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چکیده
ّ
پیشــرفتها در فنــاوری واقعیــت مجــازی تأثیــرات فزاینــدهای در گردشــگری داشــته
و شــیوۀ تجربــۀ گردشــگران از یــک مقصــد یــا جاذبــه را تغییــر داده اســت و بــه آنهــا ایــن
امــکان را داده تــا تجربــۀ تعاملــی و متنوعتــری داشــته باشــند .هــدف از پژوهــش حاضــر،
بررســی تأثیــر تجربیــات واقعیــت مجــازی در هواخواهــی تجربــی گردشــگران بــا نقــش
میانجیگــری کیفیــت رابطــۀ تجربــی در بازدیــد از پــارک واقعیــت مجــازی اکســون در شــهر
مشــهد اســت .ايــن پژوهــش ،از نظــر هــدف كاربــردى ،از نظــر شــيوۀ جمـعآوری اطالعــات
پيمايشــى و بــه لحــاظ بررســى روابــط بيــن متغيرهــا ،همبســتگى بــا تأکیــد بــر مدلســازی
معــادالت ســاختاری اســت .بهمنظــور دســتیابی بــه هــدف پژوهــش ،دادههــای بــا اســتفاده
از پرسـشنامۀ اســتاندارد ـ کــه روایــى آن از نظــر صاحبنظـران و پایایــى آن بــه روش آلفــای
کرونبــاخ تأییــد شــده اســت ـ از  384گردشــگر ،کــه از پــارک واقعیــت مجــازی اکســون بازدید
کردهانــد ،بــه روش نمونهگیــری دردســترس جمــعآوری شــد .نتايــج آزمــون فرضیههــا ،بــا
بهکارگیــری نرمافزارهــای اسپــیاساس و اســمارت پــیالاس ،حاكــى از آن اســت كــه
در میــان تجربیــات واقعیــت مجــازی ،غوطــهوری ،تعامــل و توهــم در رضایــت تجربــی
تأثیــر مثبــت دارد و رضایــت تجربــی بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم از طریــق وفــاداری
تجربــی در هواخواهــی تجربــی تأثیــر مثبــت دارد .درنهایــت اعتمــاد تجربــی نــه بهصــورت
مســتقیم ،بلکــه از طریــق وفــاداری تجربــی ســبب شــکلگیری هواخواهــی تجربــی میشــود.
نتایــج ایــن تحقیــق همچنیــن بــه مدیریــت پــارک و مقصــد گردشــگری در توســعه و اج ـرای
راهبردهــای خدماتمحــور بــازار کمــک خواهــد کــرد تــا ابعــاد تجربیــات واقعیــت مجــازی
و ابعــاد کیفیــت رابطــۀ تجربــی را افزایــش دهــد و هواخواهــی تجربــی را خلــق کنــد.

مقدمه
مشــاهدات بــازار حاکــی از توســعۀ الگوهــای جدیــد ب ـرای
تجــارت در صنعــت گردشــگری اســت .ایــن الگوهــا ،کــه خــود
را در اشــکال گوناگــون از جملــه پارکهــای موضوعــی  4نشــان
میدهنــد ،بهمنزلــۀ راهحلــی ابتــکاری در صنعــت گردشــگری
در نظــر گرفتــه میشــوند .ایــن پارکهــا ،کــه بخــش مهمــی از
صنعــت گردشــگری و مهماننــوازی بهشــمار میرونــد ،شــکل
ً
نســبتا جدیــدی از جاذبههــای ســرگرمی هســتند کــه ســعی
میکننــد فضایــی فانتــزی از مــکان و زمــان دیگــری را خلــق کننــد
( )Ghorbanzadeh et al., 2019و بهمثابــۀ موتورهــای اقتصــادی
در خدمــت جوامــع محلــی ،کــه در آن فعالانــد ،عمــل میکننــد
( .)Tasci & Milman, 2019امــروزه ،پارکهــای موضوعــی،

درحکــم جاذبــۀ درخــورتوجــه گردشــگری در سراســر جهــان ،بــا
توجــه بــه توســعۀ فنــاوری ،بــرای جــذب بازدیدکننــدگان بیشــتر،
از ّفنــاوری واقعیــت مجــازی  5اســتفاده میکننــد و متصدیــان و
مدیــران ایــن پارکهــا بهمنظــور خلــق تجربــهای منحصربهفــرد
ب ـرای بازدیدکننــدگان خــود از ایــن ّفنــاوری بهــره میگیرنــد (Jung
)et al., 2018؛ زی ـرا واقعیــت مجــازی شــیوۀ تجربــۀ گردشــگران
از یــک مقصــد یــا جاذبــه را تغییــر میدهــد و بــه آنهــا ایــن امــکان
را میدهــد تــا تجربــۀ تعاملــی و متنوعتــری داشــته باشــند (Han
.)et al., 2018
واقعیــت مجــازی بــه علــت قابلیتهــای بیحــدی کــه
ب ـرای بازدیــد مجــازی از مقاصــد واقعــی گردشــگری فراهــم آورده
اســت ،بهمنزلــۀ یکــی از مهمتریــن پیشــرفتهای حــوزۀ ّفنــاوری
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ســبب تغییــرات چشــمگیری در صنعــت گردشــگری
شــده اســت ( .)Tussyadiah et al., 2018براســاس مجمــع
جهانــی اقتصــاد ( ،)2017ارزش کل صنعــت مجــازی مرتبــط
بــا گردشــگری تــا ســال  2027بــه  200میلیــارد دالر خواهــد
رســید؛ بنابرایــن بــا توجــه بــهانــدازۀ درخــورتوجــه 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 بهطــور
گســترده در ادبیــات نشــان داده شــده اســت (Bogicevic et al.,
2019; Tussyadiah et al., 2018; Wei et al., 2019; Wu
 ،)et al., 2019aامــا پژوهشهــای محــدودی دربــارۀ تجربــۀ
بازدیدکننــدگان پارکهــای موضوعــی واقعیــت مجــازی ،درحکــم
جاذبــۀ مهم گردشــگری ،انجــام شــده اســت (.)Wei et al., 2019
کیفیــت رابطــه بهمنزلــۀ راهبــردی مهــم در صنایــع
ً
گوناگــون ،بـرای حفــظ مشــتریان در محیطــی کامــا رقابتــی ظهــور
یافتــه و در مطالعــات مربــوط بــه حفــظ روابــط طوالنیمــدت
نقــش حیاتــی ایفــا کــرده اســت (Wu & Cheng, 2018; Wu
 .)et al., 2019aاهمیــت ایــن مفهــوم در صنعــت گردشــگری
نیــز بهخوبــی نشــان داده شــده اســت؛ بهطوریکــه وو و چانــگ
ً
( )2019bنشــان میدهنــد کــه روابــط قــوی بــا گردشــگران غالبــا
بــه وفــاداری و ســودآوری بیشــتر آنهــا منجــر میشــود .کیفیــت
رابطــه در صنعــت گردشــگری و مهماننــوازی بهمنزلــۀ ســاختاری
ُ
ـی رضایــت ،اعتمــاد و تعهــد
چندبعــدی متشــکل از ســه بعــد فرعـ ِ
مفهومســازی شــده اســت (Prayag et al., 2019; Ying et
 .)al., 2018بــه بــاور راجاوبلینــا )2018( 1تجربیــات بــا ابعــاد
2
کیفیــت رابطــه بهطــور مثبتــی مرتبــط اســت .مهــروس و حســن
( )2017اظهــار داشــتند كــه خلــق تجربیــات مثبــت نقــش
مهمــی در تأثیرگــذاری در کیفیــت روابــط در صنعــت مســافرتی
و گردشــگری امــروز دارد .بهطورکلــی ،زمانــی کــه گردشــگران از
تجربــهای مثبــت لــذت میبرنــد ،روابــط خــود را بــا آن تقویــت
میکننــد؛ بــه ایــن معنــی کــه بــه ارائهدهنــدۀ خدمــت اعتمــاد و
از او رضایــت دارنــد ،بــه همیــن دلیــل بــه آن متعهــد میشــوند
(& 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 (غوطـهوری 3،تعامــل 4،قابلیــت
اســتفاده 5و توهــم ،)Wu et al., 2019a( )6ابعــاد کیفیــت رابطــۀ
تجربــی (رضایــت تجربــی ،اعتمــاد تجربــی و وفــاداری تجربــی)
( )Wu et al., 2020و هواخواهــی تجربــیWu & Cheng,( 7
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 )2017; Wu et al., 2019aبهمنزلــۀ پیامــدی تجربــی در حــوزۀ
گردشــگری پرداختهانــد ،امــا مطالعــات بســیار معــدودی ایــن
مفاهیــم را درمیــان بازدیدکننــدگان پارکهــای واقعیــت مجــازی
مدنظــر قـرار دادهانــد .خلــق تجربیــات باکیفیــت یکــی از مفاهیــم
اصلــی ایجــاد پایــگاه بازدیدکننــدۀ وفــادار و مزیــت رقابتــی پایــدار
در صنعــت گردشــگری اســت (Jung et al., 2016; Wei et
 .)al., 2019; Wu et al., 2019aوو و همکارانــش ()2019a
نشــان دادنــد کــه تجــارب مثبــت واقعیــت مجــازی ســبب ایجــاد
رضایــت تجربــی میشــود و رضایــت تجربــی محرکــی بــرای
وفــاداری تجربــی و هواخواهــی تجربــی اســت .برایناســاس ،ایــن
مطالعــه در پرکــردن شــکاف تحقیــق کوشــیده و هشــت ســاختار
جدیــد ـ ابعــاد تجربیــات واقعیــت مجــازی (غوط ـهوری ،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 آنهــا پیشــنهاد
میکنــد.
یکــی از شــهرهای مهــم در زمینــۀ گردشــگری در ایــران
شــهر مقــدس مشــهد اســت کــه دومیــن کالنشــهر مذهبــی جهــان
و کالنشــهر ایــران بعــد از تهــران بهشــما مــیرود .مشــهد،
بهمنزلــۀ بزرگتریــن شــهر مذهبــی و زیارتــی ایــران ،هرســاله
باالتریــن میـزان زائـران و گردشــگران داخلــی و خارجــی را جــذب
میکنــد .مشــهد از دیربــاز جاذبههــای گردشــگری متنوعــی
داشــته اســت؛ ماننــد حــرم مطهــر ،مجموعــۀ فرهنگــی تفریحــی
کــوه ســنگی ،مجتمــع تجــاری زیســت خــاور و  ...و نیــز برخــی
از جاذبههــا ماننــد بــاغ ملــی ،مــوزه و حوضخانــۀ هزاردســتان،
فرهنگس ـرای بهشــت (فاضلــی و همــکاران .)1394 ،امــا امــروزه
بــه علــت تغییــر نســل گردشــگران و ســایق آنهــا ،نــوع جدیــدی
از جاذبههــای گردشــگری ماننــد پارکهــای موضوعــی در فضــای
گردشــگری شــهر مشــهد بــرای جــذب بیشــتر گردشــگران رواج
یافتــه اســت؛ پارکهــای بــا موضوعیــت آب (ســرزمین موجهــای
آبــی ،ســرزمین موجهــای خروشــان مشــهد و  )...و واقعیــت
مجــازی (پــارک واقعیــت مجــازی اکســون) کــه بــا هــدف خلــق
تجربــهای منحصربهفــرد بــرای گردشــگران و توســعۀ گردشــگری
ایــن شــهر زیارتــی فراهــم شــده اســت .بــا وجــود ایــن ،پژوهشــی
در حــوزۀ بازاریابــی پارکهــای موضوعــی واقعیــت مجــازی
تاکنــون انجــام نشــده اســت .ازای ـنرو ،پژوهــش حاضــر در پــی
بررســی تجربــۀ گردشــگران در بازدیــد از پــارک واقعیــت مجــازی
و تأثیــر آن در شــکلگیری کیفیــت رابطــۀ تجربــه و هواخواهــی
تجربــی گردشــگران اســت.
ایــن پژوهــش بــه ادبیــات بازاریابی تجربــی از منظــر نظری و
عملــی نیــز کمــک میکنــد .از دیــدگاه نظــری ،ایــن مطالعۀ هشــت
ســازۀ غوطــهوری ،تعامــل ،قابلیــت اســتفاده ،توهــم ،رضایــت
تجربــی ،اعتمــاد تجربــی ،وفــاداری تجربــی و هواخواهــی تجربــی
را پیشــنهاد میکنــد .عالوهبرایــن ،ایــن مقالــه بــرای بررســی
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تجربیات واقعیت مجازی
تجربیــات واقعیــت مجــازی بازدیدکننــدگان بهخوبــی در
ادبیــات گردشــگری تعریــف نشــده اســت و مطالعــات محــدودی
آن را بــه چهــار بعــد غوطــهوری ،تعامــل ،قابلیــت اســتفاده و
توهــم مفهومســازی کردهانــد (Perez-Marcos, 2018; Wu
 .)et al., 2019aدر ادبیــات گردشــگری ،غوطــهوری بهمنزلــۀ
درگیــری ذهنــی بازدیدکننــدگان در طــول مصــرف تعریــف شــده
اســت ،کــه باعــث میشــود آنهــا گــذر زمــان را فرامــوش کننــد
و بــر فراینــد مصــرف بهجــای نتایــج مصــرف تأکیــد کننــد (Jin
 .)et al., 2015در ادبیــات ّفنــاوری نیــز ایــن مفهــوم بهمنزلــۀ
توصیفــی عینــی از خصوصیــات غوطـهوری سیســتم ،بــا ایــن فــرض
کــه غوطــهوری ذهنــی بــه دنبــال آن رخ میدهــد ،تعریــف شــده
اســت ( .)Hudson et al., 2019مقصــود از تعامــل در تجربیــات
واقعیــت مجــازی ،اکتشــاف بصــری فضاســت؛ بـرایمثــال هنــگام
اســتفاده از نمایشــگر ســربند )HMD( 3بــا یــک ردیــاب ســر
یکپارچــه و چرخانــدن ســر بــه اط ـراف ،بازدیدکننــدگان میتواننــد
دنیــای مجــازی را ،ماننــد آنچــه در دنیــای واقعــی انجــام میدهنــد،
کشــف کننــد ( .)Perez-Marcos, 2018قابلیــت اســتفاده
بهمثابــۀ اثربخشــی ،کارایــی و رضایــت از دســتیابی بازدیدکننــدگان
بــه اهدافشــان تعریــف میشــود ( )Diels et al., 2017و بهطــور
خــاص ،بهمنزلــۀ قابلیتــی از محصــول نرمافــزاری تعریــف
میشــود کــه زمانــی کاربــر آن را تحــت ش ـرایط خاصــی اســتفاده
میکنــد و برایــشدرکشــدنی ،آموختنــی و جــذاب اســت (Wu
 .)et al.,2019aدرنهایــت ،توهــم بهمثابــۀ «نمونــهای از درک
اشــتباه یــا تفســیر غلــط از یــک تجربــه حســی» تعریــف شــده
اســت .در ایــن چارچــوب ،تجربیــات واقعیــت مجــازی شــامل
برخــی توهمــات ادراکــی مربــوط بــه فضــا ،محیــط و خــود 4اســت
(.)Perez-Marcos, 2018
کیفیت رابطۀ تجربی
برقــراری رابطــهای طوالنیمــدت بــا مشــتریان و ارائــۀ
تجربیــات مثبــت قبــل ،حیــن و بعــد از خدمــت ،مشــاغل
3. Head-Mounted Display
4. Self
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واقعیت مجازی در گردشگری
گردشــگری واقعیــت مجــازی نمایشــی مجــازی از جاذبـهای
واقعــی ،مقصــد یــا تجربــۀ بازدیدکننــده اســت کــه بهمنزلــۀ
پیشدرآمــدی بــرای بازدیــد یــا گســترش تجربیــات قبلــی
بازدیدکننــدگان طراحــیشــده اســت (.)Kim & Hall, 2019
واقعیــت مجــازی بهطــور گســتردهای بهمنزلــۀ محیــط ســهبعدی
ایجادشــده بــا کامپیوتــر تعریــف میشــود کــه زمینههــا و
موقعیتهــای پیچیــدۀ زندگــی واقعــی را شبیهســازی میکنــد و
بــه اف ـراد اجــازۀ غوطهورشــدن ،هدایتکــردن و تعامــل را میدهــد
()Wei et al., 2019؛ بــا ظهــور ّفنــاوری واقعیــت مجــازی،
کاربردهــای گوناگــون آن در صنعــت مهماننــوازی و گردشــگری
بســیار اســتفاده شــده اســت و بــه گردشــگران کمــک میکنــد
تــا تجربــۀ تعاملــی و متنوعتــری داشــته باشــند و درعینحــال
مزایــای تجــاری بیشــتری را ب ـرای شــرکتها فراهــم کــرده اســت.
درحکــم ّفنــاوری نوظهــور ،برنامههــای واقعیــت مجــازی بهدســت
متصدیــان و مدیـران پــارک موضوعــی بـهکار گرفتــهشــده اســت تــا
تجربــۀ همهجانبــهای را بــرای بازدیدکننــدگان خــود ایجــاد کننــد
(.)Jung et al., 2018
واقعیــت مجــازی توجــه فعــاالن و محققــان صنعــت
گردشــگری را بــه خــود جلــب کــرده اســت .تعــداد فزاینــدهای از
مطالعــات اخیــر در حــوزۀ گردشــگری ،اثربخشــی ّفنــاوری واقعیــت
مجــازی را در بهبــود تجربــۀ کاربــر در موزههــا ،پــارک ملــی ،مراکــز
خریــد و گالــری هنــر بررســی کردهانــد .بــرایمثــال ،یونــگ 1و
همکارانــش ( )2018مطالعــهای مــوردی را بــرای کشــف تجربــۀ
مجــازی گردشــگران بــا اســتفاده از هدســت واقعیــت مجــازی در
زمینــۀ پــارک ملــی انجــام دادنــد و دریافتنــد کــه تجربــۀ واقعیــت
ً
مجــازی کامــا غوطــهور ،در قصــد گردشــگران بــرای بازدیــد از
مقصــد تأثیــر گذاشــته اســت .طوســیادیا 2و همکارانــش ()2018
تجربــۀ واقعیــت مجــازی کاربــر از یــک مقصــد گردشــگری
را بررســی کردنــد و دربــارۀ اینکــه چگونــه واقعیــت مجــازی
میتوانــد نگــرش مصرفکننــدگان را دربــارۀ ایــن مقصــد تغییــر
دهــد بحــث کردنــد .یافتههــای تجربــی آنهــا نشــان داد کــه یــک
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روابــط بیــن ایــن هشــت ســازه مدلــی مفهومــی ارائــه میدهــد .از
دیــدگاه مدیریتــی نیــز نتایــج ایــن مطالعــه دانــش و فرصتــی را بـرای
بازاریابهــا و فعــاالن در حــوزۀ پارکهــای واقعیــت مجــازی
فراهــم میکنــد تــا خدمــات و راهبردهــای بازاریابــی تجربــی را
توســعه دهنــد و آنهــا را ب ـهکار گیرنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود
کــه ادراک بــاال از تجربیــات بازدیدکننــدگان از پارکهــای واقعیــت
مجــازی و هواخواهــی تجربــی آنهــا باعــث افزایــش درک از
رضایــت تجربــی ،اعتمــاد تجربــی و وفــاداری تجربــی میشــود.

مجــازی بهخوبــی طراحیشــده بــه گردشــگران
ّفنــاوری واقعیــت
ِ
امــکان درگیرشــدن و تعامــل بــا مقصــد را میدهــد و ایــن باعــث
افزایــش رضایــت آنهــا میشــود .در مقابــل ،تحقیقــات درمــورد
تجربــۀ واقعیــت مجــازی بازدیدکننــدگان در زمینــۀ پارکهــای
موضوعــی در مراحــل ابتدایــی خــود قـرار دارد .بـرای برطرفکــردن
ایــن شــکاف تحقیــق ،پژوهــش حاضــر تجربیــات واقعیــت مجــازی
بازدیدکننــدگان از پــارک واقعیــت مجــازی و تأثیــر آن در هواخواهــی
تجربــی بازدیدکننــدگان بــا نقــش میانجیگــری کیفیــت رابطــه را
بررســی کــرده اســت.
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گردشــگری را قــادر میســازد تــا خــود را از رقبــا متمایــز
ســازند ( .)Rajaobelina, 2018وو و چانــگ ( )2018پیشــنهاد
ـری راهبــردی اســت
میکننــد كــه كیفیــت رابطــۀ تجربــی جهتگیـ ِ
كــه بــر بهبــود روابــط تجربــی گردشــگران متمرکــز اســت .تومــاس
( )2018و وو و چنــگ ( )2018اظهــار داشــتند كــه كیفیــت رابطۀ
تجربــی مفهومــی نوظهــور بـرای بازاریابــان مقصــد اســت تــا بتواند
گردشــگران را در بــازار گردشــگری بســیار بیثبــات و رقابتــی
حفــظ كننــد .بــه دنبــال تعاریــف چندیــن مطالعــه (; Wu et al.,
2019a; Wu & Cheng, 2018b; Estrada-Guillen et al.,
 ،)2018; Wu et al., 2019bســازۀ کیفیــت رابطــۀ تجربــی در
ایــن مطالعــه بهمنزلــۀ درک بازدیدکننــده از ســطوح باالتــر اعتمــاد
تجربــی ،رضایــت تجربــی و وفــاداری تجربــی دربــارۀ پارکهــای
واقعیــت مجــازی تعریــف شــده اســت .در حــوزۀ پارکهــای
واقعیــت مجــازی ،کیفیــت رابطــۀ تجربــی را میتــوان بهمنزلــۀ
ادراک بازدیدکننــده از تحقــق رابطــۀ تجربــی بــا ارائهدهنــدۀ
خدمــات پــارک واقعیــت مجــازی توصیــف کــرد (Wu & Cheng,
 .)2018بهطــور خــاص ،بازدیدکننــدگان ارزیابــی میکننــد کــه
آیــا رابطــۀ تجربــی آنهــا بــا یــک ارائهدهنــدۀ خدمــات پارکهــای
واقعیــت مجــازی ،انتظــارات ،اهــداف یــا خواســتههای آنهــا
را بــرآورده میســازد ( .)Wu & Chang, 2019aدر صنعــت
گردشــگری و مهماننــوازی ،تجربیــات در اعتمــاد ،رضایــت و
وفــاداری تأثیــر میگذارنــد (;Estrada-Guillen et al., 2018
 .)Rajaobelina, 2018در ایــن مطالعــه ،کیفیــت رابطــۀ تجربــی
بــا یــک ارائهدهنــدۀ خدمــات واقعیــت مجــازی شــامل ســه مؤلفــه
اســت )1 :اعتمــاد تجربــی بازدیدکننــده بــه یــک ارائهدهنــده
خدمــت واقعیــت مجــازی؛  )2رضایــت تجربــی بازدیدکننــده بــه
یــک ارائهدهنــدۀ خدمــت واقعیــت مجــازی؛  )3وفــاداری تجربــی
بازدیدکننــده بــه یــک ارائهدهنــدۀ خدمــت واقعیــت مجــازی.
عطــف بــه وو و چنــگ ،)2019( 1ایــن مطالعــه اعتمــاد
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 ارائهدهنــدۀ
خدمــات واقعیــت مجــازی تعریــف میکنــد.
رضایــت تجربــی مدنظــر در ایــن مطالعــه نیــز
رضایتمنــدی اســت کــه از محتــوای خدمــات تحــت معامل ـهای
خــاص تجربــه میشــود ( .)Kao et al., 2008گردشــگران
تجربــه را بــا انتظــارات قبلــی خــود مقایســه میکننــد و ناســازگاری
یــا ناهماهنگــی شــناختی 2را تولیــد میکننــد؛ پاســخهای
احساســی مبتنــیبــر ایــن ناســازگاری یــا ناهماهنگــی شــناختی،
نتیجــۀ رضایــت یــا نارضایتــی را تشــکیل میدهــد .برایناســاس،
1. Wu & Chang
2. Cognitive Dissonance

پژوهشــگران در ایــن مطالعــه در ارائــۀ مفهــوم رضایــت تجربــی
مبتنــیبــر دیدگاههــای تجربــی میکوشــند و رضایــت تجربــی
را بهمنزلــۀ نتیجــهای از ارزیابــی گردشــگران بــر محتویــات
ارائهشــده بهدســت ارائهدهنــدگان خدمــات تعریــف میکننــد
( .)Wu et al., 2019bبراســاس گفتههــای كائــو و همــكاران
( )2008و ســینگ ،)2018( 3مفهــوم رضایــت تجربــی واقعیــت
مجــازی براســاس دیــدگاه تجربــی ارائهشــده و بهمنزلــۀ نتیجــۀ
ارزیابــی بازدیدکننــدگان از محتــوای واقعیــت مجــازی کــه
ارائهدهنــدۀ خدمــات بــه نمایــش گذاشــته تعریــف شــده اســت.
وفــاداری نتیجــۀ تجربــۀ عاطفــی مثبــت مشــتمل بــر
محصــوالت یــا خدمــات اســت .وو و چنــگ ( )2018نشــان
میدهنــد کــه مفهــوم وفــاداری تجربــی از وفــاداری مشــتق
میشــود .ب ـرای درک درســت از وفــاداری تجربــی بازدیدکننــدگان
درمــورد فناوریهــای واقعیــت مجــازی ،وفــاداری تجربــی
واقعیــت مجــازی ،کــه در ایــن تحقیــق بررســی شــده اســت ،بــه
بازدیدکننــدهای اشــاره میکنــد کــه محیــط واقعیــت مجــازی را
تجربــه کــرده و بــه بازدیــد مجــدد تمایــل داشــته اســت (Kim et
.)al., 2020; Wu & Cheng, 2018; Wu et al., 2019a
هواخواهی تجربی
هنگامیکــه مصرفکننــدگان بــا شوروشــوق توصیههــای
مثبتــی را درمــورد محصــوالت ،خدمــات یــا برندهــا ارائــه
میدهنــد ،درواقــع در نقــش هواخواهــان ،از طــرف آن شــیء
عمــل میکننــد ( .)Kim et al., 2020هواخواهــی گام مهــم
رو بــه جلــو در روابــط درحــال تکامــل بیــن یــک ســازمان و
مصرفکننــدگان آن اســت ( .)Wu & Cheng, 2017دو 4و
همکارانــش ( )2007هواخواهــی را حمایــت مصرفکننــدگان
 HCهــر ســازمان تعریــف میکننــد و آن را ازطریــق نیتشــان بـرای
مصــرف محصــوالت ســازمان و ســپس صحبتکــردن بــا دیگ ـران
دربــارۀ تجربــۀ خوبشــان از محصــول اندازهگیــری میکننــد .از
طــرف دیگــر ،برگــر و میلكمــان )2012( 5و شــوكال 6و همكارانــش
( )2016هواخواهــی را تمایــل بــه توصیــۀ اســتفاده از یــک
محصــول یــا قطعــۀ اطالعاتــی بــه دیگــران میدانــد .بــه دنبــال
تعاریــف ارائهشــده ،هواخواهــی تجربــی واقعیــت مجــازی در ایــن
پژوهــش بهمنزلــۀ تمایــل بازدیدکننــده بــرای ارائــۀ توصیههــای
قــوی و صحبتکــردن بــا دیگــران دربــارۀ تجربــۀ خوبشــان از
پارکهــای واقعیــت مجــازی تعریــف شــده اســت (Wu et al.,
.)2019a
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بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی
گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

تجربیات واقعیت مجازی و رضایت تجربی
محققــان بســیاری نشــان دادنــد کــه تجربــۀ بازدیدکننــده
پیشــایندی قــوی بــرای رضایــت بازدیدکننــدگان اســت (Wu et
;.)al., 2018; Wu et al., 2019a Ba¸Sarangil, 2016
بارســارانگیل ( )2016در مطالعــۀ خــود نشــان داد کــه کیفیــت
ً
تجربــه مســتقیما در رضایــت بازدیدکننــدگان پارکهــای موضوعــی
شــهر اســتانبول تأثیــر مثبــت دارد و بهصــورت غیرمســتقیم از طریــق
رضایــت ،تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .وو و همکارانــش ( )2018روابــط متقابــل بیــن کیفیــت
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
در تایــوان را بررســی کردنــد .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه نهفقــط
تجــارب بازدیدکننــده شــامل پاســخ نســبی بــه عملکــرد مدیریــت
ً
اســت ،بلکــه کیفیــت تجربــی مســتقیما در رضایــت تجربــی مؤثــر
اســت و بهصــورت غیرمســتقیم قصــد بازدیــد مجــدد را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد .درنهایــت ،وو و همکارانــش ( )2019aدر
مطالعــهای درمــورد تجربیــات واقعیــت مجــازی در بیــن
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پیشینۀ تجربی پژوهش
ماراســکوآ 1و همــکاران ( )2018بیــان داشــتند تجربههــای
واقعیــت مجــازی خلقشــده بــا جدیدتریــن نســل دســتگاههای
واقعیــت مجــازی در قصــد بازدیــد از ســایتها و جاذبههــای
دیدنــی در یــک مقصــد تأثیــر دارد .وی 2و همــکاران ( )2019بــا
اســتفاده از دیــدگاه حضــور و نظریــۀ فراینــد در پــی کشــف چگونگی
تأثیرگــذاری ّفنــاوری واقعیــت مجــازی در ارتقــای تجربــه و رفتــار
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 پارکهــای موضوعــی
تأثیــر دارد .جانــگ و همــکاران ( )2018در پژوهشــی در ارتبــاط
بــا پارکهــای موضوعــی واقعیــت مجــازی دریافتنــد کــه کیفیــت
خدمــات ،ســرگرمی و حضــور اجتماعــی پیشــایندهایی از رضایــت
و تبلیغــات شــفاهی و تمایــل بــه پرداخــت اضافــی نیــز پیامدهــای
از رضایــت بازدیدکننــده اســت .در پژوهشــی دربــارۀ پارکهــای
واقعیــت مجــازی تریــپ مومنت در تایــوان ،وو و همــکاران ()2019
بــه بررســی روابط ســاختاری بیــن ابعــاد تجربیــات واقعیــت مجازی
(غوطـهوری ،تعامــل ،قابلیــت اســتفاده و توهــم) ،ابعــاد دلبســتگی
واقعیــت مجــازی (وابســتگی واقعیــت مجــازی ،هویــت واقعیــت
مجــازی ،تأثیــر واقعیــت مجــازی و آشــنایی واقعیــت مجــازی) و
ابعــاد پیامــد تجربــی واقعیــت مجــازی (رضایــت تجربــی ،وفــاداری
تجربــی و هواخواهــی تجربــی) پرداختنــد .مورهــوس 3و همــکاران
( )2018در تحقیــق تجربــی خــود در ارزیابــی اثربخشــی واقعیــت
مجــازی بهمنزلــۀ ابــزار بازاریابــی مقصــد از دیــدگاه بازاریابــان
دریافتنــد کــه فاکتورهــای داخلــی ماننــد ادراکات و تمایــات
رفتــاری مثبــت گردشــگران و فاکتورهــای خارجــی مثــل فشــارهای
رقابتــی و بازارهــای جهانــی ،از دالیــل بهکارگیــری واقعیــت مجــازی
در عرصــۀ گردشــگری هســتند .فــاح تفتــی و همــکاران ( )۱۳۹۷بــه
اســتفاده از تکنیکهــای واقعیــت مجــازی در توســعۀ گردشــگری
مجــازی اشــاره کردهانــد کــه از ایــن طریــق فــرد قــادر اســت
از مکانهــای گوناگــون از جملــه مــوزه ،مناظــر طبیعــی و آثــار
باســتانی دور از دســترس ،بــه شــکل مجــازی دیــدن کنــد .اســامی
هشــجین ( )۱۳۹۶بــه بررســی چگونگــی تأثیــر واقعیــت مجــازی
در هــرم ارزش ویــژۀ برنــد در هتــل آرمــان پرداخــت و مشــخص
شــد کــه واقعیــت مجــازی توانســته اســت بهخوبــی واقعیتهــای
موجــود در هتــل را منتقــل کنــد و تأثیــر شــایان توجهــی در موفقیــت
برنــد هتــل داشــته باشــد .محمــودی میمنــد و همــکاران ()۱۳۹۲
بــا تأکیــد بــر اهمیــت بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
در صنعــت گردشــگری بــه بررســی عوامــل مؤثــر در گردشــگری

مجــازی بــا اســتفاده از الگــوی جامــع گردشــگری مجــازی
پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه آمادگــی الکترونیکــی و شــبکههای
مشــارکتی مجــازی در گردشــگری مجــازی تأثیرگذارنــد .مینایــی و
رازیزاده ( )1392عناصــر شــکلدهندۀ حــس حضــور را شناســایی
و بازتــاب آن در هویــت کاربــران بازیهــای رایانــهای را ارزیابــی
کردنــد .نتایــج نشــان دادنــد کــه حــس حضــور کاربــر ،برآمــده از
چهــار حــس حضــور مکانــی ،اجتماعــی ،شــخصی و داســتانی ،در
شــکلدهی مســتقیم بــه هویــت مجــازی و تأثیرگــذاری غیرمســتقیم
در هویــت واقعــی کاربــر نقــش بســزایی دارد .درنهایــت ،چاکــر
رضــا و همــکاران ( )1398در بررســی  302گردشــگر در نمایــش
مجــازی فیلمــی از مقصــد گردشــگری پت ـرا 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 بهصــورت مســتقیم در تمایــات
رفتــاری تأثیــر نداشــته و از طریــق حــس خودیابــی د تمایــات
رفتــاری پــس از تجربــۀ محیــط مجــازی اثــر میگــذارد .قــدرت
تجســم فــردی در حــس حضــور فضایــی تأثیــر معنــاداری دارد؛
بنابرایــن هرچــه کاربــر محیــط مجــازی قــدرت تجســم باالتــری
داشــته باشــد ،بهتــر میتوانــد خــود را در محیــط مجــازی حــس
کنــد.
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بازدیدکننــدگان تریــپ مومنــت 1در چیــن نشــان دادهانــد کــه
در میــان تجربیــات بازدیدکننــدگان ،غوط ـهوری ،تعامــل و توهــم
تأثیــر مثبتــی در رضایــت تجربــی بازدیدکننــدگان از خدمــات
واقعیــت مجــازی پــارک موضوعــی تریــپ مومنــت دارد؛ ازای ـنرو
فرضیههــای زیــر شــکل میگیــرد:
فرضیــۀ  :1غوطــهوری تأثیــر مثبتــی در رضایــت تجربــی
بازدیدکننــدگان پــارک واقعیــت مجــازی دارد.
فرضیــۀ  :2تعامــل تأثیــر مثبتــی در رضایــت تجربــی
بازدیدکننــدگان پــارک واقعیــت مجــازی دارد.
فرضیــۀ  :3قابلیــت اســتفاده تأثیــر مثبتــی در رضایــت
تجربــی بازدیدکننــدگان پــارک واقعیــت مجــازی دارد.
فرضیــۀ  :4توهــم تأثیــر مثبتــی در رضایــت تجربــی
بازدیدکننــدگان پــارک واقعیــت مجــازی دارد.
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رضایت تجربی و هواخواهی تجربی
ادبیــات بازاریابــی نشــان میدهــد درصورتــی كــه
مصرفکننــدگان بهطــور مــداوم از ســطح خدمــات
ارائهدهنــدگان خدمــات رضایــت داشــته باشــند ،بــه هواخواهانــی
بــرای ارائهدهنــدگان خدمــات تبدیــل خواهنــد شــد (& White
 .)Schneider, 2000رضایــت درحکــم پیشــایندی منطقــی بـرای
مقاصــد هواخواهــی در نظــر گرفتــه میشــود (Zeithaml et al.,
 .)2000براســاس نظــر روی ،)2013( 2مشــتریان اگــر رضایــت و
احســاس مثبتــی دربــارۀ ارائهدهنــده داشــته باشــند ،تمایــل دارنــد
از ارائهدهنــدۀ خدمــات در میــان همتایانــش حمایــت کننــد .در
ادبیــات گردشــگری نیــز وو و چانــگ ( )2019aاظهــار داشــتند
كــه رضایــت بهمنزلــۀ پیشــایند منطقــی بــرای هواخواهــی در
نظــر گرفتــه میشــود .درنهایــت ،وو و همــکاران ( )2019aنیــز
نشــان دادنــد کــه رضایــت تجربــی بازدیدکننــدگان از محیطهــای
واقعیــت مجــازی تأثیــر مثبتــی در هواخواهــی تجربــی دارد.
براســاس مباحــث مطرحشــده ایــن فرضیــه شــکل میگیــرد:
فرضیــۀ  :5رضایــت تجربــی تأثیــر مثبتــی در هواخواهــی
تجربــی دارد.
رضایت تجربی و اعتماد تجربی
در حوزههــای مختلــف گردشــگری ،یافتههــای تجربــی
نشــان میدهــد کــه رضایــت تجربــی تأثیــر مثبتــی در اعتمــاد
تجربی دارد (;Wu & Cheng, 2018; Wu & Chang, 2019b
 .)Wu et al., 2018; Wu et al., 2020وو و چنــگ ()2018
در مطالع ـهای بــر روی مهمانــان هتلهــای هوشــمند نشــان دادنــد
کــه رضایــت تجربــی عاملــی مهــم و تعیینکننــده در اعتمــاد
تجربــی بهشــمار مــیرود و بــرای اینکــه مهمانــان بتواننــد بــه
1. Trip Moment
2
. Roy

هتــل هوشــمند وفــادار بماننــد ،مدیریــت بایــد براســاس تجربــۀ
مهمانــان از هتــل هوشــمند ،آنهــا را راضــی و اعتمادشــان را جلــب
کنــد .وو و چانــگ ( )2019bنیــز در مطالعهشــان دریافتنــد کــه
وقتــی یــک گردشــگر بــا اســتفاده از بیــت کویــن در تجربــۀ ســفر
خــود راضــی میشــود ،اعتمــاد او بــه بیــت کویــن نیــز افزایــش
مییابــد؛ ازایــنرو ،ایــن رضایــت و اعتمــاد تجربــی شــکلگرفته
ممکــن اســت رابطــۀ طوالنیمــدت 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
تجربــی دارد ( .)Wu et al., 2018اگرچــه ادبیــات گردشــگری،
بهطــور گســترده نشــان داده اســت کــه رضایــت تجربــی پیشــایندی
از اعتمــاد تجربــی اســت؛ امــا رابطــه بیــن ایــن دو متغیــر در میــان
بازدیدکننــدگان پارکهــای واقعیــت مجــازی بررســی نشــده
اســت .ازایــنرو فرضیــۀ ششــم شــکل میگیــرد:
فرضیۀ :6رضایت تجربی تأثیر مثبتی در اعتماد تجربی دارد.
رضایت تجربی و وفاداری تجربی
بــه بــاور المســلم )2015( 3ر ادبیــات بازاریابــی رضایــت
بهمنزلــۀ پیشــایند مهــم از وفــاداری تعریــف میشــود؛ ب ـرای مثــال
ـود کــی اف ســی 4در
نتایــج پژوهشــی دربــارۀ رســتوران فســت فـ ِ
چیــن نشــان میدهــد کــه رضایــت تجربــی پیشــایندی قــوی بـرای
وفــاداری تجربــی مشــتریان اســت (.)Wu & Cheng, 2018
بهطــور مشــابه ،وو و آی )2016( 5در صنعــت گردشــگری
گلــف نشــان دادنــد کــه رضایــت تجربهشــدۀ گردشــگران بــه
شــکلگیری تصویــری خــوب از گردشــگری گلــف در ذهنشــان
منجــر شــده و بــه نوبــۀ خــود ســبب وفــاداری گردشــگران و بــروز
رفتارهــای وفــاداری ماننــد تبلیغــات شــفاهی و بازدیــد مجدد شــده
اســت .درنهایــت ،وو و همــکاران ( )2019aنیــز نشــان دادنــد
کــه رضایــت تجربــی بازدیدکننــدگان از محیــط واقعیــت مجــازی
تریــپ مومنــت در چیــن تأثیــر مثبتــی در وفــاداری تجربــی آنهــا
دارد .ازایــنرو فرضیــۀ  7شــکل میگیــرد:
فرضیــۀ  :7رضایــت تجربــی تأثیــر مثبتــی در وفــاداری
تجربــی دارد.
اعتماد تجربی و وفاداری تجربی
شــاینش )2012( 6دریافــت کــه درک اعتمــاد در مقاصــد
وفــاداری تأثیــر دارد .روی 7و همکارانــش ( )2015نشــان
میدهنــد کــه پیونــد عملکــرد خدمــات بــا مقاصــد وفــاداری
ً
کامــا تحــت تأثیــر اعتمــاد اســت .عالوهبرایــن ،آنهــا اســتدالل
3. Al-Msallam
4. KFC
5. Wu & Ai
6. Shainesh
7. Richter

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

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

1. Gremler
2. Susanta
3. Amoroso & Roman
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اعتماد تجربی و هواخواهی تجربی
ً
اخیــرا هواخواهــی مصرفکننــده درحکــم ابــزاری مؤثــر
بــرای توانمندســازی مصرفکننــدگان و جلــب اعتمــاد آنهــا
پدیــد آمــده اســت ( .)Roy et al., 2014براســاس نظــر گرملــر1
و همکارانــش ( ،)2001اعتمــاد مصرفکننــده ،تبلیغــات شــفاهی
مثبتــی ایجــاد میکنــد کــه در آینــده بــه مقاصــد هواخواهــی تبدیــل
میشــود .روی ( )2013نشــان میدهــد كــه ســازمانهای
خدماتــی بایــد از طریــق ایجــاد اعتمــاد مشــتریان بهوســیلۀ کیفیــت
خدمــات ارائهشــده توســط ســازمان در پــی افزایــش مقاصــد
هواخواهــی برآینــد .ســوزانتا2و همــکاران ( )2013دریافــت

وفاداری تجربی و هواخواهی تجربی
آموروســو و رومــان )2015( 3اســتدالل میکننــد كــه
ســازمانهایی کــه شــهرت مطلــوب دارنــد از وفــاداری بهــره
میبرنــد و ایــن وفــاداری بهطــور معنــادار و مثبتــی در هواخواهــی
تأثیــر میگــذارد .وو و چنــگ ( )2017در مطالعــهای بــر روی
گردشــگران مـزارع تفریحــی در چیــن دریافتنــد کــه وفــاداری تجربی
ســبز رابطــۀ مثبــت بــا هواخواهــی ســبز دارد .بــه همیــن ترتیــب ،وو
و همکارانــش ( )2019aدر مطالعــه بــر روی بازدیدکننــدگان محیــط
واقعیــت مجــازی تریــپ مومنــت نشــان دادنــد کــه وفــاداری تجربی
شــکلگرفته ناشــی از تجربیــات مثبــت در هواخواهــی تجربــی
تأثیــر مثبتــی دارد .ازایــنرو فرضیــۀ  10شــکل میگیــرد:
فرضیــۀ  :10وفــاداری تجربــی تأثیــر مثبتــی در هواخواهــی
تجربــی دارد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

میکننــد کــه بــا افزایــش شــدت رقابــت انتظــار م ـیرود کــه نیــات
وفــاداری بــا اثــر مثبــت اعتمــاد شــکلگرفته تقویــت شــود .وو و
چانــگ ( )2019bدریافتنــد کــه اعتمــاد تجربــی پیشــایندی اصلــی
ب ـرای مقاصــد وفــاداری تجربــی اســت و ایــن نشــان میدهــد کــه
اعتمــاد تجربــی تأثیــر مثبتــی در مقاصــد اســتفاده از بیــت کویــن
در ســفر دارد .بااینحــال ،هیچیــک از مطالعــات بــر روابــط بیــن
اعتمــاد تجربــی و وفــاداری تجربــی در صنعــت گردشــگری واقعیــت
مجــازی متمرکــز نشــده اســت .برایناســاس ،فرضیــۀ  8پیشــنهاد
شــده اســت:
فرضیــۀ  :8اعتمــاد تجربــی تأثیــر مثبتــی در وفــاداری تجربــی
دارد.

کــه اعتمــاد پیشبینیکننــده از مقاصــد هواخواهــی اســت؛
بهعبارتدیگــر ،اعتمــاد در مقاصــد هواخواهــی تأثیــر میگــذارد.
بااینحــال ،هیچیــک از مطالعــات بــر روابــط بیــن اعتمــاد تجربــی
و هواخواهــی تجربــی در صنعــت گردشــگری واقعیــت مجــازی
متمرکــز نشــده اســت .برایناســاس ،فرضیــۀ زیــر پیشــنهاد شــده
اســت:
فرضیــۀ  :9اعتمــاد تجربــی تأثیــر مثبتــی در هواخواهــی
تجربــی دارد.
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روششناسی پژوهش
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف ،کاربــردی اســت.
ازآنجاکــه ایــن پژوهــش بــه بررســی تأثیــر تجربیــات واقعیــت
مجــازی در هواخواهــی تجربــی گردشــگران در بازدیــد از پــارک
واقعیــت مجــازی اکســون میپــردازد ،از نــوع همبســتگی ـ
توصیفــی بــوده و مبتنــی بــر مــدل معــادالت ســاختاری اســت.
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پرســشنامۀ پژوهــش در دو بخــش توســعه یافتــه اســت.
بخــش اول شــامل  8ســازه (غوطـهوری ،تعامــل ،قابلیــت اســتفاده،
توهــم ،رضایــت تجربــی ،اعتمــاد تجربــی ،وفــاداری تجربــی
و هواخواهــی تجربــی) اســت .بخــش دوم شــامل مشــخصات
جمعیتشــناختی پاس ـخدهندگان (جنســیت ،تحصیــات و ســن)
اســت .در مرحلــۀ پیشآزمــون یــک نمونــۀ  40تایــی بهمنظــور
محاســبۀ قابلیــت پایایــی ابـزار ســنجش انتخــاب شــد و ســازگاری
درونــی بــا محاســبۀ آلفــای کرونبــاخ بــا نرماف ـزار اسپ ـیاساس
محاســبه شــد .برایناســاس ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای

کل پرســشنامه  0/88بهدســت آمــد کــه نتیجــه نشــان داد کــه
پاســخدهندگان ســؤاالت را بهخوبــی درک کردهانــد.
یــک مقیــاس اندازهگیــری  36گوی ـهای از مطالعــات قبلــی
اقتبــاس شــد و متناســب بــا حــوزۀ پژوهــش حاضــر اصــاح شــد.
پاســخدهندگان تمامــی گویههــا را در مقیــاس پنجگزینــهای
ً
ً
لیکــرت ( = 5کامــا موافــق تــا  = 1کامــا مخالــف) ارزیابــی
کردنــد .مقیــاس پنجگزینــهای لیکــرت بــه ایــن علــت انتخــاب
شــد کــه بیشــتر مطالعــات انجامشــده بــر روی متغیرهــای پژوهــش
از ایــن مقیــاس اســتفاده کــرده بودنــد (Wu et al., 2019a; Wu
 .) & Chang, 2018; Wu et al., 2019bبــرای کمــک بــه
پاســخدهندگان در درک چگونگــی تکمیــل پرســشنامه ،هــدف
تحقیــق ،ســاختار ســؤاالت و نحــوۀ پاســخگویی بــه هــر ســؤال
براســاس مقیــاس لیکــرت ب ـرای آنهــا توضیــح داده شــد .جــدول
 1تعــداد ســؤاالت و منابــع هریــک از آنهــا را نشــان میدهــد.

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

متغیر در مدل
مفهومی

تعداد سؤاالت

منابع

غوطهوری

4

Wu et al., 2019a

تعامل

5

Wu et al., 2019a

قابلیت استفاده

6

Wu et al., 2019a

توهم

8

Wu et al., 2019a

رضایت تجربی

4

Wu et al., 2019b

اعتماد تجربی

3

Wu et al., 2019a

وفاداری تجربی

3

Wu et al., 2019b

هواخواهی تجربی

3

Wu & Cheng, 2017

جامعــۀ آمــاری پژوهــش شــامل کلیــۀ گردشــگرانی اســت
کــه در ایــام تعطیــات تابســتان  1398از پــارک واقعیــت مجــازی
اکســون در شــهر مشــهد بازدیــد و از خدمــات آن اســتفاده
کردهانــد .بــا فــرض نامحدودبــودن بازدیدکننــدگان و تهیهنکــردن
فهرســتی از آنهــا از روش نمونهگیــری در دســترس اســتفاده شــد.
حجــم نمونــۀ آمــاری ایــن پژوهــش از طریــق فرمــول کوکــران
محاســبه شــد کــه بــا تعییــن خطــای  0/05حجــم نمونــه 384
نفــر تعییــن شــد .بــرای حفــظ حاشــیۀ ایمنــی ،تعــداد 400

پرســشنامه بــا حضــور در پــارک واقعیــت مجــازی اکســون در
میــان بازدیدکننــدگان پخــش شــد و  384پرســشنامۀ ســالم و
بــدون نقــص تجزیهوتحلیــل شــد.
در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از آزمــون کلموگــروف
اســمیرنوف از طریــق نرماف ـزار اسپ ـیاساس نرمالبــودن دادههــا
ســنجیده شــد .بــا توجــه بــه آمــارۀ آزمــون و ســطح معنــاداری
متغیرهــا ،کــه کمتــر از 0 /05اســت ،نرمالبــودن دادههــا تأییــد
نشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه دادههــا توزیــع نرمــال نداشــتند .ازایـنرو،

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

در فراینــد تصمیمگیــری بــرای انتخــاب رویکــردی مناســب
بهمنظــور مدلســازی معــادالت ســاختاری ب ـرای تحلیــل دادههــا،

اســتفاده از روشهــای نســل دوم بــا اســتفاده از نرماف ـزار اســمارت
پـیالاس رویکــرد مناسـبتری اســت (داوری و رضــازاده.)1397 ،

جنسیت

پاسخ

فراوانی

درصد

مرد

260

%67/7

 20و کمتر
از 20

زن

124

%32/3

 21تا 25

148

زیر دیپلم

194

%50/5

 26تا 30

89

%23/2

دیپلم و فوق
دیپلم

114

%29/7

 31و بیشتر
از 31

41

%10/7

کارشناسی

56

%14/6

ارشد و
باالتر

20

%5/2

سن

106

%27/6
%38/5

یافتههای پژوهش
تجزیهوتحلیل دادهها
تحلیــل دادههــا شــامل دو مرحلــه بــود .در مرحلــۀ اول ،ابـزار
اندازهگیــری از طریــق تحلیــل عاملــی تأییــدی و در مرحلــۀ دوم،
مــدل ســاختاری پژوهــش ارزیابــی شــد .در هــر دو مرحلــه ،از
حداقــل مربعــات جزئــی (پ ـیالاس) و نرماف ـزار اســمارتپیالاس 3
اســتفاده کردیــم.

بــرای همــۀ ســازهها بیــش از  0/7اســت کــه نشــان میدهــد در
وضعیــت مطلوبــی قــرار دارنــد .بعــد از بررســی معیــار پایایــی،
معیــار روایــی همگــرا (میانگیــن واریانــس استخراجشــده) میــزان
همبســتگی یــک ســازه بــا شــاخصهای خــود را نشــان میدهــد
کــه هرچــه ایــن همبســتگی بیشــتر باشــد ،بــرازش نیــز بیشــتر
اســت .مقــدار بحرانــی بــرای معیــار  AVE2عــدد  0/5اســت؛
بدینمعنــی کــه مقــدار بــاالی  0/5روایــی همگــرای قابلقبــول را
نشــان میدهــد ( .)ibidبراســاس جــدول  ،3مقادیــر  AVEب ـرای
تمامــی ســازهها باالتــر از  0/5اســت کــه نشــان میدهــد ســازههای
پژوهــش همبســتگی مطلوبــی بــا شــاخصهای خــود دارنــد.
آخریــن معیــاری کــه بــه بررســی ب ـرازش مــدل اندازهگیــری
میپــردازد ،روایــی واگــرا اســت کــه میــزان رابطــۀ یــک ســازه بــا
شــاخصهایش را در مقایســۀ رابطــۀ آن ســازه بــا ســایر ســازهها
میســنجد .جــدول  4نشــان میدهــد مقــدار جــذر AVE
متغیرهــای مکنــون در پژوهــش حاضــر ،کــه در خانههــای موجــود
در قطــر اصلــی ماتریــس قــرار گرفتهانــد ،از مقــدار همبســتگی
میــان آنهــا ،کــه در خانههــای زیریــن و چــپ قطــر اصلــی ترتیــب
داد ه شــدهاند ،بیشــتر اســت .ازایــنرو میتــوان اظهــار داشــت
کــه در پژوهــش حاضــر ،ســازهها در مــدل ،تعامــل بیشــتری بــا
شــاخصهای خــود دارنــد تــا بــا ســازههای دیگــر .بهبیاندیگــر،
روایــی واگ ـرای مــدل در حــد مناســبی اســت.

1. Composite Reliability

2. Average Variance Extracted

بررسی برازش مدل اندازهگیری
بهمنظــور ارزیابــی مدلهــای اندازهگیــری انعکاســی،
بارهــای عاملــی ،پایایــی ترکیبــی و میانگیــن واریانــس استخراجشــده
ارزیابــی شــد ( .)Hair et al., 2013جــدول  3نشــان میدهــد
کــه تمامــی بارهــای عاملــی از مقــدار توصیهشــده  0/6فراتــر رفتــه
اســت (.)Chin et al., 2008
بعــد از بررســی ضرایــب بارهــای عاملــی ،نوبــت به محاســبه
و گــزارش پایایــی شــاخص (ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و پایایــی
ترکیبــی) میرســد .بررســی ضرایــب آلفــای کرونبــاخ نشــاندهندۀ
وضعیــت مطلــوب همــۀ متغیرهــا (بیــش از  )0/7اســت .در پایایــی
ترکیبــی ،پایایــی ســازه نــه بهصــورت مطلــق ،بلکــه بــا توجــه بــه
همبســتگی سازههایشــان بــا یکدیگــر محاســبه میشــود (داوری
1
و رضــازاده .)1397 ،طبــق جــدول  3مقــدار پایایــی ترکیبــی ()CR
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تحصیالت

متغیر

پاسخ

فراوانی

درصد
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جدول  :2مشخصات جمعیتشناختی نمونۀ بررسیشده

متغیر
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190
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مقادیر قابلقبول
(داوری و رضازاده)1397 ،

شاخص

بار عاملی

متغیر

غوطهوری ()IM

تعامل ()IN

IM1
IM2

0/67
0/71

IM3

0/82

IM4

0/74

IN1

0/79

IN2

0/75

IN3

0/80

IN4

0/61

IN5
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

قابلیت استفاده ()US

0/79

US2

0/82

US3

0/86

US4

0/83

US5

0/73

IL1

0/73
0/80
0/79

IL2
IL3
توهم ()IL

IL4
IL5

0/74

IL6

0/67

IL7

0/78

IL8

0/73

رضایت تجربی ()ES

اعتماد تجربی ()ET

وفاداری تجربی ()EL

هواخواهی تجربی ()EA

ES2

0/54
0/78

0/85

0/90

0/92

0/66

84

0/82

ES1

0/72

0/82

0/55

0/67

US1

US6

α < 0/7
آلفای کرونباخ

ρ > 0/7
پایایی ترکیبی

0 AVE >/5

0/89

0/91

0/58

0/86
0/85

ES3
ES4

0/78
0/82

ET1

0/89

ET2

0/87

ET3

0/91

EL1

0/84

EL2

0/90

EL3

0/83

EA1

0/85

EA2

0/86

EA3

0/87

0/84

0/87

0/82

0/83

0/89

0/92

0/89

0/90

0/67

0/81

0/74

0/75

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

بررسی برازش مدل ساختاری
بـرای نشــاندادن اعتبــار یافتههــای پژوهــش ،از شــاخصهای
بـرازش مــدل ســاختاری بــه روش حداقــل مربعــات جزئــی اســتفاده
معیــاری اســت کــه تأثیــر یــک متغیــر بــرونزا در یــک
شــد.
متغیــر درونزا را نشــان میدهــد و مقــدار آن فقــط ب ـرای ســازههای
درو نزای مــدل محاســبه میشــود .درمــورد ســازههای بــرو نزا،
مقــدار ایــن معیــار صفــر اســت .چیــن ( )1998ســه مقــدار
 0/33 ،0/19و  0/67را بهمنزلــۀ مقــدار مــاک بــرای مقادیــر
در نظــر گرفتهانــد .معیــار
ضعیــف ،متوســط و قــوی
قــدرت پیشبینــی مــدل را مشــخص میکنــد؛ بدینمعنــی کــه

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

اگــر در یــک مــدل ،روابــط بیــن ســازهها بهدرســتی تعریــفشــده
باشــند ،ســازهها قــادر خواهنــد بــود تأثیــر کافــی در شــاخصهای
یکدیگــر گذارنــد و از ایــن راه فرضیههــا بهدرســتی تأییــد شــوند.
هنســلر و همکارانــش ( )2009بیــان میکننــد درصورتیکــه معیــار
درمــورد یــک ســازۀ درونزا ســه مقــدار  0/15 ،0/02و  0/35را
کســب کنــد ،بهترتیــب نشــاندهندۀ قــدرت پیشبینــی ضعیــف،
متوســط و قــوی ســازه یــا ســازههای بــرونزای مربــوط بــه آن اســت.
در جــدول  5شــاخصهای بــرازش مــدل معــادالت ســاختاری
نشــان داده شــده اســت.
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جدول  :4بررسی برازش مدل اندازهگیری با استفاده از روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
IN

US

IL

ES

ET

EL

IM

0 /75

IN

0 /39

0 /74

US

0 /017

0/ 55

0/ 82

IL

0 /68

0 /52

0 /011

0 /76

ES

0 /61

0 /52

0 /066

0/ 73

0 /83

ET

0 /62

0 /45

0 /009

0/ 74

0 /68

0 /89

EL

0 /59

0 /45

0/ 025

0/ 68

0 /61

0 /62

0 /86

EA

0 /42

0 /28

0/ 040

0/ 42

0 /38

0 /33

0 /42
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سازه ها

IM

EA

0 /86

جدول  :5شاخصهای برازش مدل ساختاری
مقادیر قابلقبول
(داوری و رضازاده)1397 ،

> 0/33

> 0/15

واریانس تبیینشده

شاخص استون گیزر

رضایت تجربی

0/588

0/377

اعتماد تجربی

0/472

0/357

وفاداری تجربی

0/451

0/314

هواخواهی تجربی

0/201

0/140

متغیر

معیار  GOF1مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است که از فرمول  1بهدست میآید.
فرمول  :1شاخص برازش مدل کلی

= GOF
GOF= 0/53
1. Goodness of Fit
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

وتزلــس  1و همــکاران ( )2009ســه مقــدار  0/25 ،0/01و
 0/36را بهعنــوان مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی بــرای GOF
معرفــی کردنــد .مقــدار بهدســتآمده بــرای مــدل پژوهــش
( )0/53نشــاندهندۀ بــرازش کلــی قــوی بــرای مــدل پژوهــش
اســت (داوری و رضــازاده .)1397 ،عالوهبــر معیــار  ،GOFاز
ریشــۀ میانگیــن مربعــات باقیمانــدۀ استانداردشــده ()SRMR
بــرای ارزیابــی مناســببودن مــدل کلــی اســتفاده شــد .گفتنــی
اســت مقــدار ایــن شــاخص بــرای پژوهــش حاضــر 0/075
اســت کــه مقــدار مناســبی اســت .هــو و بنتلــر )1998(2توصیــه
میکننــد كــه مقــداری كمتــر از  0/10یــا  0/08ســطح قابلقبــول
در نظــر گرفتــه شــود.

آزمون فرضیهها
بهمنظــور بررســی فرضیههــای پژوهــش ،از ضرایــب
معنــاداری  Zیــا اعــداد معنــاداری ( T (t-valueاســتفاده میشــود.
یکــی از معیارهــای ســنجش رابطــه بیــن ســازهها در مــدل (بخــش
ســاختاری) ،اعــداد معنــاداری  tاســت .اگــر مقــدار آن در ســطوح
اطمینــان  95درصــد 99 ،درصــد و  99/9درصــد بهترتیــب بیشــتر
از  2/57 ،1/96و  3/27باشــد ،نشــاندهندۀ صحــت رابطــه
میــان ســازهها و درنتیجــه تأییــد فرضیههــای پژوهــش در ســطوح
اطمینــان مدنظــر اســت (داوری و رضــازاده.)1397 ،
براســاس دادههــای پژوهــش و آمارههــای محاسبهشــده،
 8فرضیــه از  10فرضیــۀ پژوهــش ،بــا توجــهبــه اینکــه مقــدار
 t-valueبزرگتــر از  1/96اســت ،تأییــد میشــود .همچنیــن بــا
توجــهبــه ضرایــب اســتاندارد ،نتایــج زیــر بهدســت آمــد (جــدول :)6

جدول  :6نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
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فرضیه

از سازه

به سازه

ضریب مسیر

Value -T

نتیجۀ آزمون

H1

غوطهوری

رضایت تجربی

0/0205

3/11

تأیید

H2

تعامل

رضایت تجربی

0/183

4/06

تأیید

H3

قابلیت استفاده

رضایت تجربی

0/055

1/018

رد

H4

توهم

رضایت تجربی

0/495

6/53

تأیید

H5

رضایت تجربی

هواخواهی تجربی

0/192

2/05

تأیید

H6

رضایت تجربی

اعتماد تجربی

0/687

19/54

تأیید

H7

رضایت تجربی

وفاداری تجربی

0/345

4/39

تأیید

H8

اعتماد تجربی

وفاداری تجربی

0/386

5/33

تأیید

H9

اعتماد تجربی

هواخواهی تجربی

0/024

0/31

رد

H10

وفاداری تجربی

هواخواهی تجربی

0/286

2/98

تأیید

بهمنظــور آزمــودن تأثیــر یــک متغیــر میانجــی ،آزمــون
پرکاربــردی بــه نــام ســوبل 3وجــود دارد کــه بــرای معنــاداری
تأثیــر میانجــی یــک متغیــر در رابطــۀ میــان دو متغیــر دیگــر
ب ـهکار م ـیرود .زمانــی کــه مقــدار  Z-Valueحاصــل از آزمــون
1. Wetzels
2. Hu & Bentler
3. Sobel

ســوبل بیشــتر از  1/96باشــد ،میتــوان اظهــار داشــت در ســطح
اطمینــان  95درصــد تأثیــر متغیــر میانجــی معنــادار اســت (داوری
و رضــازاده .)1397 ،نتایــج حاصــل از آزمــون ســوبل در جــدول 7
نشــان داده شــده اســت.

بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی
گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون
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جدول  :7بررسی معناداری تأثیر متغیرهای میانجی

نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان غوطهوری و اعتماد تجربی

3/01

تأیید

نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان غوطهوری و وفاداری تجربی

3/02

تأیید

نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان تعامل و هواخواهی تجربی

2/13

تأیید

نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان تعامل و اعتماد تجربی

18/56

تأیید

نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان تعامل و وفاداری تجربی

4/20

تأیید

نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان توهم و هواخواهی تجربی

2/14

تأیید

نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان توهم و اعتماد تجربی

18/57

تأیید

نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان توهم و وفاداری تجربی

4/20

تأیید

نقش میانجیگری وفاداری تجربی در روابط میان رضایت و هواخواهی تجربی

3/07

تأیید

نقش میانجیگری وفاداری تجربی در روابط میان اعتماد و هواخواهی تجربی

3/12

تأیید

نتایــج جــدول  7نشــان میدهــد کــه کیفیــت رابطــۀ تجربــی
میــان تجربــۀ واقعیــت مجــازی بازدیدکننــدگان و هواخواهــی

تجربــی ،بهمنزلــۀ پیامــدی از تجربــۀ واقعیــت مجــازی ،نقــش
میانجیگــری ایفــا میکنــد.

شکل  :2مدل آزمونشدۀ پژوهش

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نقش میانجیگری رضایت تجربی در روابط میان غوطهوری و هواخواهی تجربی

2/98

تأیید

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

نقش میانجیگری

Z- Value

نتیجه
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بحث و نتیجهگیری
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی روابــط میــان ابعــاد
تجربیــات واقعیــت مجــازی ،ابعــاد کیفیــت رابطــۀ تجربــی
و هواخواهــی تجربــی درحکــم پیامــدی تجربــی اســت کــه
گردشــگران در بازدیــد از پــارک واقعیــت مجــازی اکســون در
مشــهد درک میکننــد .در درجــۀ نخســت ،ادبیــات مرتبــط ب ـرای
ســاخت یــک مــدل نظــری از عوامــل فــوق بررســی شــد .ایــن
مــدل بــا اســتفاده از دادههــای جمعآوریشــده از گردشــگرانی
کــه از پــارک واقعیــت مجــازی اکســون در مشــهد بازدیــد کــرده
بودنــد مــورد آزمــون قــرار گرفــت .نتایــج نشــان میدهــد کــه
ابعــاد تجربیــات واقعیــت مجــازی در ابعــاد کیفیــت رابطــۀ تجربــی
ً
و متعاقبــا در هواخواهــی تجربــی تأثیــر میگــذارد.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

براســاس نتایــج بهدســتآمده ،در میــان ابعــاد تجربیــات
واقعیــت مجــازی ،توهــم بیشــترین تأثیــر را در رضایــت تجربــی
1
گردشــگران داشــته اســت ( .)H4ایــن یافتــه بــا بحــث ســاتلر
( )2018و وو و همــکاران ( )2019aموافــق اســت کــه توهــم
پیشبینیکننــدۀ رضایــت تجربــی بازدیدکننــدگان در زمینــۀ
واقعیــت مجــازی اســت .عالوهبرایــن ،نتیجــۀ فرضیــۀ اول ()H1
بــا پیشــنهاد موترلیــن ،)2018( 2کــه غوطــهوری در رضایــت
بازدیدکننــدگان از تجربیــات واقعیــت مجــازی تأثیــر میگــذارد،
ســازگار اســت .میتــوان اســتدالل کــرد کــه مفهومســازی
مبتنــیبــر جریــان غوط ـهوری ب ـرای بهبــود تجربــه بازدیدکننــدگان
پیشبینیکننــدهای مناســب در زمینــۀ واقعیــت مجــازی بهشــمار
مــیرود .نتیجــۀ فرضیــۀ دوم ( )H2نشــان میدهــد کــه تعامــل
بازدیدکننــدگان بــا تجهیــزات و محیــط واقعیــت مجــازی تأثیــر
مثبتــی در رضایــت تجربــی آنهــا دارد .ایــن یافتــه بــا ادعــای وو و
همــکاران ( )2019aموافــق اســت کــه تعامــل محرکــی از رضایــت
تجربــی بازدیدکننــده از محیطهــای واقعیــت مجــازی اســت.
امــا در میــان ابعــاد تجربیــات بازدیدکننــدگان از پــارک واقعیــت
مجــازی قابلیــت اســتفاده تأثیــری در رضایــت تجربــی آنهــا
نداشــته اســت ( .)H3ایــن یافتــه بــا نتیجــۀ پژوهــش فالویــان 3و
همــکاران ( )2006مغایــرت دارد کــه نتیجــه میگیــرد قابلیــت
اســتفاده تأثیــر مثبتــی در رضایــت کاربــر در زمینــۀ واقعیــت
مجــازی دارد و درعینحــال بــا نتیجــۀ پژوهــش وو و همــکاران
( )2019aموافــق اســت.
عالوهبرایــن ،نتایــج نشــان میدهــد کــه رضایــت تجربــی،
ً
بهمنزلــۀ یکــی از ابعــاد کیفیــت رابطــۀ تجربــی ،مســتقیما در
هواخواهــی تجربــی گردشــگران در بازدیــد از پــارک واقعیــت
مجــازی اکســون تأثیــر مثبــت میگــذارد ( .)H5ایــن نتیجــه بــا
مطالعــۀ وو و همــکاران ( )2019aدر زمینــۀ بازدیــد از محیــط
واقعیــت مجــازی تریــپ مومنــت در چیــن موافــق اســت .همچنین
1. Satler
2. Mutterlein
3. Flavian

یافتههــا نشــان میدهــد کــه رضایــت تجربــی در افزایــش درک
اعتمــاد تجربــی در یــک پــارک واقعیــت مجــازی نقــش اساســی
ایفــا میکنــد ( .)H6ایــن نتیجــه بــا مطالعــۀ بــک 4و همــکاران
ً
( )2019ســازگار اســت .متعاقبــا ،نتایــج آمــاری نشــان میدهــد
کــه وفــاداری تجربــی تحــت تأثیــر اعتمــاد تجربــی ( )H8و
همچنیــن رضایــت تجربــی ( )H7اســت .ایــن یافتههــا مطابــق بــا
یافتههــای وو و همــکاران ( )2019aو وو و همــکاران ()2020
اســت کــه معتقدنــد اعتمــاد و رضایــت تجربــی عناصــری مهــم
ب ـرای ایجــاد وفــاداری بــه محیطــی اســت کــه گردشــگران تجربــه
میکننــد .بهطــور مشــابه ،نتایــج بهدســتآمده از فرضیــۀ دهــم
( )H10یعنــی وفــاداری تجربــی عامــل تعیینکننــدۀ هواخواهــی
تجربــی در یــک محیــط واقعیــت مجــازی اســت کــه بــا نظریــات
چندیــن محقــق ســازگار اســت (;Fernandes & Cruz, 2016
.)Wu et al., 2019a; Beck et al., 2019
درنهایــت ،تأثیــر مثبــت اعتمــاد تجربــی در هواخواهــی
تجربــی تأییــد نشــد ( .)H9ایــن یافتــه مطابــق بــا نتیجــۀ کار وو و
چانــگ ( )2018اســت.
کاربردهای نظری
ایــن مطالعــه بــه مدیریــت پارکهــای واقعیــت مجــازی
و ادبیــات بازاریابــی گردشــگری از منظــر دانشــگاهی کمــک
میکنــد .همچنیــن بینــش جدیــدی درمــورد ابعــادی کــه
بازدیدکننــدگان هنــگام ارزیابــی تجربیــات واقعیــت مجــازی مهــم
میداننــد فراهــم میکنــد .تاکنــون هیــچ مطالع ـهای در ارتبــاط بــا
تجربیــات بازدیدکننــده از پارکهــای واقعیــت مجــازی ،از یــک
مــدل مفهومــی ب ـرای تلفیــق ابعــاد تجربیــات واقعیــت مجــازی،
کیفیــت تجربــی رابطــه و پیامــد تجربــی در یــک مــدل اســتفاده
نکــرده اســت .همچنیــن نتایــج آمــاری حاکــی از آن اســت کــه
توهــم ،غوطــهوری و تعامــل از مهمتریــن ابعــاد تجربیــات
گردشــگران از پــارک واقعیــت مجــازی اســت کــه بــه نوبــۀ خــود،
رضایــت تجربــی گردشــگران را شــکل میدهنــد .همچنیــن،
نتایــج تجربــی نشــان میدهــد کــه رضایــت تجربــی در افزایــش
ادراک بازدیدکننــدگان از اعتمــاد تجربــی بــه کیفیــت خدمــات
ارائهشــده توســط پــارک واقعیــت مجــازی نقــش مهمــی دارد.
درنهایــت ،نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد کــه هواخواهــی تجربــی
تحــت تأثیــر رضایــت ،اعتمــاد و وفــاداری تجربــی اســت .روابــط
مثبــت مشخصشــده میــان اعتمــاد ،رضایــت و وفــاداری تجربــی
ممکــن اســت اینگونــه تفســیر شــود کــه هرچــه اعتمــاد تجربــی
و رضایــت تجربــی کــه گردشــگران درک کردهانــد بیشــتر شــود،
گردشــگران وفــاداری و هواخواهــی بیشــتری در قبــال ارائهدهنــدۀ
خدمــات از خــود نشــان میدهنــد.
4. Beck

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

کاربردهای عملی

در درجــۀ دوم ،یافتههــای خــاص ایــن پژوهــش
راهنماییهــای عملــی بــرای بازاریابــی از تجربیــات و خدمــات
مدنظــر واقعیــت مجــازی ،جــذب و بازدیــد مجــدد بازدیدکننــدگان
بــا اســتفاده از فناوریهــای نوظهــور واقعیــت مجــازی را ارائــه
میدهــد .نتایــج مطالعــۀ حاضــر حاکــی از آن اســت کــه حــس
توهــم و غوطــهوری بازدیدکننــدگان در تجربههــای واقعیــت
مجــازی عاملــی اســت کــه باعــث رضایــت تجربــی آنهــا ،قصــد
بازدیــد مجــدد و توصیــۀ پــارک بــه دوســتان و خانوادههــای آنهــا در
قالــب هواخواهــی تجربــی میشــود؛ بنابرایــن ،مدیــران پارکهــا
بایــد خدمــات و محصــوالت مجهــز بــه فناوریهــای واقعیــت
مجــازی خــود را ارتقــا بخشــند و بــر توانایــی خــود در غوطهورکــردن

درنهایــت وجــود پارکهــای واقعیــت مجــازی در مقصــد
بــرای مدیریــت مقصــد بهمنظــور بهبــود تصویــر ذهنــی از
مقصــد نیــز پیامدهایــی را بــه همــراه دارد .بــرای نمونــه مدیــران
مقصــد میتواننــد بــا اســتفاده از فناوریهــای واقعیــت مجــازی،
فیلمهــای پانورامــا  360درجــه از یــک مقصــد گردشــگری ماننــد
جنــگل جیغهــا را فیلمبــرداری کننــد و در اختیــار بازدیدکننــدگان
قـرار دهنــد و بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری ،انــواع گردشــگری موجــود
در مقصــد ماننــد گردشــگری تاریــک ،گردشــگری مذهبــی و غیــره
را براســاس ســن ،مشــاغل و عالیــق بازدیدکننــدگان فراهــم آورنــد.
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در درجــۀ نخســت ،نتایــج ایــن پژوهــش درک بهتــری از
تأثیــرات ّفنــاوری واقعیــت مجــازی را در تجربیــات گردشــگران
بــرای مدیریــت پــارک فراهــم میکنــد .بهرغــم ســرعت بــاالی
پذیــرش واقعیــت مجــازی در بخشهــای متعــدد گردشــگری،
برخــی ســازمانها ،بهویــژه ســازمانهای کوچکتــر ،بــه
علــت ریســک بــاالی درکشــدۀ آن و همچنیــن اثبــات مفهــوم ،از
ســرمایهگذاریهای بــزرگ در ایــن ّفنــاوری دلســرد شــدهاند
( .)Tom Dieck & Jung, 2017ایــن مطالعــه بهمنظــور تبییــن
فرصتهایــی بــرای تأثیرگــذاری در تجربــۀ بازدیدکننــدگان از
پارکهــای واقعیــت مجــازی ،کیفیــت رابطــۀ تجربــی و هواخواهــی
تجربــی از طریــق اســتفاده از فناوریهــای واقعیــت مجــازی در
پارکهــا شــواهد تجربــی ارائــه میدهــد .ایــن اطالعــات مدیریــت
مقصــد گردشــگری و مدیریــت پارکهــا را ترغیــب میکنــد تــا
مالحظــات واقعیــت مجــازی را در برنامههــای راهبــردی خــود
بگنجاننــد و بــه آنهــا در تصمیمگیــری درمــورد چگونگــی اســتفاده
از پیشــرفتهای ّفنــاوری اخیــر کمــک کننــد.

ســوم ،نتیجــۀ مطالعــه نشــان میدهــد کــه اعتمــاد تجربــی
تحــت تأثیــر مثبــت رضایــت تجربــی اســت .مدیریــت پــارک بایــد
رضایــت تجربــی درکشــدۀ گردشــگران را رصــد کنــد تا اعتمادشــان
را درمــورد محصــول یــا خدماتــی کــه پــارک ارائـه کــرده بــه حداکثــر
برســاند .همچنیــن ،نتایــج تجربــی نشــان میدهــد کــه اعتمــاد و
رضایــت تجربــی هــم در وفــاداری تجربــی تأثیــر میگــذارد .ایــن
مســئله ممکــن اســت بــه ایــن علــت باشــد کــه انتظــار مــیرود
اکثــر گردشــگران برداشــت باالیــی از اعتمــاد تجربــی و رضایــت
تجربــی در هنــگام بازدیــد از پــارک داشــته باشــند .مدیریــت پــارک
بایــد درک کنــد کــه هــم اعتمــاد تجربــی و هــم رضایــت تجربــی
در افزایــش ادراک وفــاداری تجربــی درقبــال پــارک نقــش مهمــی
دارنــد .همچنیــن بایــد از برخــی راهبردهــا بــرای ایجــاد انگیــزه
در گردشــگران اســتفاده کــرد تــا احســاس کننــد کــه پــارک ارزش
بازدیــد را دارد .ازایــنرو ،عالوهبــر تقویــت ابعــاد تفریحــی و
ســرگرمکنندۀ تجــارب ،بایــد بــر نشــانهها و ســرنخهای آموزشــی
حاصــل از خدمــات قابلارائــه تأکیــد داشــته باشــند .گردشــگران
فقــط بــه دنبــال رخدادهــای تفریحــی و لذتبخــش نیســتند،
بلكــه آنهــا بــه دنبــال كســب دانــش و اطالعــات جدیــد از طریــق
تجــارب جدیدنــد .ارائــۀ حقایــق و اطالعــات ارزشــمند جدیــد بــه
گردشــگران بــا محوریــت فعالیتهــای مصرفگرایانــۀ آنهــا و
همچنیــن تركیــب ایــن تجــارب بــا برخــی داســتانها و ماجراهــای
دیگــر از مهمتریــن اقداماتــی هســتند كــه بــا هــدف افزایــش دانــش
و اطالعــات گردشــگران انجــام میشــوند .عالوهبرایــن ،بایــد از
طریــق تجــارب خــوب بــه گردشــگران کمــک کننــد تــا متوجــه
شــوند کــه ارائهدهنــدگان خدمــات در ایــن پــارک هــر کاری ب ـرای
رفــع نیازهایشــان انجــام خواهنــد داد تــا آنهــا بتواننــد از پــارک
بازدیــد کننــد.
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از دیــدگاه عملــی ،ایــن مطالعــه میتوانــد هــم بینــش
بیشــتری ب ـرای مدیریــت پــارک واقعیــت مجــازی اکســون بهمنظــور
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 مدیـران بازاریابی ،کــه درحــال طراحی
محصــوالت و یــا خدمــات ارائهشــده توســط پــارک هســتند ،ارائــه
دهــد .درک ایــن روابــط ،بازاریابــان و مدیـران پــارک را بــه اطالعاتــی
مجهــز میکنــد کــه میتواننــد در توســعه و اجــرای خدمــات
و راهبردهــای بازاریابــی بــهکار گیرنــد تــا بتواننــد تجربــهای بــا
کیفیــت بــاال را در پــارک بــه گردشــگران ارائــه دهنــد .برایناســاس،
ً
مدیریــت پــارک بایــد بــا درنظرگرفتــن کمبــود منابــع ،دقیقــا بداننــد
کجــا و چگونــه میتواننــد پــول خــود را بـرای انجــام بهتریــن کارهــا
ســرمایهگذاری کننــد.

کاربــران و ایجــاد احســاس حضــور عالــی و توهــم در دنیــای
مجــازی تأکیــد کننــد .همچنیــن در هنــگام انتخــاب فناوریهــای
واقعیــت مجــازی بــا ویژگیهــای متنــوع ،بــه مدیـران پــارک توصیــه
میشــود اولویتبنــدی مــواردی را کــه احتمــال احســاس تعامــل را
تســهیل میکنــد نیــز مدنظــر داشــته باشــند.

195

196

قربان زاده و همکاران

محدودیتها و پیشنهادهایی
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برای پژوهشهای آتی
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در ارتبــاط بــا پژوهــش حاضــر ،برخــی محدودیتهــا
وجــود دارد .نخســت ،روش نمونهگیــری در ایــن پژوهــش،
نمونهگیــری در دســترس بــوده اســت کــه قابلیــت تعمیــم نتایــج
بــهکل جامعــه را محــدود میکنــد .دوم ،ایــن پژوهــش ابعــاد
تجربیــات واقعیــت مجــازی (غوطـهوری ،تعامــل و توهــم) را ،کــه
پیشــایند رضایــت تجربــی هســتند ،مــورد آزمــون ق ـرار میدهــد.
درواقــع ،ســایر ســازههایی کــه بهمنزلــۀ پیشــایند رضایــت تجربــی
میتواننــد در نظــر گرفتــه شــوند ،در ایــن پژوهــش مدنظــر قــرار
نگرفتــه اســت .مطالعــات آینــده میتوانــد بــا اســتفاده از ســازههای
حضــور،)Pot-Kolder et al., 2018; Weech et al., 2019( 1
دلبســتگی بــه واقعیــت مجــازی )Wu et al., 2019a( 2و کیفیــت
عملکــردی ،)Wei et al., 2019( 3درحکــم پیشــایند رضایــت
تجربــی ،مــدل ارائهشــده را گســترش دهــد .ســوم ،ایــن مطالعــه بــر
کیفیــت رابطــۀ تجربــی شــامل رضایــت تجربــی ،اعتمــاد تجربــی و
وفــاداری تجربــی متمرکــز اســت .همانطــور کــه چندیــن محقــق
مطالعــات آینــده را انجــام دادهانــد ،ممکــن اســت بــر رضایــت
تجربــی ،اعتمــاد تجربــی و تعهــد تجربــی ـ کــه ابعــاد کیفیــت
رابطــۀ تجربــی هســتند ـ تمرکــز کننــد (Wu et al., 2020; Wu
 .)& Chang, 2018همچنیــن تحقیقــات آینــده ممکــن اســت
بــر کیفیــت رابطــۀ تجربــی درحکــم مقیاســی تکبعــدی متمرکــز
شــود؛ بنابرایــن اعتمــاد تجربــی و تعهــد تجربــی (بهمنزلــۀ بخشــی
از ابعــاد کیفیــت رابطــۀ تجربــی) درحکــم پیشــایند و رضایتــی
تجربــی درحکــم یــک پیامــد در نظــر گرفتــه میشــود (Sayil et
 .)al., 2019درنهایــت دادههــای بهدســتآمده در ایــن مطالعــه
مقطعــی و غیرتجربــی اســت .ایــن مطالعــه مدلســازی معــادالت
ســاختاری را بــا هــدف بهدس ـتآوردن نتایــج و کمــک بــه مؤلفــان
پژوهــش حاضــر بـرای درک روابــط علــت و معلولــی اتخــاذ کــرده
اســت .بااینحــال ،بایــد از دادههــای تحقیــق در ایــن مطالعــه بــا
احتیــاط اســتفاده شــود .مطالعــات آینــده میتوانــد از دادههــای
طولــی و آزمایشــی بــرای بهدســتآوردن نتیجــۀ مطمئنتــر
اســتفاده کنــد.
منابع
اســامی هشــجین ،محمــود ( .)1396بررســی چگونگــی
تأثیــر واقعیــت مجــازی بــر هــرم ارزش ویــژه برنــد (مــورد مطالعــه:
هتــل آرمــان) .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــکدۀ اقتصــاد،
مدیریــت و علــوم اداری ،دانشــگاه ســمنان.
1. Presence
2. Virtual Reality Attachment
3. Functional Quality

داوری ،علــی و رضــازاده ،آرش ( .)1397مدلســازی
معــادالت ســاختاری بــا نرمافــزار پــی ال اس ،تهــران :ســازمان
انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.
چاکررضــا ،شــیوا ،میرزائــی ،روزبــه و تبریــزی ،نازنیــن
(« .)۱۳۹۸نقــش واقعیــت مجــازی در ایجــاد حــس حضــور،
تمایــات رفتــاری و بازاریابــی مقاصــد گردشــگری» .برنامهریــزی
و توســعۀ گردشــگری ،دورۀ  ،۸شــمارۀ  ،30ص .۹۴-۷۹
فاضلــی ،احســان ،کردشــاکری ،پرنیــان و بــزرگزاده یــزدی،
نــگار (« .)۱۳۹۴ارائــۀ مســیرهای بهینۀ گردشــگری شــهر مشــهد از
طریــق شناســایی و ســنجش عناصــر دارای پتانســیل گردشــگری».
مجلــۀ جغرافیایــی فضــای گردشــگری ،دورۀ  ،۴شــمارۀ  ،۱۴ص
.۳۷-۱۳
فــاح تفتــی ،حامــد ،اســعدی ،میرمحمــد و ممیــزی
مهرجــردی ،حمیــرا (« .)۱۳۹۷طراحــی مــدل زیرســاختمحور
در توســعۀ گردشــگری الکترونیــک بــا اســتفاده از رویکــرد
مدلســازی معــادالت ســاختاری (مــورد مطالعــه :اســتان یــزد)».
برنامهریــزی و توســعۀ گردشــگری ،دورۀ  ،۷شــمارۀ  ،۲۵ص-۱۱۷
.۱۳۵
محمــودی میمنــد ،محمــد ،فارســیجانی ،حســن و طاهــری
موســوی ،ســارا (« .)1392ارائــۀ الگــوی ترکیبــی عوامــل مؤثــر بــر
توســعه و پذیــرش گردشــگری مجــازی در ایــران» .چشــمانداز
مدیریــت بازرگانــی ،دورۀ  ،۱۳شــمارۀ  ،۹۲ص .۱۴۳-۱۲۳
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