

پژوهــش،  ایــن  در  نمونه گیــری  روش  نخســت،  دارد.  وجــود 

ــج  ــم نتای ــت تعمی ــه قابلی ــت ک ــوده اس ــترس ب ــری در دس نمونه گی

بــه  کل جامعــه را محــدود می کنــد. دوم، ایــن پژوهــش ابعــاد 

تجربیــات واقعیــت مجــازی )غوطــه وری، تعامــل و توهــم( را، کــه 

ــرار می دهــد.  ــی هســتند، مــورد آزمــون ق پیشــایند رضایــت تجرب

درواقــع، ســایر ســازه هایی کــه به  منزلــۀ پیشــایند رضایــت تجربــی 

ــرار  ــر ق ــش مدنظ ــن پژوه ــوند، در ای ــه ش ــر گرفت ــد در نظ می توانن

نگرفتــه اســت. مطالعــات آینــده می توانــد بــا اســتفاده از ســازه های 

 ،)Pot-Kolder et al., 2018; Weech et al., 2019( 1حضــور

دل بســتگی بــه واقعیــت مجــازیWu et al., 2019a( 2( و کیفیــت 

ــت  ــایند رضای ــم پیش ــردیWei et al., 2019( 3(، درحک عملک

تجربــی، مــدل ارائه شــده را گســترش دهــد. ســوم، ایــن مطالعــه بــر 

کیفیــت رابطــۀ تجربــی شــامل رضایــت تجربــی، اعتمــاد تجربــی و 

وفــاداری تجربــی متمرکــز اســت. همان طــور کــه چندیــن محقــق 

ــت  ــر رضای ــت ب ــن اس ــد، ممک ــام داده ان ــده را انج ــات آین مطالع

ــت  ــاد کیفی ــه ابع ــی ـ ک ــد تجرب ــی و تعه ــاد تجرب ــی، اعتم تجرب

 Wu et al., 2020; Wu( ــد ــز کنن ــتند ـ تمرک ــی هس ــۀ تجرب رابط

ــت  ــن اس ــده ممک ــات آین ــن تحقیق Chang, 2018 &(. همچنی

ــی درحکــم مقیاســی تک بعــدی متمرکــز  ــر کیفیــت رابطــۀ تجرب ب

شــود؛ بنابرایــن اعتمــاد تجربــی و تعهــد تجربــی )به  منزلــۀ بخشــی 

ــی  ــایند و رضایت ــم پیش ــی( درحک ــۀ تجرب ــت رابط ــاد کیفی از ابع

 Sayil et( ــه می شــود ــک پیامــد در نظــر گرفت ــی درحکــم ی تجرب

ــه  ــن مطالع ــت آمده در ای ــای به دس ــت داده ه al., 2019(. درنهای

مقطعــی و غیرتجربــی اســت. ایــن مطالعــه مدل ســازی معــادالت 

ســاختاری را بــا هــدف به دســت آوردن نتایــج و کمــک بــه مؤلفــان 

پژوهــش حاضــر بــرای درک روابــط علــت و معلولــی اتخــاذ کــرده 

ــا  ــن مطالعــه ب ــق در ای ــد از داده هــای تحقی اســت. بااین حــال، بای

ــای  ــد از داده ه ــده می توان ــات آین ــود. مطالع ــتفاده ش ــاط اس احتی

مطمئن تــر  نتیجــۀ  به دســت آوردن  بــرای  آزمایشــی  و  طولــی 

اســتفاده کنــد.

منابع
ــی  ــی چگونگ ــود )1396(. بررس ــجین، محم ــالمی هش اس

تأثیــر واقعیــت مجــازی بــر هــرم ارزش ویــژه برنــد )مــورد مطالعــه: 
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