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Extended Abstract 

Introduction 

Competitiveness is one of the most important concerns of business and activity in today's 

dynamic and competitive environment. In recent years, competition has been introduced as an 

economic concept that also affects the sustainable development of the travel and tourism 

industry. Like other consumer goods producers, tourism destinations must convince their 

customers that they can offer a combination of benefits. On the other hand, it should be noted 

that the tourist experience has a positive and significant effect on tourist satisfaction with the 

tourism destination and tourist satisfaction leads to loyalty and re-visit. Providing a unique and 

lasting experience for tourists, is one of the most important ways to increase their satisfaction 

and loyalty. It should also be noted that the image of the destination is widely and well-known 

influences the decision to choose the destination and post-trip evaluation and tourist’s future 

behaviors. Given the growing importance of tourism in today's world and the competitiveness of 

tourism markets around the world, tourism destinations are increasingly competing to attract 

tourists to each other. Expanding the tourism industry anywhere in the world requires special 

conditions and facilities such as climate, ancient and natural attractions, customs, infrastructure, 

facilities, and equipment. In recent decades, tourism, as the largest and most diverse industry 

globally, has played a significant role in creating added value for countries and, therefore, has 

been considered a source of income in the world. These days, tourism is regarded as one of the 

most essential and dynamic activities globally, so that globally, the number of foreign and 

domestic tourists and their income generation is constantly increasing. 

 
Methodology 

Since the purpose of the present study is to identify and rank the dimensions of foreign tourists 

traveled to Tehran, it can be said that the current research is applied-developmental research in 

terms of purpose. The study's statistical population is all foreign tourists who traveled to Tehran 

in March and April 2019 and visited the tourist attractions of this city. Then 400 questionnaires 

were distributed among these tourists, and a combined method was used to select the members 

of the statistical sample. To collect data, the library method has been used to review the research 

literature, and the field method (distribution and collection of questionnaires) has been exerted. 

Also, descriptive statistics were used to analyze the demographic data, and an exploratory factor 

analysis method was used to analyze the data related to the main research variable through 

SPSS software. Considering that the present study seeks to provide a framework for measuring 
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the lasting experience of foreign tourists traveling to Tehran, the researcher intends to identify 

and rank the dimensions of lasting experience among these tourists. Therefore, exploratory 

factor analysis was used to identify these dimensions. As Habibpour Gotabi and Safari Shali 

(2016) state, exploratory factor analysis is one of the few methods that has been exploited to 

identify the dimensions of social phenomena. They note that the researcher can use exploratory 

factor analysis to examine experimental data to discover and identify the indicators and the 

relationships between them. 

 

Results and Discussion 

The findings of the present study show that 18 factors out of 70 items can be identified. Items 

60, 61, and items 62 to 69, respectively, are the first factor. Items 25 to 34, respectively, are the 

second factor. Items 40 and 47 to 51, respectively, are the third factor. Items 12 to 15, 

respectively, are the fourth factor. Items 53, 54, 56 and 58, are the fifth factor. Items 5 to 9 are 

the sixth factor, respectively. Items 42 to 46 are the seventh factor, respectively. Items 52, 55, 

57 and 59, are the eighth factor. Items 16, 19, 21 and 23, are the ninth factor. Items 17, 20 and 

22, are the tenth factor. Items 36 to 39 are the eleventh factor, respectively. Items 11 and 12 are 

the twelfth factor. Item 35 is the thirteenth factor. Items 1, 2, 24, and 41 are the fourteenth 

factor. Item 1 is the fifteenth factor. Item 3 is the nineteenth factor. And finally, items 4, 18, and 

63 are the eighteenth factor. It should be noted that out of the mentioned 18 factors, 9 factors 

can be explained and accepted. 

 

Conclusion 

This study aims to identify and rank the dimensions of the lasting experience of foreign tourists 

who traveled to Tehran as one of Iran's most important tourist destinations. Findings indicate 

that the lasting experience of foreign tourists traveled to Tehran has nine dimensions, which are 

in order of priority: new and good phenomena experience, unique experience, self-

improvement, sensory experience, an ideal experience, local people interaction experience, 

service quality experience, local guide experience, and familiarity experience. The research 

findings are in line with the research findings of Aladdin and Chini (2012). The survey results 

analysis shows a correlation between all three dimensions of a physical product, experienced 

service, and food/drink with tourists' satisfaction. According to this, the relationship between the 

quality of the experienced service dimension and the satisfaction of tourists, which is in the 

highest rank, confirms the significance of these dimensions. Based on the findings in the current 

study, new and unique phenomena were identified with the highest priority, which is somewhat 

in line with the results of Borujeni and Behmanesh 2013, and the new dimension of the history 

and culture element, among the moderating and reinforcing features, the cost-value element and 

among the supporting factors and sources, the hospitality element have a more influential role 

on creating a memorable experience for cultural tourists visited Iran. 
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 به شهر تهران سفرکردهتدوین چارچوبی برای سنجش تجربه ماندگار گردشگران خارجی 
 

 یرانا استادیار مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، - 1محمد غفاری

 یرانا، تهران دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه تهران، -سید قدرت اهلل ناصری 

 ایران س(، قم،) کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه -گلی خلیلی پور 

 
 04/05/1400تاریخ پذیرش:                                                 17/01/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
یـک منبـع عظـیم  عنوانبـهبرای کشورها داشته و امروزه  افزودهارزشی در ایجاد اعمدهگردشگری سهم  صنعت

کشـوری  است. ایران قرارگرفته هادولتی فراوان در ایجاد اشتغال در کانون توجه هاتیظرفدرآمد ارزی و داشتن 
به  تواندیمی متنوع وهواآبتاریخی فراوان، مناطق بکر طبیعی و  ابنیه و با داشتن هزارسالهبا پیشینه تاریخی چند 

ها به ارمغـان آورد. فردی را برای آنمقصد جذابی برای گردشگران در سطح جهان تبدیل شود و تجربه منحصربه
. اسـتن به شـهر تهـرا هسفرکردی ابعاد تجربه ماندگار گردشگران بندرتبهلذا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و 

ی اطالعات توصیفی پیمایشی است. جامعـه گردآورروش  زنظراتوسعه ای و -هدف کاربردی ازنظرجاری  پژوهش
ین حجم نمونه هستند که برای تعی 1398سال  به شهر تهران در سفرکردهآماری این پژوهش گردشگران خارجی 

نتخـاب اعضـای نمونـه فته شد. جهت انفر در نظر گر 400ی استفاده شد و تعداد نمونه ولآماری از الگوی کومر و 
هش و ی برای مرور ادبیات پـژواکتابخانهاز دو روش  هادادهی آورجمعی ترکیبی و برای ریگنمونهآماری از روش 
د امه توسـ  خبرگـان مـوراست. روایی محتوایی پرسشـن شدهاستفادهی پرسشنامه( آورجمعتوزیع و )روش میدانی 

بـا روش تحلیـل  هـادادهیـل قرار گرفت. تحل دیی( مورد تأ./875ضریب آلفای کرونباخ ) لهیوسبهو پایایی آن  دیتائ
ابعـاد تجربـه مانـدگار  دهـدیمی پژوهش حاضر نشان هاافتهی .صورت گرفت SPSSافزار نرمعاملی اکتشافی در 
 .2جدید و خوب، ی هادهیپد تجربه .1به شهر تهران به ترتیب شامل موارد زیر است:  سفرکردهگردشگران خارجی 

. 7تعامل با افراد محلی،  تجربه .6، هاآلایده  تجربه. 5حسی،  تجربه .4بهبود خود،  تجربه .3، فردمنحصربه تجربه
ی خوب و جدید هادهیپدی هاتجربه .کردناخت پیدا  تجربه. 9راهنماهای محلی،  تجربه. 8کیفیت خدمات،  تجربه

قـرار  ه شهر تهـرانب سفرکردهگردشگران خارجی  ازنظرر رتبه آخر اهمیت اخت پیدا کردن د تجربهدر رتبه اول و 
 .گرفت

 

 گردشگری، تجربه ماندگار، تجربه گردشگر.: واژگان کلیدی
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 مقدمه
 افزودهارزشی در ایجاد اعمدهصنعت در دنیا در چند دهه اخیر، سهم  نیترمتنوعو  نیتربزرگ عنوانبهصنعت گردشگری 
 امـروزه .ردیـگقـرار  موردتوجـهیک منبـع درآمـد در کشـورهای جهـان  عنوانبهاین جهت توانسته  کشورها داشته و به

شـمار  جهـانی، سـطح در کـهیطوربه مطـرح اسـت، جهان در هاتیفعال نیاتریپو و نیترمهم از یکی عنوانبه گردشگری
(. 1394: 79همکـاران، و )محمـودیاسـت  افـزایش بـه رو پیوسـته یی آنـان،درآمدزا میزان و داخلی و خارجی گردشگران

 رقابـت اخیـر هایاست. در سال امروز و رقابتی پویا محی  در فعالیت و تجارت یهادغدغه نیترمهم از یکی یریپذرقابت

  اسـت شـدهمطرح اسـت، تأثیرگـذار نیـز گردشـگری و سـفر صـنعت پایـدار بر توسـعه که اقتصادی مفهوم یک عنوانبه
(Balan et al,2009:9.) مشـتریان سـتیبایم مصرفی، نیز همانند سایر تولیدکنندگان سایر کاالهای گردشگری مقاصد 

 کنـد عرضـه را هـاآن توانـدینم دیگـری مقصد هیچ که باشندیم منافع از ترکیبی عرضه به قادر که کنند متقاعد را خود

(2007:3،Crouch). ی بر رضـایت گردشـگر از داریمعنو  سوی دیگر باید توجه داشت که تجربه گردشگر تأثیر مثبت از
شـود یم( و رضـایت گردشـگران منجـر بـه وفـاداری و بازدیـد مجـدد ,2008:6Bosque et alدارد )ی مقصد گردشگر

(Zhang et al,2014:5 فراهم کردن تجربه .)ی هاوهیشـتـرین و مانـدگار بـرای گردشـگران یکـی از مهم فردمنحصربه
شـده بـر و شناخته گسـترده طوربـه. همچنین باید متذکر شد کـه تصـویر مقصـد ستاافزایش رضایت و وفاداری ایشان 

  گــــذاردیم ریتــــأثی آینــــده او رفتارهــــاپــــس از ســــفر و  ی در انتخــــاب مقصــــد و ارزیــــابیریگمیتصــــم
(Baloglu & McCleary,1999:8 Stylos et al,2016:46; Zhang et al,2016:6; .) لذا پژوهش جـاری در جهـت

گردشگران خارجی سفرکرده به  ازنظری و سفر مجدد در پی آن است که ابعاد تجربه ماندگار گردشگر را مندتیرضاایجاد 
ی در جـذب گردشـگران و سـفر مـؤثرخاص شهر تهران بررسی نماید تا با تحلیل نتایج بتواند گـام  طوربهو  کشور ایران

 مجدد گردشگران به تهران برداشته باشد.
، نژادهـا، اقـوام، هـافرهنگعمده حائز اهمیت است: نخست، موجبات آشنایی ملل با دیگر  صنعت گردشگری از دو جهت

یـک منبـع تـأمین درآمـد و ارز محسـوب  عنوانبهاقتصادی  ازنظرو دوم،  دینمایمو غیره را فراهم  هاشیگو، هانیسرزم
ی متنوع، در پی جذب و جلب جهان هاجاذبه. کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و شودیم

ی توسـعه سـالیان اخیـر بـر هابرنامهکه در تمامی  باوجود(. 69: 1395و همکاران، زادهرسولی خویش است )سوبهگردی 
، توجـهقابلی متکی بر صادرات نفت تأکید شده است ولی در مقام عمل موفقیـت و کامیـابی محصولتکرهایی از اقتصاد 

ی راهکارهـار این زمینه به دست نیامده است. رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به یکی از ملموس و محسوسی د
برنامـه ریـزان و  موردتوجـه شیازپـشیبی و متنوع سازی منابع درآمدی کشـور بایـد محصولتکعملی رهایی از اقتصاد 

از  رفـتبرونی درآمـدزایی و هـاراه نیتـرمهم ازجملـه (.560: 1381غفاری و همکاران،)کشور قرار گیرد  گذاراناستیس
ای تقویت صنعت گردشگری و توجه ویژه به آن اسـت. یهناحی، امنطقه ی،مل ی،المللنیبی هادرصحنهمشکالت اقتصادی 

ی در جـذب گردشـگران دارنـد و یکـی از توجهقابـلیی مشهد، تهران که دارای پتانسیل و ظرفیت شهرهاکالن جملهمن
: 1399پورنگ و همکاران،) استی سرگرم ی،ارتباط ی،رساختیز مت گردشگر، داشتن امکانات رفاهی،عوامل طول مدت اقا

به مدیران بازاریابی مقصد گردشگری کمک کند تا  تواندیمی ابعاد تجربه ماندگار گردشگر بندتیاولو(. لذا شناسایی و 20
کشـور ایـران و  نیبـاوجودانماینـد.  نیتأمشگران ورودی را ی الزم بتوانند به شیوه بهتری نیاز گردهایزیربرنامهبا انجام 

تـاریخی، فرهنگـی و جغرافیـایی یکـی از منـاطق مهـم جهـان و دارای  ازلحـاظبـالقوه  صورتبهمخصوصاً شهر تهران 
و رقابتی شدن بازارهـای  امروزبا توجه به اهمیت فزاینده گردشگری در دنیای  است. گردشگری بالقوهی فراوان هاتیظرف

 گسـترش دارنـد. گریکـدی برای جـذب گردشـگران بـا یاندهیفزاگردشگری رقابت  مقاصد گردشگری در سرتاسر جهان،
 ی طبیعـی،هاجاذبه باستانی، آثار ،وهواآبی مانند اژهیوو امکانات  صنعت گردشگری در هر نقطه از جهان مستلزم شرای 

ی مـرتب  بـا هـادر بخشی گذارهیسـرما(. 38 :1395پور، احمـداسـت )و تجهیـزات  امکانات ،هارساختیز ،و سنن آداب
 در حتـی و مدتیطوالن سرگرمی( در و تفریحی ،ونقلحمل نوشیدنی، و غذا خرید، هوایی،ونقل حملمسکن، ) یگردشگر
 بازاریـابی یهانـهیهز (.,Aratuo & Etienne 2019:336شـود )موجب رشـد اقتصـادی  تواندیم اقتصادی رکود دوره
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اسـت  جدیـدالورود گردشـگران بـرای ازیـموردن جـذب یهانـهیهز از کمتـر گردشـگران، تکـراری، جـذب برای زایموردن
(2006:690Alegre,.) یهاشـاخص هشگر در پژوهش حاضر تالش کرده با مرور ادبیات نظری و تجربـی پـژوهش،پژو 

ها را در مورد مقصـد گردشـگری مورداستفاده برای سنجش تجربه ماندگار گردشگر را شناسایی کند و سپس این شاخص
ها بـا در نظـر گـرفتن نـوع گردشـگران سـفرکرده بـه ایـن شـهر تهران بکار بگیرد. باید توجه داشت کـه ایـن شـاخص

این  یبندتیازنظر گردشگران، به اولو شدهییابعاد شناسا اهمیتاست. از سوی دیگر پژوهشگر برای بررسی  شدهییشناسا
 زیر است. سؤاالتهمین راستا، این پژوهش با در نظر گرفتن موارد فوق به دنبال پاسخگویی به  . درابعاد نیز پرداخته است

  به تهران چیست؟ سفرکردهابعاد تجربه ماندگار گردشگران 

 به تهران چگونه است؟ سفرکردهی ابعاد تجربه ماندگار گردشگران بندتیاولو 

 منفعـتبـه حـداکثر رسـاندن  سـفر( بـرایتـور )ی مسـیر زیرمـهبرنامـدل »عنوان تحقیقی با  در( 2017و همکاران ) 1وو
که اولویت گردشگران به جذابیت، اهمیت و توجه به زمان سفر و هزینه سفر تـأثیر  دنکنیماین نتایج را بیان « گردشگری

را کـه  نقـلوحملی مسیر سفر دارد. گردشگران با به زمان ارزش زیادی قائل هستند و تمایل دارنـد وسـایل زیربرنامهبر 
هـا در ی برای گردشگران کـه زمـان بـرای آنگردشگرخدمات  ؛ وی گیرد هنگام سفر انتخاب کننددربرمزمان کمتری را 

هـا در اولویـت نیسـت از ارزش بیشتری، نسبت به خدمات گردشگری برای گردشگران کـه زمـان بـرای آن استاولویت 
کـه طعـم دارنـد؟ تجربـه  دیـگویمها به دیگران آیا آن»عنوان با  تحقیقی در (2015و همکاران ) 2آدونگو است. برخوردار

 دهدیمی نشان المللنیبنتایج حاصل این پژوهش از بررسی تصادفی گردشگران « ی از غذاهای غناییالمللنیبگردشگران 
. همچنـین، اسـت ریرپذیتأثیی و تجربه نامطلوب جولذتی فرهنگی، آموزشی، تازگی، رهایمتغکه تجربه غذایی محلی، از 

هـا بـه دیگـران دارد. معناداری بر توصیه مقصد توسـ  آن ریتأث که تجربه غذای محلی بر گردشگران، کندیمنتایج بیان 
« 4ژجیانـگ چـین موردمطالعـهی جنگلـی: هـاپاركتجربه گردشـگری و »عنوان ( در تحقیقی با 2012و همکاران ) 3وانگ

 طوربـه. اسـت نوظهـوراقتصـاد  نهیدرزم 5ی ویتدلندهاپاركبه گردشگری در جدا کردن عوامل مؤثر بر تجر باهدفتحقیق 
خاص، این مطالعه رواب  علی بین کیفیت خدمات، تجربه گردشگری و قصد بازدید مجدد را در رابطه با سـه پـارك ملـی 

ه بعـد تجربـه پنج بعـد کیفیـت خـدمات و سـ که دهدیم. نتایج نشان دهدیمی قرار موردبررسمحبوب در ژجیانگ، چین 
که تجربه گردشگر یک میانجی بین کیفیـت خـدمات و قصـد  دهدیمگردشگری قابل تبیین است. مدل ساختاری نشان 

همچنین، عوامل کیفیت خدمات تنها قادر به تأثیر بـر قصـد رفتـاری پـس از سـفر از طریـق تجربـه  بازدید مجدد است.
ی کیفیـت پردازمفهـومشناسـایی و »عنـوان ( در تحقیقی بـا 1397همکاران )ی و جعفر. استزیباشناختی و تجربه عملی 
کیفیت تجربه مذهبی گردشگر در شهر قـم  که در پی« : گردشگران خارجی شهر قم()موردمطالعهتجربه مذهبی گردشگر 

ی، زیـارتی، شـناختروانیـی دینـی، افزادانشکه کیفیت تجربه مذهبی گردشگر شامل پنج بعـد  دهدیم. نتایج نشان است
 ابعـاداجتماعی است. بررسی این ابعاد در جامعه پژوهش نشان داده است که همـه –عبادی و تعامالت فرهنگی  -اخالقی

نقش تجربـه » ( در تحقیقی به1397) همکاراناجتماعی در وضعیت مناسب قرار دارد. غفاری و  –تعامالت فرهنگی  جزبه
کـه کلیـه ابعـاد  دهـدیمی پژوهش نشان هاافتهاند یرداختهپ« گردشگر در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان

عـاطفی، شـناختی و )بر ابعاد تصویر ذهنی  داریمعنتجربه حسی، عاطفی، ذهنی و رفتاری( تأثیر مثبت و )تجربه گردشگر 
د کـه تصـویر ذهنـی عـاطفی و شـناختی از برنـد مقصـ کندیمرفتاری( برند مقصد گردشگری دارد. همچنین نتایج بیان 

 ی بر تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد دارد. داریمعنگردشگری تأثیر 
 

 مبانی نظری

                                                           
1. Wu 

2. Adongo 

3. Wang 

4. Zhejaing, China 

5. Wetland Parks 



 1400تابستان ، 2، شمارۀ 8گردشگری شهری، دورۀ نامه فصل                                                                                           84

ی هستند که در میان اقشار مردم دنیا و متخصصان صنعت گردشـگری رایـج اواژه نیترمتداولمفهوم گردشگری و سفر 
ها نیز مطـابق بـا و ارائه عملی آنی از تئوری خدمات در حال بازخوانی اریبس معاصر، عصر خدماتسوییدیگر، در  از است.

محققان در مطالعات اولیه گردشـگری، بـر اصـالت  .(128: 1399دشت لعلی و همکاران،است )تغییر  در حالمنطق جدید 
طبـق نظـر آنـان،  (.,Boorstin,1937:594MacCannell ;1946) ددارنـدیتأک، شـدیآنچه به گردشگران ارائه م 1عینی

(  2000) 2وانـگ خواهند داشت که اشیاه واقعی به آنـان ارائـه شـود. پـس از مـدتی،  یه اصیلتجرب گردشگران تنها زمانی
، خـدمات بـا عملکـرد پایـان شـودیتجارب در ذهن فرد، حتی پس از پایان تجربه ذخیـره م کهیدرحال کند کهمطرح می

بـرای بازدیـدهای  یزیرری تجربه و برنامه، قبل از ورود به مقصد شروع و با یادآودکنندگانیادراکی بازد تجربه. رندیپذیم
 هـاتیقابل از توجـهقابل پیشـینه تـاریخی بـه توجـه بـاشهر تهـران (.  1999:8Pine & Gilmore) ردیپذیآتی پایان م

 سیاسـی، نهادهـای فضـایی شـدید دلیـل تمرکـز به دیگر سوی از و است برخوردار تاریخی( و )طبیعی مختلف یهاجاذبه

شهر تهـران، بـا توجـه بـه آمـار ورودی  نیهمچن .دارد خارجی و داخلی گردشگران جذب در باالیی وانو غیره ت اقتصادی
رضایت گردشگر از مقصد باع  بازگشـت  .استاین شهر در جذب گردشگران  بالقوهظرفیت عالی  دهندهنشانگردشگران 

تداوم  موجبات ،بیترتنیابهو  شودیمصد و تداوم مسافرت به مقصد موجب ترغیب دوستان و آشنایان به دیدار از شهر مق
در مـورد مـدیریت  تـاکنون. ایـن در حـالی اسـت کـه شودیم موردنظری و رونق اقتصادی در منطقه گردشگرو پایداری 

چنـدانی صـورت  تـالش سفراز  ماندگار تجربه جادیای گردشگران جهت ازهاینبرآورده ساختن  منظوربه مطلوب بازاریابی
 6/13نفر بوده است که رشد  551/757برابر با  1394 زان ورود گردشگران خارجی به شهر تهران در سالنگرفته است. می

سـازمان اسـت ) افتـهیشیافزا 987/876بـه  1395درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده و این میـزان در سـال 
حوزه شناسایی ابعاد تجربـه گردشـگری پژوهشی در  حالتابه دهدیمی پیشین نشان هاپژوهش (.1395ی کشور،گردشگر

ی به بررسی ارتباط تجربه گردشگر بـا متغیرهـای دیگـر نظیـر رضـایت و هاپژوهششهری صورت نگرفته است و اغلب 
. از سوی دیگر ضروری است ابعاد تجربـه مانـدگار گردشـگری مقاصـد گردشـگری مختلـف اندپرداختهوفاداری گردشگر 

ها انجـام داد. لـذا پـژوهش جـاری بـه بتوان اقداماتی را در جهت بهبود آن شدهییشناساد شناسایی شوند تا بر اساس ابعا
مسـئولین  به ایران جهت معرفی بـه افـراد دیگـر اسـت. سفرکردهان خارجی شناسایی ابعاد تجربه ماندگار گردشگردنبال 
بـه ایـن شـهر  سـفرکردهگردشـگران  تجربـه مانـدگار شدهییشناسابا تمرکز بر ابعاد  ی گردشگری شهر تهرانزیربرنامه

 به این شهر انجام دهند. سفرکردهمدیریت تجربه ماندگار گردشگران خارجی  نهیدرزمی را مؤثراقدامات  توانندیم
 

 پژوهش روش
ی فـروردین و هـاماهکـه در . جامعه آماری کلیه گردشگران خـارجی استکاربردی -یاتوسعههدف  ازنظرپژوهش جاری 

. با توجه به عدم دسترسی به اطالعات دقیق در مـورد تعـداد گردشـگران اندسفرکردهبه شهر تهران  1398 ماهبهشتیارد
نفر(، لذا جامعـه  50000ورودی در این دوره زمانی و همچنین با توجه به اطمینان از تعداد باالی این گردشگران )بیش از 

ن گردشگران توزیع گردید و جهت انتخاب اعضای نمونه پرسشنامه بین ای 400سپس  آماری نامحدود در نظر گرفته شد و
از دو روش کتابخانه برای مرور ادبیات پـژوهش و روش  هادادهی آورجمعاست. جهت  شدهاستفادهآماری از روش ترکیبی 

آمـار  ی جمعیت شـناختی ازهاداده لیوتحلهیتجزاست. همچنین، برای  شدهاستفاده (ی پرسشنامهآورجمعتوزیع و )میدانی 
 SPSS افزارنرمی مربوط به متغیر اصلی پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی از طریق هادادهتوصیفی و برای تحلیل 

ارائه چارچوبی بـرای سـنجش تجربـه مانـدگار گردشـگران خـارجی  درصدد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر استفاده شد
ی ابعاد تجربه ماندگار در بین این گردشگران را داشـته بندرتبهو  سفرکرده به شهر تهران است و پژوهشگر قصد شناسایی

گتابی  پور که حبیب طورهماناست، لذا از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید تا بتوان این ابعاد را شناسایی کرد. 
منظور به تجربی هایداده یبررس به تواندیمبا استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی  . پژوهشگر(1395) شالی صفری و

بـرای شناسـایی  مورداسـتفاده سؤاالتها بپردازد. البته باید متذکر شد که آن بین رواب  نیز و هاشاخص شناسایی و کشف
                                                           
1. Objective authenticity 

2. Wang 
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ی شـده بـود گـذارنمرهای بر اساس طیـف لیکـرت کـه در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساختهابعاد تجربه ماندگار 
ی کـه بـرای سـنجش تجربـه مانـدگار سـؤاالتن منظور با مرور ادبیات پژوهش در زمینه موضوع، است. به ای شدهاستفاده

ی سازیبومی مقصد گردشگری تهران هایژگیومذکور بر اساس  سؤاالتی گردید و آورجمع شوندیمگردشگری استفاده 
 است. شدهارائه 1پرسشنامه در جدول  سؤاالتشدند. 

 

 شهای پژوه. شاخص1جدول شماره 

 منبع سؤال منبع سؤال

 یواقعـ یمحلـ یهافرهنگملموس(  طوربه) کینزداز من 
 را تجربه کردم.

Chen & 
Rahman 

(2018) 

ــن در   ــاتیفعالم ــه ه ــردم ک ــرکت ک ــاًی ش  واقع
 انجام بدهم. خواستمیم

Chandralal & 

Valenzuela 
 رفتم.معتبر و بازارها قرار گ یمحل یدر معرض روستاها من (2015)

Chandralal 

& 
Valenzuela 

(2015) 

 بروم. خواستمیم واقعاًیی را دیدم که هامکانمن 

 یگـمراسـم فرهن ریو سـا یمحل یهادر جشنواره توانمیم
 عجین( بشوم.ور )غوطه

 خواسـتمیم واقعـاًی لذت بردم کـه هاتیفعالمن از  
 انجام بدهم.

Kim et al 
(2012) 

 کردم دیبازد یتبر محلمع ها / مراکز فروشاز رستوران من
 زدهجـانیهمن از اینکه یک تجربـه جدیـد داشـتم، 

 بودم.

را  این )سفر(، تجربه زندگی روزمره و واقعـی مـردم محلـی
 برای من فراهم ساخت.

ی دوباره را وزندگاین تجربه گردشگری، حس تازگی 
 برای من به همراه داشت.

 بدهم. شیفزاارا  نفسماعتمادبهاین )سفر( به من کمک تا 
اسـترس روزمـره را  این سفر() یمن تجربه گردشگر

 برطرف کردم.

این )سفر( به من کمک کـرد تـا هویـت شخصـی خـود را 
 رشد( دهم.گسترش )

با برخی از چیزهـایی کـه دیـدم، احسـاس برقـراری 
 Albayrak et al معنوی داشتم. رابطه

د خـودم یـا در مـوردسفر( به من کمک کرد تا بیشتر ) نیا (2018)
 بگیرم.

Vada, et al 

(2019) 
گران حس تعلق و ارتباط با دی گونه به سفر(،) نیادر 

 را تجربه کردم.

سـت ی جدید به دهامهارتسفر( به من کمک کرد تا ) نیا
 بیاورم.

Chandralal 

& 

Valenzuela 
(2015) 

سفر(، نسبت به بعضی چیزهـایی کـه دیـدم، ) نیادر 
 احساس کردم.ی حس وابستگی را نوعبه

Coudounaris 

& Sthapit 
(2017) 

 

 .بودند آگاهو  با اطالعات اریبس یمحل یراهنماها
را  هـایروزمرگسـفر(، حـس رهـایی از ) نیادر طول 
 داشتم

 .ودب ریچشمگ اریبس یمحل یراهنماها یاجتماع یهامهارت
ها را تحاد با آنا حس ها سفر کردم،با مردم که با آن

 داشتم.

 کننـدهکمکهنمایان محلی، همیشه حامی و پشـتیبان و را
 بودند.

ی، کارهای مهم و گردشگراین تجربه  انیدر جرمن 
 مفیدی انجام دادم.

 بود. برجسته() یعال محلی گردشگری خدمات
اطالعـات از این تجربه گردشـگری، مـن دانـش یـا 

 آوردم. به دستیره( غتاریخ، فرهنگ و  مثالعنوان)به

 Zatori et al خوب بود. باراهنماهامن  تعامل

(2018) 
 تانهکارکنان خدماتی، در مقصد همواره مؤدبانه و دوس

 .کردندیمبرخورد 

 بود. عیمن بد یسفر برا یهااز جنبه یاریبس

 

Chandralal 

& 

Valenzuela, 
(2015) 

کارکنانی خدماتی، در مقصد همواره مایل بـه کمـک 
 به بازدیدکنندگان بودند.

 کیفیت خدمات خوب بود. من فراهم کرد. یرا برا رینظیتجربه ب کیسفر  نیا

 تجربه پرماجرا بود. کی سفر() نیا
صـورت هتـل به یپروازهـا ایـها و اتاق سرویس من
 .افتمیارتقا  گانیرا

 قرار دارم. یگرید یایطول سفر احساس کردم در دن در
 ریگردشگ تجربه این طول در که ییهاتیفعال با من
 .شدم آشنا داد رخ

 مفید بودند. عاًواقها مواجه شدم مردم محلی که با آن
، وهکـ ی گردشگری مانند ساحل،هاجاذبهمن با انواع 

 آکواریوم و ... آشنا شدم.

 رفتـار دوسـتانهقعـاً واها مواجه شدم مردم محلی که با آن 
 داشتند.

Chen, & 

Rahman 
(2018) 

 یحـیمثال، سـفر تفرعنوانبـهنـوع سـفر ) نیبا ا من
 ( آشنا بودم.یجمع، تور دستهیخانوادگ

 
 .بودند سخاوتمند قعاًواها مواجه شدم مردم محلی که با آن 

Chandralal 

& 

Valenzuela 
(2015) 

ی ادوسـتانهی هارابطهمن در این تجربه گردشگری، 
 برقرار کردم.

را تصور کنم که فراتـر  ییزهایسفر توانستم چ نیا در Kim (2014)ه مقصـد مربوط ب از اطالعاتمردم محلی تمایل داشتند که 
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 منبع سؤال منبع سؤال

 من بود. یاز تجربه قبل را به اشتراك بگذارند.

 من در مورد مردم محلی احساسات خوبی داشتم. 
Chen & 
Rahman 

(2018) 

 یتجربه قبلـ نسبت به یونقل متفاوتاز نوع حمل من
 استفاده کردم. یگردشگر

 .کردمیمی زدگجانیهبسیار احساس در طول سفر 

Chandralal 

& 
Valenzuela 

(2015) 

 Zatori et بودم. یونقل راضحمل تیفیاز ک من

al(2018) 
 متفاوت بود. امگذشتهی سفرهاسفر من از 

Vada et al 

 در طول سفر بسیار خوش بودم. (2019)
 ی جدیدزهایچی ریادگسفر( من را کنجکاو به ی) نیا

 کرد.

 سفر( یک تجربه ویژه بود.) نیارای شخص من ب
جربـه تی اصـلی در ایـن هـاتیفعالبه  مندعالقهمن 

 Kim et al گردشگری بودم.

(2012) 
 ردم.در زندگی این )سفر( را تجربه ک بارکمن تنها ی

سفرم، مردم با هم یتجربه گردشگر نیدر طول ا من
 داشتم. یمشاغل مشکل ای ی ومحل

 جدید( داشتم.)من تجربه تازه  .برای من بود العادهخارقتجربه  سفر( یک) نیا

Coudounaris 

& Sthapit 
(2017) 

 ذت بردم.بسیار ل سفرانمهمرفاقت( میان ) یدوستمن از 
کـار( ) زیـچکه در طـول سـفر  کردمیممن احساس 

 .امدادهمهمی را انجام 

 از عـادهالفوقمن از سفر بسیار لذت بردم زیرا با یک گـروه 
 بودم. مسافران

 من فرهنگ )های( جدید را تجربه کردم.

بهبـود  سـفرانمهمی من را با دوسـتان و هارابطهاین سفر 
 بخشید.

ل در اغلب موارد، این سفر اخیرم نزدیـک بـه ایـده آ
 Vada et al بود.

ی در طول سـفر نیبشیپی رقابلیغی هاتجربهمن با حوادث/ (2019)
 روبرو شدم.

 ی  در این سفر عالی بود.شرا

کـه  تصادفی تجربه کـردم صورتبهمن چیزهای خاصی را 
 کردند زدهشگفتدر طول سفر من را  واقعاً

م من چیزی را که مخواستم با آن ارتبـاط برقـرار کـن
 تجربه کردم.

Zatori et al 

(2018) 

 Kim (2014) .برخوردار بود یرینظیب تیفیکاز  یهارساختیز کرده است. افتیدر طول سفر در رمنتظرهیغ یایمن مزا

 

یـار چنـد تـن از رسشنامه در اختبررسی روایی پرسشنامه، روایی محتوایی آن مدنظر قرار گرفت و به این منظور پ منظوربه
سشـنامه ر مـورد پراساتید دانشگاهی در رشته گردشگری قرار گرفت و از ایشان درخواست شد نظرات اصالحی خـود را د

یی آن مورد وایی محتواکنند. پس از اعمال اصالحات مدنظر این متخصصان، پرسشنامه نهایی تهیه و به این طریق ربیان 
ن ضـریب ن محاسـبه شـد. ایـآبررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای  منظوربهتائید قرار گرفت. همچنین 

 است. 875/0برای کل پرسشنامه 
 

 محدوده موردمطالعه
 از و اسـت برخـوردار تـاریخی( و ی)طبیعـ مختلف یهاجاذبه هاتیقابل از توجهقابل پیشینه تاریخی به توجه باهران شهر ت

 و داخلـی گرانگردش جذب جهت در باالیی توان...و اقتصادی سیاسی، نهادهای فضایی شدید دلیل تمرکز به دیگر سویی
یی یکی از ریخی، فرهنگی و جغرافیاتا ازلحاظبالقوه  صورتبهران کشور ایران و مخصوصاً شهر ته وجودنیباا. دارد خارجی

در اغلب موارد  شوندیماست. گردشگران که وارد تهران  گردشگری بالقوهی فراوان هاتیظرفمناطق مهم جهان و دارای 
تـرك  ایران را خوب چنداننهو با یک تجربه  شوندیمی متناسب گردشگری مواجه هارساختیزبا نبود امکانات رفاهی و 

ی تصـادفی ریگنمونـهدر ایـن پـژوهش از روش . گـذاردیمگردشـگری ایـران  صـنعتبسیار سـوه بـر  ریتأثکه  کنندیم
بـه شـهر  1398 ماهبهشـتیاردی فـروردین و هاماهبه تهران است که در  سفرکردهاست. گردشگران خارجی  شدهاستفاده
 ی امام خمینی کـهالمللنیبول فرودگاه . در مرحله ااندنمودهن شهر بازدید ی گردشگری ایهاجاذبهو از  اندسفرکردهتهران 

تصـادفی بـین  صورتبه قضاوتی انتخاب شد و در مرحله بعد پرسشنامه صورتبهمرکز اصلی تجمع اعضای جامعه آماری 
 توزیع گردید. هاهتلاماکن تاریخی و تفریحی و  افرادی که تمایل به همکاری داشتند در

 

 هاافتهو یبحث 
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بیشـتر گردشـگران  گریدعبارت؛ بـهباشـندیمدرصـد( زن  43 /5نفـر ) 176درصد( از پاسخگویان مرد و  56 /5نفر ) 226
 نفـر  109. دهنـدیمیل ی پـژوهش را آقایـان تشـکادادهی آورجمـعبه شهر تهران در طول دوره زمانی  سفرکردهخارجی 

؛ گرفتـه بودنـد درصد( طالق 4 /8نفر ) 19درصد( متأهل و  68معادل ) نفر 272مجرد و  دهندگانپاسخدرصد( از  27 /3)
 19بودنـد  اشدهجدمسرانشان هبوده است و افرادی که از  مجردهابیشتر از  متال، در میان پاسخگویان تعداد افراد نیبنابرا

ردشـگران خـارجی گاکثـر  بیـان کـرد تـوانیم. دهنـدیمکه کمترین تعداد را تشـکیل  بودند (درصد 8/4)نفر که معادل 
 دهندگانپاسـخرصـد( از د 5/73نفـر معـادل ) 294. تعداد دهندیممتأهل تشکیل  ترانگردشبه شهر تهران را  سفرکرده

دومین سفر خود را بـه ایـران  دهندگانپاسخدرصد( از  16نفر معادل ) 64بودند. تعداد  سفرکردهاولین بار بود که به ایران 
 5/3)نفـر معـادل  14ودند و تعداد ب سفرکردهسومین بار به ایران  دهندگانپاسخدرصد( از  7)معادل  نفر 28داشتند. تعداد 

 از سه بار به ایران مسافرت کرده بودند. ترشیبنیز  (درصد
الزم بـه ذکـر  اسـت. شـدهداده نشان 2در جدول  رهایمتغیا واریانس کل با میزان اشتراك عاملی  رهایمتغمیزان اشتراك 

ها گویـه بـرای هاعامل جاستخرا از بعد و اولیه اشتراك که مربوط به میزان 2توجه به حجم زیاد جدول شماره  باکه است 
 است. شدهارائه، در بخش ضمائم است

 
 هاهیگوبرای  هاعامل استخراج. میزان اشتراک اولیه و بعد از 2 شماره جدول

 اهعامل استخراج از بعداشتراك  اشتراك اولیه گویه

 641/0 1 53گویه 

 730/0 1 54گویه 

 /738 1 55گویه 

 /762 1 56گویه 

 574/0 1 57گویه 

 712/0 1 58گویه 

 576/0 1 59گویه 

 590/0 1 60گویه 

 592/0 1 61گویه 

 868/0 1 62گویه 

 672/0 1 63گویه 

 713/0 1 64گویه 

 692/0 1 65گویه 

 724/0 1 66گویه 

 701/0 1 67گویه 

 541/0 1 68گویه 

 558/0 1 69گویه 

 572/0 1 70گویه 

 

در  شـدهنییتعتوانـایی عامـل  کنندهانیبدرصد است و  50از  ترشیب هااشتراكمیزان همه  شودیمکه مشاهده  طورهمان
ی نیـز اهـتفاوتیر اشـتراك، در بـین مقـاد وجودنیباادر پژوهش حاضر است.  موردمطالعهی رهایمتغی هاانسیوارتبیین 

برابـر بـا  41شتراك گویـه ابیشترین اشتراك را دارد و میزان  که 800/0برابر با  18. مقدار اشتراك گویه شودیممشاهده 
کـه  اسـت 5/0ها بـیش از یـهگوهمـه  ، اشتراكکلها دارد اما در یهگواست که کمترین میزان اشتراك در میان  521/0
 . است رهایمتغی هانسایوارتوانایی عامل در تبیین  کنندهانیب
 

 هاعاملمقدار ویژه واریانس متناظر با 
است. مقـدار ویـژه و درصـد واریـانس مقـدار ویـژه و  شدهدادهنشان  3جدول در  هاعاملمقدار ویژه و واریانس متناظر با 

ر جدول زیر نشـان به ایران )تهران( دسفرکرده ی تجربه ماندگار گردشگران هاعاملفراوانی تجمعی درصد واریانس برای 



 1400تابستان ، 2، شمارۀ 8گردشگری شهری، دورۀ نامه فصل                                                                                           88

 است. شدهداده
 (چرخش یافته) شدهاستخراجی هاعامل. مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی 3شماره جدول

 مقدار ویژه عامل )بعد(
درصد واریانس 
 مقدار ویژه

فراوانی تجمعی 
 درصد واریانس

 آلفای کرونباخ

 862/0 324/7 324/7 127/5 اول

 886/0 629/14 305/7 114/5 دوم

 823/0 139/20 510/5 857/3 سوم

 811/0 877/24 738/4 316/3 چهارم

 770/0 181/29 305/4 013/3 پنجم

 813/0 426/33 244/4 971/2 ششم

 868/0 441/37 015/4 811/2 هفتم

 701/0 286/41 845/3 691/2 هشتم

 621/0 138/44 852/2 997/1 نهم

 

نس تجربـه مانـدگار واریـا %138/44 درمجمـوع رشیپـذقابلو  شدهییشناسا عامل 9گفت  تواندیم 3با توجه به جدول 
 انگردشـگرانـدگار م. سایر عوامل نیز درصـد کمـی از واریـانس تجربـه کنندیمرا تبیین  به تهران سفرکردهگردشگران 
 در نظرشتند، از چرخش دا یک قبل از میزان کمترکه به دلیل اینکه مقدار ویژه  کنندیمبه شهر تهران را تبیین  سفرکرده

تمـامی ابعـاد  دهـدیمشـان است که نتیجه ن شدهمحاسبهسوی دیگر، آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف  از گرفته نشدند.
فـت بعـد نهـم داری آلفـای گالبته بایـد  استهمبستگی درونی ابعاد مناسب  گرانیبدارند که  7/0آلفای کرونباخ بیش از 

 .است رشیپذقابلعاملی اکتشافی  لیدر تحلکه  است 621/0کرونباخ 
 

 ی جدید و خوبهادهیپدتجربه  .4 شماره جدول

ی بار عامل گویه بعد
 هایهگو

 نییتبواریانس 
 شده بعد

آلفای 
 کرونباخ بعد

 
 
 
 تجربه

ی هادهیپد
جدید و 
 خوب

  525/0 .بود متفاوتام گذشته یسفرها از من سفر
 
 
 
324/7 

 
 
 
 
862/0 

 615/0 .کرد جدید یزهایچ یریادگی به کنجکاو را من( سفر) نیا

 677/0 .بودم ریگردشگ تجربه این در اصلی یهاتیفعال بهمند عالقه من

 745/0 .داشتم( جدید) تازه تجربه من

 689/0 ام.ادهد انجام را مهمی( کار) زیچ سفر طول در که کردمیم احساس من

 774/0 .کردم تجربه را دجدی( های) فرهنگ من

 734/0 .بود آل ایده به نزدیک اخیرم سفر این موارد، اغلب در

 682/0 .بود عالی سفر این در شرای 

 545/0 .کردم تجربه کنم برقرار ارتباط آن با مخواستم که را چیزی من

 
تجربـه مانـدگار  سواریـان از درصـد 324/7توانسـتند درمجمـوع  عامـل نه است، این ذکرشده 4که در جدول  طورهمان

 862/0سؤال نه  این اخکرونب آلفای ضریب دهدمی نشان 5 جدول همچنین. کنند تبیین را به تهران سفرکردهگردشگران 
های یـهبا توجه بـه گو توانیما . لذا ابن بعد راست بعد این به مربوطسؤاالت  مناسب سازگاریدهنده نشان که استبوده 

 ی کرد.گذارنامی جدید و خوب هادهیپد تجربهآن بعد 
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 فردمنحصربه. تجربه 5جدول شماره 

 گویه بعد
ی بار عامل
 هاگویه

 نییتبواریانس 
 شده بعد

آلفای 
 کرونباخ

 تجربه
 فردمنحصربه

 630/0 .کردمیمی زدگجانیهدر طول سفر بسیار احساس 

305/7 858/0 

 679/0 در طول سفر بسیار خوش بودم.

 470/0 سفر( یک تجربه ویژه بود.) نیابرای شخص من 

 666/0 در زندگی این )سفر( را تجربه کردم. بارکمن تنها ی

 672/0 برای من بود. العادهخارقسفر( یک تجربه ) نیا

 752/0 بسیار لذت بردم. سفرانمهمرفاقت( میان ) یدوستمن از 

 665/0 دم.بو از مسافران العادهفوقبا یک گروه من از سفر بسیار لذت بردم زیرا 

 636/0 بهبود بخشید. سفرانمهمی من را با دوستان و هارابطهاین سفر 

 580/0 برو شدم.ی در طول سفر رونیبشیپی رقابلیغی هاتجربهمن با حوادث/

در طـول  واقعـاًتصادفی تجربه کردم که  صورتبهمن چیزهای خاصی را 
 کردند. زدهشگفتن را سفر م

516/0 

 
تجربـه مانـدگار  سواریـان ازدرصـد  305/7توانسـتند درمجمـوع  ده عامـل است، این ذکرشده 5که در جدول  طورهمان

 858/0سؤال ده  این اخکرونب آلفای ضریب دهدمی نشان 6جدول  همچنین. کنند تبیین به تهران را سفرکردهگردشگران 
های یـهبا توجه بـه گو توانیم . لذا ابن بعد رااست بعد این به مربوطسؤاالت  مناسب سازگاری دهندهنشان که است بوده

 ی کرد.گذارنام فردمنحصربه تجربهآن بعد 
 

 فردمنحصربه تجربه. 6شمارهجدول 

 گویه بعد
ی بار عامل
 گویه ها

 نییتبواریانس 
 شده بعد

آلفای 
 کرونباخ

 
 تجربه
کیفیت 
 خدمات

 396/0 اشت.دگری، حس تازگی و زندگی دوباره را برای من به همراه این تجربه گردش

510/5 823/0 

 554/0 ی، کارهای مهم و مفیدی انجام دادم.گردشگراین تجربه  انیدر جرمن 

گ و تـاریخ، فرهنـ مثالعنواناطالعـات )بـهاز این تجربه گردشگری، من دانش یـا 
 آوردم. به دستغیره( 

756/0 

 785/0 .کردندیمخدماتی، در مقصد همواره مؤدبانه و دوستانه برخورد کارکنان 

 820/0 ند.کارکنان خدماتی، در مقصد همواره مایل به کمک به بازدیدکنندگان بود

 731/0 کیفیت خدمات خوب بود.

 
تجربـه مانـدگار  یـانسوار از درصـد 510/5توانستند درمجموع  شش عامل است، این ذکرشده 6که در جدول  طورهمان

سـؤال شـش  ایـن کرونبـاخ آلفـای ضریب دهدمی نشان 6 جدول همچنین. کنند تبیین را به تهران سفرکردهگردشگران 
بـا توجـه بـه  تـوانیم. لذا ابن بعد را است بعد این به مربوطسؤاالت  مناسب سازگاریدهنده نشان که است بوده 823/0
 ی کرد.گذارنام کیفیت خدمات تجربهآن بعد های گویه

 
 . تجربه راهنماهای محلی7شماره  جدول

 گویه بعد
ی گویه بار عامل
 ها

 نییتبواریانس 
 شده بعد

آلفای 
 کرونباخ

 تجربه
راهنماهای 
 محلی

ــگو ــتیبان و  (:12) هی ــامی و پش ــه ح ــی، همیش ــان محل راهنمای
 بودند. کنندهکمک

768/0 

738/4 811/0 
 741/0 بود. برجسته() یلعا محلی گردشگری (: خدمات13) هیگو

 862/0 خوب بود باراهنماها(: تعامل من 14) هیگو

 

تجربـه مانـدگار  واریـانس از درصـد 738/4توانسـتند درمجمـوع  است، این سه عامل ذکرشده 7که در جدول  طورهمان
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 سـؤالسـه  ایـن نبـاخکرو آلفـای ضـریب دهدمی نشان 7 جدول همچنین. کنند تبیین را به تهران سفرکردهگردشگران 
بـا توجـه بـه  تـوانیم. لذا ابن بعد را است بعد این به مربوطسؤاالت  مناسب سازگاریدهنده نشان که است بوده 811/0
 ی کرد.گذارنامراهنماهای محلی  تجربهآن بعد های گویه

 
 اخت پیدا کردن تجربه. 8جدول شماره

 گویه بعد
ی بار عامل
 گویه ها

 نییتبواریانس 
 دشده بع

آلفای کرونباخ 
 بعد

اخت  تجربه
 پیدا کردن

 721/0 .شدم ناآش داد رخ گردشگری تجربه این طول در که ییهاتیفعال با من

 718/0 دم.شنا شآو ...  ، آکواریومکوه ی گردشگری مانند ساحل،هاجاذبهمن با انواع  770/0 305/4

 820/0 ار کردم.ی برقرادوستانهی هارابطهمن در این تجربه گردشگری، 

 

تجربـه مانـدگار  سواریـان از درصـد 305/4توانسـتند درمجمـوع  است، این سه عامل ذکرشده 8که در جدول  طورهمان
 سـؤالسـه  ایـن اخکرونبـ آلفـای ضـریب دهدمی نشان 8 جدول همچنین. کنند تبیین به تهران را سفرکردهگردشگران 

بـا توجـه بـه  تـوانیمعد را ب. لذا ابن است بعد این به مربوطسؤاالت  سبمنا سازگاریدهنده نشان که است بوده 770/0
 ی کرد.گذارناماخت پیدا کردن  تجربهآن بعد های گویه

 
 بهبود خود تجربه. 9جدول شماره 

 گویه بعد
ی بار عامل
 گویه ها

 نییتبواریانس 
 شده بعد

آلفای کرونباخ 
 بعد

 
 تجربه
بهبود 
 خود

 366/0 هم ساخت.روزمره و واقعی مردم محلی را برای من فرااین )سفر(، تجربه زندگی 

244/4 813/0 

 682/0 بدهم. شیافزارا  نفسماعتمادبهاین )سفر( به من کمک تا 

 737/0 رشد( دهم.گسترش )این )سفر( به من کمک کرد تا هویت شخصی خود را 

 795/0 م.خودم یاد بگیر در موردسفر( به من کمک کرد تا بیشتر ) نیا

 641/0 ی جدید به دست بیاورمهامهارتسفر( به من کمک کرد تا ) نیا

 

تجربـه مانـدگار  نسواریـا از درصـد 244/4توانسـتند درمجمـوع  است، این پنج عامل ذکرشده 9که در جدول  طورهمان
 سـؤالپـنج  ایـن اخکرونبـ آلفـای ضـریب دهدمی نشان 9 جدول همچنین. کنند تبیین را به تهران سفرکردهگردشگران 

بـا توجـه بـه  تـوانیمعد را ب. لذا این است بعد این به مربوطسؤاالت  مناسب سازگاریدهنده نشان که است بوده 813/0
 ی کرد.گذارنامبهبود خود  تجربهآن بعد های گویه

 

 تجربه حسی .10جدول شماره 

 گویه بعد
ی بار عامل
 هاگویه

 نییتبواریانس 
 شده بعد

آلفای 
 کرونباخ

 تجربه
 حسی

 479/0 معنوی داشتم. رابطهبا برخی از چیزهایی که دیدم، احساس برقراری  

015/4 868/0 

 644/0 .حس تعلق و ارتباط با دیگران را تجربه کردم گونه به سفر(،) نیادر 

ی حـس وابسـتگی را نوعبـهسفر(، نسبت به بعضـی چیزهـایی کـه دیـدم، ) نیادر  
 احساس کردم.

750/0 

 636/0 را داشتم. هایروزمرگسفر(، حس رهایی از ) نیادر طول  

 478/0 ها را داشتم.اتحاد با آن حس ها سفر کردم،با مردم که با آن 

 

تجربـه مانـدگار  انسواریـ از درصـد 015/4توانستند درمجموع  است، این پنج عامل ذکرشده 10که در جدول  طورهمان
پـنج سـؤال  ایـن بـاخکرون آلفـای ضریب دهدمی نشان 10 جدول همچنین. کنند تبیین به تهران را سفرکردهگردشگران 

بـا توجـه بـه  تـوانیمعد را ب. لذا ابن است بعد این به مربوطسؤاالت  مناسب سازگاریدهنده نشان که است بوده 868/0
 ی کرد.گذارنامحسی  تجربهآن بعد های گویه
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 ل با افراد محلیتعام تجربه .11شماره جدول 

 گویه بعد
ی بار عامل
 هاگویه

 نییتبواریانس 
 شده بعد

آلفای 
 کرونباخ

تعامل با  تجربه
 افراد محلی

 758/0 دند.مفید بو واقعاًها مواجه شدم مردم محلی که با آن

845/3 701/0 

 768/0 وستانه داشتند.رفتار دواقعاً ها مواجه شدم مردم محلی که با آن

 764/0 بودند. دسخاوتمن واقعاًها مواجه شدم ی که با آنمردم محل

شـتراك مربـوط بـه مقصـد را بـه ا از اطالعاتمردم محلی تمایل داشتند که 
 بگذارند.

693/0 

 563/0 من در مورد مردم محلی احساسات خوبی داشتم.

 

تجربـه مانـدگار  انسواریـ از درصـد 845/3توانستند درمجموع  است، این پنج عامل ذکرشده 11که در جدول  طورهمان
پـنج سـؤال  ایـن بـاخکرون آلفـای ضریب دهدمی نشان 11 جدول همچنین. کنند تبیین به تهران را سفرکردهگردشگران 

بـا توجـه بـه  تـوانیمعد را ب. لذا ابن است بعد این به مربوطسؤاالت  مناسب سازگاریدهنده نشان که است بوده 701/0
 ی کرد.گذارنامتعامل با افراد محلی  تجربهد های آن بعگویه

 
 هاایده آل تجربه. 12 شماره جدول

 گویه بعد
ی بار عامل
 هاگویه

 نییتبواریانس 
 شده بعد

آلفای 
 کرونباخ

 
 تجربه

 هادئالیا

 478/0 هم.انجام بد خواستمیم واقعاًی شرکت کردم که هاتیفعالمن در 

852/2 621/0 
 793/0 بروم. خواستمیم واقعاًکه  یی را دیدمهامکانمن 

 811/0 م.انجام بده خواستمیم واقعاًی لذت بردم که هاتیفعالمن از 

 319/0 بودم. زدهجانیهمن از اینکه یک تجربه جدید داشتم، 

 

 هرانتبه  کردهسفری اولویت ابعاد تجربه ماندگار گردشگران خارجی بندرتبه. نتایج آزمون فرید برای 13جدول شماره 

 رتبه خی دو ضریب معناداری درجه آزادی ابعاد

8 000/0 757/314 

 1 ی جدید و خوبهادهیپد تجربه

 2 فردمنحصربه تجربه

 3 بهبود خود تجربه

 4 حسی تجربه

 5 هاایده آل تجربه

 6 تعامل با افراد محلی تجربه

 7 کیفیت خدمات تجربه

 8 راهنماهای محلی تجربه

 9 اخت پیدا کردن جربهتبعد 

 

شـماره  در جدولکه  شدهمیتقس دسته 9به شهر تهران به  سفرکردهابعاد تجربه ماندگار گردشگران  14به توجه به جدول 
 است. شدهدادهنشان  1ی پژوهش در شکل هاافتهبر اساس ی شدهیطراح. چارچوب دیذکر گرد 14
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 . مدل نهایی پژوهش1 شماره شکل

 

 یریگجهینت
ی گردشگری نقش بسزایی دارد. شـرای  سـفر و امکانـات سـفر در کشـور و هاتیفعالشرای  سفر در ایجاد آشنا شدن با 

ی هـاتیفعالباشد که گردشـگر بتوانـد آشـنایی الزم را بـا  ایگونه، باید بهباشندیممناطق که میزبان گردشگران خارجی 
امکانات دسترسی به مناطق طبیعی شهری و روستایی بـه گونـه و  ونقلحملگردشگری داشته باشد. همچنین، تسهیالت 

باشد که گردشگران خارجی با کمترین مانع با این مناطق آشنا شوند و در ایجاد یـک تجربـه مانـدگار بـرای گردشـگران 
شگری مقاصد گرد نیترمهمیکی از  عنوانبهبه شهر تهران  سفرکردهماندگار گردشگران خارجی  تجربه باشد. کنندهکمک

یک منبع عظیم درآمد  عنوانبهبرای کشورها داشته و  افزودهارزشی در ایجاد اعمدهگردشگری سهم  صنعت ایران است.
به رقابـت صـنایع  با توجه قرار دارد. همچنین، هادولتی فراوان در ایجاد اشتغال در کانون توجه هاتیظرفارزی و داشتن 

و تجـارب ایـام گذشـته عنصـری  خاطرات .باشدینمنیز از این امر مستثنی  گوناگون در دنیای کنونی، صنعت گردشگری
ی با ذهن و شخصیت او پیوند خـورده نوعبهو  حضورداشتهتر در آن برانگیزاننده برای سفر به مقاصدی است که فرد پیش

 گفـت تـوانیدرواقع مت. آالم انسان اس دهندهنیتسککننده آن یادها و گاه هایی زندهاست. سفر مجدد به چنین سرزمین
. اسـت زیـاد بسیار کرد تصور توانیم مطلوب وضععنوان آنچه به با خارجی گردشگران جذب در موجود وضع بین فاصله
 کـهی. درحالاسـتمانـده عقب و کـم بسـیار صـنعت این یهارساختیز در یگذارهیسرما گردشگری، صنعت رشدباوجود 
 یآورفن وآهن ارتباطات راه ،هاجاده ،هافرودگاه توسعه ،هارساختیز در یگذارهیسرما است، یافته رشد گردشگری صنعت
 ،هـافرودگاه و هـوایی خطـوط درزمینه خصوصی بخش و دولت بین تعامل نیازمند که شده زیادی تنگناهای ایجاد موجب
امنیت و ایمنـی  ثبات، ن،قوانی ی،گذارهیسرما همچون مباحثی خصوص درتوازن  و واحد زیرساخت یاستراتژ یک تضمین
که به ترتیـب  استبه تهران دارای نه بعد  سفرکردهتجربه ماندگار گردشگران  که دهدیمی پژوهش نشان هاافتهی است.
 تجربـهبهبود خود، بعـد  تجربه، بعد فردمنحصربه تجربهی جدید و خوب، بعد هادهیپد تجربهاز: بعد  اندعبارتی بندتیاولو

راهنماهـای محلـی و  تجربـه بعد کیفیت خدمات، تجربهتعامل با افراد محلی، بعد  تجربهها، بعد یده آلا تجربهحسی، بعد 
( همسـویی 1391) ینیچی پژوهش عالهالدینی و هاافتهی پژوهش با یهاافتهاخت پیدا کردن. نتایج حاصل از ی تجربهبعد 
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 وشـده تجربه خـدمت فیزیکـی، محصـول دبعـ هـر سـه همبسـتگی وجـود از حـاکی پیمـایش، یهاافتـهی دارد تحلیـل
 رضایت و شدهتجربه خدمت بعد کیفیت میان رابطه میان، گردشگران است با توجه به این رضایتمندی با خوراك/نوشیدنی

در پژوهش جـاری بعـد تجربـه  هاافته. طبق یکندیم دیتائدارد معناداری این ابعاد را  قرار رتبه باالترین گردشگران که در
 1392ی پژوهش بروجنی و بهمـنش هاافتهکه با ی دارای باالترین اولویت شناسایی شدند فردمنحصربهی جدید و هادهیپد

 هزینـه، عنصـر کننـدهتیتعدیل و تقو یهاعنصر تاریخ و فرهنگ، از میان مشخصه ی همسویی دارد و بعد جدیدتا حدود
 یادمانـدنیبه یادر ایجـاد تجربـه یبه ترتیب نقش مـؤثرتر ینوازارزش و از میان عوامل و منابع پشتیبان، عنصر مهمان

همکـاران با پـژوهش عباسـی و  نتایج تحقیق جاری نیاز ایران دارا هستند. همچن دکنندهیبرای گردشگران فرهنگی بازد
 و مقصـد از رضـایت بـر مثبـت تأثیر یمقصد گردشگر از ( همسویی دارد که تجربه1394) یخان( و عابدی و قلیچ 1395)

اما با توجه به اینکه بعد تجربه  ؛شودیممشتری  رضایت افزایش موجب مقصد از رضایت درنهایت و دارد مقصد به وفاداری
( 1396همکاران )کیفیت خدمات هفتمین اولویت را در تحقیق مزبور به خود اختصاص داده لذا نتایج با پژوهش احمدی و 

 ونقـلحمل خـدمات کیفیـت و محیطـی تیـفیک کیفیت خدمات، دهدیم ی هم سویی ندارد نتایج نشانبندتیاولو ازنظر

کـه  دهدیمی گردشگران داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است. نتایج نشان مندتیرضادر  عامل مؤثر نیترمهم
 رگـذاریتأثاز طریق رضـایت گردشـگری  میرمستقیغمستقیم و هم  طوربهتجربه ماندگار گردشگر مقاصد رفتاری آتی هم 

لـذا بـا نتـایج تحقیـق  قـرار گرفـتتوجه به اینکه بعد تجربه حسی در میان ابعاد تحقیق جاری در رتبـه چهـارم  با است.
( همسـویی دارد. حـس رهـایی از روزمرگـی بـا دیـدن منـاطق 1395پور )بیات و خزائی  ( و1394همکاران )محجوب و 

امل دوستان با مردم ایران از موارد بوده است که به تجربه حسی ی تعبرقرارگردشگری متنوع ایران و نیز احساس اتحاد و 
عامـل از  18، دهدیمنشان  هالیتحلاست. نتایج و  جادشدهیابه ایران  سفرکردهو تجربه ماندگار برای گردشگران خارجی 

 25های ترتیب گویـه به ، عامل اول،69تا  62های و به ترتیب گویه 61، 60های یهگویی است که به شناساقابلگویه  70
های ، عامل چهارم، گویـه15تا  12های به ترتیب گویه ، عامل سوم،51تا  47و به ترتیب  40های دوم، گویه عامل ،34تا 
، عامـل هفـتم، 46تـا  42های ، عامل ششم، به ترتیـب گویـه9تا  5های ، عامل پنجم، به ترتیب گویه58و  56، 54، 53
، عامل دهـم، 22و  20، 17های ، عامل نهم، گویه23و  21، 19، 16های عامل هشتم، گویه ،59و  57، 55، 52های گویه

گویه  ،1، عامل سیزدهم، گویه 35، عامل دوازدهم، گویه 12و  11های ، عامل یازدهم، گویه39تا  36های به ترتیب گویه
، عامل هجـدهم 63و  18، 4های ، گویهدهمشانز، عامل 3، عامل پانزدهم، گویه 1چهاردهم، گویه  عامل ،41و  24، 2ها 

 اسـت. شـدهاستخراجعامل قابل تبیـین و پـذیرش  9، تعداد الذکرفوقعامل  18. باید ذکر کنیم که از دهندیمرا تشکیل 
درصـد از واریـانس تجربـه مانـدگار گردشـگران  138/44 درمجمـوع رشیپذقابلو  شدهییشناساگفت نه عامل  توانیم

به شـهر  سفرکرده گردشگران. سایر عوامل نیز درصد کمی از واریانس تجربه ماندگار کنندیمرا تبیین  انبه تهر سفرکرده
گرفته نشدند. ابعاد  در نظراز میزان یک قبل از چرخش داشتند،  کمترکه به دلیل اینکه مقدار ویژه  کنندیمتهران را تبیین 

 قرار گرفت. نجشموردسیی هاشاخصدر پژوهش هرکدام توس   شدهییشناسا
 

 تقدیر و تشکر

 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی ندارد.
 

 منابع

خـارجی  و داخلـی گردشـگران یمندتیرضـابر  مؤثر عوامل ( ارزیابی1396مهدی ) ،یارسطو؛ چراغ ،یراللهیمنیژه؛ خ احمدی، (1
 .191-216.صص ،9 شماره ،5سال  ،گردشگری اجتماعی مطالعات هینشر گردشگری بیستون، مجموعه

ر گـرایش بـه مقصـد و بـ مؤثر مقصد محورمدل عوامل  ( ارائه1399) یمرتض دیس ی،باغبان یورغ ؛دیناه ،پورنگ پورنگ، علی؛ (2
 .51-69 .صص ،2 شماره ،7دوره گردشگری شهری،  فصلنامه ،شهر مشهد طول مدت اقامت گردشگران مطالعه موردی:

ربـه مـذهبی گردشـگر ی کیفیـت تجپردازمفهـوم( شناسایی و 1397) حمد؛ عباسی، محمد؛ غفاری، ممحمدباقرجعفری، سید  (3
 .7-29 .صص ،3ره ، شما8 سالی، امنطقهی زیرو برنامه جغرافیا فصلنامه : گردشگران خارجی شهر قم(،)موردمطالعه
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 یهـاداده حلیـلت) یمایشـیپ تحقیقـات در SPSS کـاربرد جامع راهنمای( 1395) رضا شالی، و صفری کرم گتابی، پور حبیب (4
 .هیلو متفکران، : انتشاراتتهران ،(کمی

با  گردشگری مقصد هب وفاداری بر گردشگری خدمات کیفیت ریتأث( 1396ی )عل دیس حسینی، کبری؛ نجفی، کامبیز؛ زاده، حیدر (5
دوره  ،گریگردشـ مـدیریت مطالعـات رضایت گردشگران، فصلنامه و گردشگری مقصد ذهنی از تصویر میانجی نقش توجه به

 .115 -153. صص ،40، شماره 12
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