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Abstract 
Studying tourist's experience quality, especially in relation to behavioral 
intentions, is considered an important research area in the tourism industry. 
However, while there are a large number of studies about the quality of 
experience in mass tourism, the empirical study of experience quality in dark 
tourism has been less studied. Therefore, the aim of the present study is to 
investigate experience quality on tourists' behavioral intentions by mediating the 
destination image, perceived value and tourist satisfaction in dark tourism 
destinations. This research is descriptive and of the correlational type. In order 
to achieve the purpose of this research, data were collected from 330 tourists 
who visited two dark tourism destinations. The results of testing hypotheses 
using SPSS and SmartPLS software indicate that the quality of tourist experience 
does not directly affect their behavioral intentions. But through the mediating 
variables of destination image, perceived value and satisfaction have a positive 
effect on tourists' behavioral intentions. Meanwhile, the destination image plays 
the most mediating role in the relationship between experience quality and 
behavioral intentions; and tourist satisfaction is the most important antecedent 
of tourist behavioral intentions. 
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Extended Abstract 
The aim of the present study is to 
investigate experience quality on tourists' 
behavioral intentions by mediating the 
destination image, perceived value and 
tourist satisfaction in dark tourism 

 
* Corresponding Author: Davood Ghorbanzadeh 

Address: Department of Business Management, Islamic 
Azad University of North Tehran, Tehran, Iran 

Email: daxygh@yahoo.com  
Tel: +98936-614-4804 

 

destinations. This research is descriptive 
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quality of tourist experience does not 
directly affect their behavioral intentions. 
However, through the mediating variables 
of destination image, perceived value and 
satisfaction have a positive effect on 
tourists' behavioral intentions. Meanwhile, 
the destination image plays the most 
mediating role in the relationship between 
quality experience and behavioral 
intentions. Tourist satisfaction is the most 
important antecedent of tourist behavioral 
intentions. 

1. Introduction 
Studying tourist's experience quality, 
especially in relation to behavioral 
intentions, is considered an important 
research area in the tourism industry. 
However, while there are a large number 
of studies about the quality of experience 
in mass tourism, the empirical study of 
experience quality in dark tourism has 
been less studied. Our country offers 
many tourist destinations for those 
interested in various types of dark tourism 
such as prison tourism (Museum of Ebrat), 
war tourism (war zones) and horror 
tourism attractions (Ghost Wetlands, 
Screaming Forest, etc.), but what is felt as 
a gap is a lack of studies of tourists’ 
experience of dark tourism. Therefore, the 
present study seeks to: 1) Development 
and empirically testing of consequences of 
the tourists' experience quality in dark 
tourism by linking the destination image, 
perceived value, satisfaction and 
behavioral intentions of tourists in a 
comprehensive conceptual framework; 2) 
Investigating the direct and indirect 
effects of quality experience in predicting 
tourists' behavior through the destination 
image, perceived value, and satisfaction in 
dark tourism; and 3) Investigating the 
comparative impact of four factors 
(Experience Quality, Destination Image, 
perceived value, and Satisfaction) on 
behavioral intentions. 

2. Materials and Methods 
The present research is descriptive-
survey in nature. The study population 
consisted of all tourists who visited two 
dark tourism destinations (Ebrat museum 
and war zones) in the summer of 2019. In 
order to achieve the purpose of this 
research, data were collected from 330 
tourists who visited two dark tourism 
destinations. Data were collected using a 
questionnaire and available sampling 
method. To analyze the data, the 
structural equation modeling was used 
with SmartPLS software. 

3. Discussion and Results 
The present research has been done 
according to the growing need for a better 
understanding of the role of quality 
experience in dark tourism. This study 
demonstrates the importance of 
experience quality as a basis for the 
formation of the destination image. In the 
literature, previous researchers have 
extensively discussed the impact of 
memorable experiences on the formation 
of the destination image in the field of 
wellness tourism and specific interests. 
However, there has been no research on 
the impact of destination experiences 
quality on the formation of the destination 
image in dark tourism. In addition, it was 
found that the indirect effects of 
experience quality on tourists' behavioral 
intentions through the destination image 
and perceived value were significantly 
stronger than satisfaction with dark 
tourism. Finally, this research has 
examined the comparative effects of 
experience quality, the destination image, 
perceived value, and satisfaction on 
behavioral intentions in dark tourism. Also, 
the results show that tourist satisfaction 
has the greatest effect on behavioral 
intentions. 
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4. Conclusions 
The results of this study indicate that the 
quality of tourist experience does not 
directly affect their behavioral intentions. 
However, through the mediating variables 
of destination image, perceived value and 
satisfaction have a positive effect on 
tourists' behavioral intentions. Meanwhile, 
the destination image plays the most 
mediating role in the relationship between 
experience quality and behavioral 
intentions; and tourist satisfaction is the 
most important antecedent of tourist 
behavioral intentions. The findings 
indicated that destination marketers 
should plan and formulate tourism 
programs in such a way that it positively 
enhances the quality experience of dark 
tourists. 
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 علمی پژوهشی
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 چکیده
رفتاری، یک حوزه پژوهشی   مطالعه کیفیت تجربه گردشگران به ویژه در ارتباط با تمایالت 

تعداد زیادی از مطالعات   کهوجود، درحالی شود. بااین مهم در صنعت گردشگری محسوب می
در   تجربه  کیفیت  تجربی  بررسی  دارد،  وجود  انبوه  گردشگری  در  تجربه  کیفیت  مورد  در 

رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی گردشگری تاریک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین 
کیفیت تجربه بر تمایالت رفتاری گردشگران با نقش میانجیگری تصویر ذهنی از مقصد، 

شده و رضایت گردشگران در مقاصد گردشگری تاریک است. اين پژوهش ازنظر زش ادراک ار 
آوری اطالعات پيمايشى و به لحاظ بررسى روابط بين متغيرها،  هدف كاربردى، شيوه جمع 

به است.  كمى  نوع  از  داده  همبستگى  پژوهش،  هدف  به  دستیابی  از  منظور    ۳۳۰های 
تار گردشگری  مقصد  دو  از  که  بازدید  گردشگر  عبرت)  موزه  و  خرمشهر  جنگ  (موزه  یک 

جمع کرده  فرضیهاند،  آزمون  نتايج  شد.  بهآوری  با  نرم ها  و    SPSSافزارهای  کارگیری 
SmartPLS   حاكى از آن است كه کیفیت تجربه گردشگر به طور مستقیم بر تمایالت رفتاری

شده و  مقصد، ارزش ادراکها تأثیر ندارد اما از طریق متغیرهای میانجی تصویر ذهنی از  آن
گذارد. در این میان، تصویر ذهنی از  رضایت بر تمایالت رفتاری گردشگران تأثیر مثبتی می 

مقصد بیشترین نقش میانجیگری را در روابط میان کیفیت تجربه و تمایالت رفتاری ایفا  
های هترین پیشایند تمایالت رفتاری گردشگران است. یافتکند؛ و رضایت گردشگر مهممی 

های گردشگری آورد تا بتوانند برنامهحاصل از این پژوهش بینشی را برای بازاریابان فراهم می 
ریزی و تدوین کنند که به طور مثبتی باعث ارتقای کیفیت تجربه  ای برنامهگونهخود را به

 گردشگران تاریک شود. 
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بررسی تأثیر کیفیت تجربه بر تمایالت رفتاری گردشگران در بازدید از مقاصد  .  داود قربان زاده، حمیدرضا سعیدنیا و آتنا راه حق
 گردشگری تاریک 

 مقدمه ١
در طول یک دهه گذشته، مطالعه تجربیات گردشگری به  

فزاینده اهمیت  از  بازار  در  شدید  رقابت  وجود  ای دلیل 
  هایکه در سال   طوری   ). به ۲۰۱۸برخوردار بوده است (کیم،  

گسترده  طیف  روی  گردشگری  تحقیقات  از  اخیر،  ای 
تاریک  گردشگری  همچون  گردشگری  افراطی    ١تجربیات 

عنوان یکی از متمرکز شده است و این نوع گردشگری به  
دنج    محبوب گردشگری  اشکال  توجه   ٢ترین  توانسته 
ای را در محافل علمی به خود جلب کند (شارما و  فزاینده
؛ ۲۰۱۸؛ ویور و همکاران،  ۲۰۱۸وو و چنگ،  ؛  a,b ۲۰۱۹نایاک،

همکاران،   و  مکان۲۰۱۹کانگ  به  سفر  تجربه ).  و  ها 
قرن  مکان  از  که  هستند  اقداماتی  مرگ،  با  مرتبط  های 

و چنگ،  (وو  است  انجام شده  گردشگران  توسط  یازدهم 
لنون و  ۲۰۱۸ تاریک»، اصطالحی که توسط  ). «گردشگری 
عنوان یک    ، بیشتر به) محبوبیت یافته است۲۰۰۳( ٣فولی 

از   تا  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  دوپهلو  اصطالح 
انگیز و خشن برای گردشگری  های مرتبط با وقایع غم مکان 

) گردشگری تاریک را  ۲۰۰۹( ٤استفاده کند. شارلی و استون 
مکان به   از  گردشگران  «بازدید  جاذبه عنوان  یا  ها،  ها 

می  تعریف  به  رویدادهایی  که  رویدادهای  گونه کنند  با  ای 
فجایع   یا  و  رنج  مرگ، خشونت،  آن  در  که  منفی  تاریخی 

عمده ایفا مینقش  را  ادبیات  ای  در  است».  مرتبط  کنند، 
مانند  مختلفی  اشکال  به  تاریک  گردشگری  گردشگری، 

زندان نسل ٥گردشگری  اندوه٦کشی ،  بالیا ٧،   ،٨ ،
خودکشی٩پرستی بت گردش۲۰۱۶(استون،   ١٠،  یا  و  گری  )؛ 

مشقّت١١وحشت تراژدی ١٢،  جنگ ١٣،  نسل ١٤،  کشی  و 
 ). ۲۰۰۷بندی شده است (دانکلی و همکاران،  تقسیم

 مندانکشور ما مقاصد گردشگری زیادی را برای عالقه 
به انواع مختلف گردشگری تاریک از زندان (موزه عبرت)،  

جاذبه  و  جنگی)  (مناطق  جنگ  گردشگری  گردشگری  های 
ارائه می   (... و  ارواح، جنگل جیغ  (تاالب  اما  وحشت  دهد 

شود نبود مطالعاتی در  عنوان یک خأل احساس می آنچه به 

 
1 Dark Tourism 
2 Niche Tourism 
3 Lennon and Foley 
4 Sharply and Stone 
5 prison Tourism 
6 Genocide Tourism 
7 Grief Tourism 
8 Disaster Tourism 

مورد بررسی تجربه گردشگران از گردشگری تاریک است.  
کنند  ی موجود در ادبیات گردشگری استدالل می هاپژوهش

که گردشگران در بازدید از مقاصد گردشگری تاریک، نوع  
متفاوت  که  را  تجربیات  از  اشکال  خاصی  سایر  از  تر 

کنند (بیرنا  باشد، نسبت به مقصد تجربه میگردشگری می 
)؛ که مفهوم کیفیت تجربه به دلیل وجود  ۲۰۱۳و همکاران،  

ارائه  فتجارب منحصربه  تاریک  ردی که مقاصد گردشگری 
تواند به بررسی تجربه گردشگران و دهند به خوبی می می 

).  a ۲۰۱۹رفتارهای پس از مصرف بپردازد (شارما و نایاک،  
عنوان «پاسخ عاطفی گردشگران به    کیفیت تجربه که به 

اجتماعی   است -مزایای  شده  تعریف  مطلوبشان»  روانی 
و چن،   م۲۰۱۰(چن  تأثیر  ارزش درک شده، عنی).  بر  داری 

رضايت و تمایالت رفتاری گردشگران در مقاصد گردشگری  
نایاک، و  (شارما  دارد  این، a ۲۰۱۹تاریک  بر  عالوه   .(

سازی  اند که به هنگام مدل تحقیقات گذشته نشان داده 
ها، تصویر  روابط میان تجربه گردشگر و تمایالت رفتاری آن 

قش بسزایی ایفا کرده  ذهنی گردشگر از مقصد گردشگری ن
به   تمایل  مجدد،  بازدید  مانند  تمایالتی  بر  مثبتی  تأثیر  و 
و  (پرایاگ  دارد  دیگران  به  توصیه  و  شفاهی  تبلیغات 

نایاک،  ۲۰۱۷همکاران،   ). علی ۲۰۱۸؛ کیم،  c۲۰۱۹؛ شارما و 
ادراک  بر  مقصد  از  ذهنی  تصویر  چشمگیر  تأثیر  رغم 

صد گردشگری، گردشگران از تجربه، ارزش و رضایت از مق 
کیفیت  بین  روابط  در  آن  میانجیگری  نقش  به  تحقیقی 
تاریک   در گردشگری  رفتاری گردشگران  تمایالت  و  تجربه 

ازاین است.  خأل، نپرداخته  این  کردن  پر  منظور  به  رو، 
از   ذهنی  تصویر  میانجیگری  نقش  به  حاضر  تحقیق 

میان   ١٥مقصد روابط  بر  تاریک  گردشگری  مقاصد  در 
 پردازد.تمایالت رفتاری گردشگر می  کیفیت تجربه و

) توسعه و آزمون  ۱بر این اساس، پژوهش حاضر در پی:  
تجربی پیامدهای کیفیت تجربه گردشگران در گردشگری  
تاریک از طریق پیوند دادن تصویر ذهنی از مقصد، ارزش 
درک شده، رضایت و تمایالت رفتاری گردشگران در قالب  

رسی تأثیرات مستقیم و  ) بر ۲یک چارچوب مفهومی جامع؛  

9 Pagan Tourism 
10 Suicide Tourism 
11 Horror Tourism 
12 Hardship Tourism 
13 Tragedy Tourism 
14 Warfare Tourism 
15 Destination Image 
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بینی رفتار  غیرمستقیم کیفیت تجربه گردشگران در پیش
درک  ارزش  مقصد،  از  ذهنی  تصویر  طریق  از  گردشگران 

و   تاریک؛  گردشگری  در  رضایت  و  تأثیر  ۳شده  بررسی   (
از  ذهنی  تصویر  تجربه،  (کیفیت  عامل  چهار  تطبیقی 
رفتاری   تمایالت  بر  رضایت)  و  در ک شده  ارزش  مقصد، 

 ست.ا

می  بازاریابی  انتظار  ادبیات  به  مطالعه  این  نتایج  رود 
کمک   عملی  و  تئوریک  منظر  از  نظر  گردشگری  از  کند. 

تواند به محققان در درک بهتر روابط  تئوریک نتایج آن می 
درک   ارزش  مقصد،  از  ذهنی  تصویر  تجربه،  کیفیت  بین 
ادبیات   در  گردشگران  رفتاری  تمایالت  و  رضایت  شده، 

به  گردشگری   همچنین  مطالعه  این  کند.  کمک  تاریک 
رضایت  و  درک شده  ارزش  مقصد،  تصویر  نقش  بررسی 

عنوان نقش میانجی گر در روابط بین کیفیت  گردشگران به
پرداخته   تاریک  گردشگری  در  رفتاری  تمایالت  و  تجربه 
بر   تجربه  آن کیفیت  در  را که  امر مکانیسمی  این  است. 

گردشگ بازار  در  گردشگران  می رفتار  تأثیر  دنج  گذارد، ری 
می  گردشگری  روشن  ادبیات  در  خود  نوبه  به  که  سازد؛ 

کمیاب است. از دیدگاه عملی، این مطالعه به سود بازاریان  
و متصدیان صنعت گردشگری تاریک خواهد بود و فرصتی  

استراتژی  و  خدمات  اجرای  و  توسعه  بازاریابی  برای  های 
مینان حاصل شود که  کند تا اطها فراهم می تجربی برای آن 

ادراک باال از کیفیت تجربه، تصویر ذهنی و ارزش نسبت  
های گردشگری تاریک منجر به افزایش ادراک از  به جاذبه 

 شود.رضایت و تمایالت رفتاری گردشگران می 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  ۱٫۱
 گردشگری تاریک ۱٫۱٫۱

و پس از آن که فولی و    ۲۱ایده گردشگری تاریک در قرن  
) این اصطالح از گردشگری را در قالب نوعی از  ۱۹۹۶لنون (

گردشگری فرهنگی در عصر مدرن ابداع کردند، به عنوان  
قرار  بسیاری  توجه  مورد  محبوب  تحقیقاتی  موضوع  یک 

(چاکار،   پیش۲۰۱۸گرفت  مفهوم  این  عنوان ).  با  تر 
) مطرح شد و به  ۱۹۹۶( ٢» توسط سیتن١«گردشگری مرگ

با مرگ ومکان  ارتباط هستند، اطالق   هایی که  فاجعه در 
تاریک  می  گردشگری  مفهوم  گردشگری  ادبیات  در  شد. 

پرایس و  پریس  نمونه؛  برای  دارد.  متعددی   ٣تعاریف 

 
1 Thanatourism 
2 Seaton 

مرگ،  ۲۰۰۵( با  مرتبط  اماکن  به  «سفر  عنوان  به  را  آن   (
خشونت  اعمال  صحنه فاجعه،  تراژدی،  و  بار،  مرگ  های 

) آن ۲۰۰۵ا تارلو ( اند و یجنایات علیه بشریت» تعریف کرده
های بزرگ هایی که در آن تراژدی عنوان «بازدید از مکانرا به  

کند. آنچه  توجه رخ داده است» تعریف می و یا تاریخی قابل
می ادراک  تعاریف  این  از از  این شکل  که  است  آن  شود 

می را  امکان  این  بازدیدکنندگان  به  تا گردشگری  دهد 
انگیز یا مرگ در آن  ث غمهایی را که در گذشته حوادمکان 

 ). ۲۰۱۴داده است را تجربه کنند (هارتمن، رخ 

ظهور پدیده گردشگری تاریک به دو دلیل عمده اعتبار  
روژک توسط  دالیل  این  از  یکی  شده ۱۹۹۳(  دارد.  ذکر   (

به   گردشگری  و  فراغت  اوقات  شکل  تغییر  آن  و  است 
به  مدرنیسم  از  حرکتی  عنوان  به  تاریک  گردشگری 

); و دلیل دیگر  ۲۰۱۲مدرنیسم است (کاسبرد و بوث، پست
ریشه در تغییر دیدگاه گردشگر دارد که به دنبال جستجوی  

در )؛ بنابراین،  ۲۰۱۸ها است (چاکار،  انواع خاصی از مکان 
عنوان شکل   به  تاریک  گردشگری  گذشته،  دهه  دو  طول 

 ). ۲۰۰۵جدیدی از گردشگری دنج ظاهر شده است (تارلو، 

اند بیشتر بر  مطالعاتی که به گردشگری تاریک پرداخته
(استون،   تاریک  گردشگری  تارلو،  ۲۰۱۶تعاریف  )؛  ۲۰۰۵؛ 

هایی که گردشگر را به سمت گردشگری تاریک سوق  انگیزه
(چیمی  گریفین،  دهد  و  براون،  ۲۰۱۳ل  طیف  ۲۰۱۶؛  )؛ 

از مکان و فنللی،  وسیعی  (کاسال  )؛  ۲۰۱۵؛ مورفی،  ۲۰۱۶ها 
همکاران،   و  (دانکلی  شناسی  نوع  استون،  ۲۰۰۷توسعه  ؛ 

حال، در مورد درک  ) و غیره متمرکز شده است. بااین۲۰۱۶
از   پس  مفاهیم  با  آن  ارتباط  و  گردشگران  تجربه  کیفیت 

ذ تصویر  مانند  تمایالت  مصرف  و  رضایت  ارزش،  هنی، 
رفتاری به ویژه در گردشگری تاریک، تحقیقات کمی وجود  

نایاک، و  (شارما  اینکه  a ۲۰۱۹دارد  به  توجه  با  بنابراین،  )؛ 
جمله   از  تاریک  گردشگری  مقاصد  مختلف  اشکال 
گردشگری زندان (زندان قصر، باغ موزه عبرت)، گردشگری 

گردشگری تاریک   های طبیعیجنگ (مناطق جنگی)، جاذبه 
(ریگ جن، تاالب ارواح، جنگل جیغ) و ... در کشور ما وجود  
دارد؛ درک کیفیت تجربه گردشگران تأثیر بسزایی در بهبود  
مقصد،   از  ذهنی  تصویر  مانند  مصرف  از  پس  رفتارهای 
ارزش و رضایت و تمایالت رفتاری گردشگران از گردشگری 

 تاریک دارد. 

3 Preece and Price 
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بررسی تأثیر کیفیت تجربه بر تمایالت رفتاری گردشگران در بازدید از مقاصد  .  داود قربان زاده، حمیدرضا سعیدنیا و آتنا راه حق
 گردشگری تاریک 

 یککیفیت تجربه در گردشگری تار ۱٫۱٫۲
بررسی ادراک گردشگران از تجربیات شان در یک مقصد 

های مقصد موضوع مهمی به دلیل رابطه ضروری با ویژگی
هان،   و  (مون  مفهوم۲۰۱۸است  تجربه،  ).  کیفیت  سازی 

مطلوبواکنش روانی  مزایای  به  گردشگران  عاطفی    - های 
)؛ ۲۰۱۰گیرد (چن و چن،  شان از یک تجربه بازدید را دربر می 

طریق درگیری ذهنی شخصی با وقایعی که در یک  که از  
). در ۱۹۹۹شود (پین و گیلمور،  مقصد اتفاق افتاد، درک می 

بر   مشتریان  تجربه  کیفیت  بررسی  گردشگری،  زمینه 
نخست   درجه  در  زیرا  دارد  ارجحیت  خدمات  کیفیت 

که  گیری عینی است، درحالی کیفیت خدمات از نظر اندازه
دو است.  ذهنی  تجربه  تجربه  کیفیت  کیفیت  ارزیابی  م، 

بر  همه مبتنی  خدمات  کیفیت  ارزیابی  اما  است  جانبه 
ویژگی است. سوم، ارزیابی کیفیت تجربه به صورت داخلی  
(محیط   خارجی  خدمات  کیفیت  ارزیابی  اما  است  (خود) 
خدمات) است. چهارم، قلمرو کیفیت خدمات خاص است 

زایای  اما برای کیفیت تجربه عمومی است. پنجم، ماهیت م
برای  مزایا  ماهیت  اما  است  عملکردی  خدمات  کیفیت 
ماهیت   اینکه  آخر  نکته  و  است  تجربی  تجربه،  کیفیت 

برای  روان اما  است  شناختی  خدمات،  کیفیت  شناختی 
 ). a ۲۰۱۹کیفیت تجربه عاطفی است (شارما و نایاک،

کیفیت   ابعاد  روی  بر  گردشگری  ادبیات  در  متأسفانه 
 ١دارد. به عنوان مثال: اتو و ریچی نظر وجود نتجربه اتفاق 

لذت۱۹۹۶( بُعد  چهار  خاطر٢جویی)  آرامش  درگیری  ٣،   ،
و   ٥و شناخت ٤ذهنی  پین  آن،  از  پس  کردند.  پیشنهاد  را 

سرگرمی۱۹۹۹( ٦گیلمور مؤلفه  چهار  آموزش٧)  از  ٨،  فرار   ،
زیبایی  ٩واقعیت کائو ١٠شناسی و  و  کردند  ایجاد  و    را 

های موضوعی ) در تحقیق بر روی پارک ۲۰۰۸( ١١همکارانش
خوشی مؤلفه  چهار  از  استفاده  با  را  تجربه  ، ١٢کیفیت 

شگفتی١٣مشارکت  غوطه ١٤،  کردند. اندازه ١٥وریو  گیری 
آنچه از بررسی ادبیات درباره سازه کیفیت تجربه به دست 

آید این است که برخی از ابعاد مانند آرامش خاطر و  می 
های مختلف (هتل، خطوط هوایی،  گیری ذهنی در زمینه در 

 
1 Otto and Ritchie 
2 Hedonic 
3 Peace of mind 
4 Involvement 
5 Recognition 
6 Pine and Gilmore 
7 Entertainment 
8 Education 

جاذبه  مسافرتی،  گردشگری تورهای  و  گردشگری  های 
درحالی  دارد  کاربرد  یک  باستانی)  در  تنها  دیگر  برخی  که 

شده است. با  های موضوعی) بکار گرفته حوزه خاص (پارک
فرد توجه به این که گردشگری تاریک یک شکل منحصربه 

است؛ بنابراین، کیفیت تجربه گردشگران از گردشگری دنج  
رو، این پژوهش  در این نوع گردشگری متفاوت است. ازاین

اندازه و  برای  شارما  که  مقیاسی  از  تجربه  کیفیت  گیری 
) گردشگری a۲۰۱۹نایاک  مقاصد  روی  بر  تحقیقشان  در   (

 گیرد.اند، بهره میتاریک در هند استفاده کرده

کیفی که:  دادند  نشان  گردشگران تحقیقات  تجربه  ت 
پیشایندی قوی برای تمایالت رفتاری، تصویر ذهنی، ارزش  

نایاک،  ادراک و  (شارما  است  گردشگران  رضایت  و  شده 
a,c۲۰۱۹  ،کیم و  ۲۰۱۸؛  تحقیق شارما  نتایج  نمونه:  برای   .(

) به c۲۰۱۹نایاک  تجربیات  که  داد  نشان  یادماندنی  ) 
گردشگری    گردشگران از گردشگری یوگا به عنوان نوعی از

دنج از طریق تصویر ذهنی از مقصد و رضایت گردشگران 
طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر  روی تمایالت رفتاری به  

مطالعه می  این،  بر  عالوه  گردشگران گذارند.  بین  در  ای 
یادماندنی گردشگران و تایوانی نیز ارتباط بین تجربیات به 

). در نهایت، ۲۰۱۸تصویر ذهنی از مقصد را تأیید کرد (کیم،  
های تحقیقی در حوزه گردشگری تاریک نشان داد که  یافته 

طور   به  وفاداری  تمایالت  بر  گردشگران  تجربه  کیفیت 
مستقیم و غیرمستقیم از طریق ارزش درک شده و رضایت  

نایاک،   و  (شارما  دارد  مثبت  تأثیر  )؛  a۲۰۱۹گردشگران 
بنابراین، با پشتیبانی به دست آمده از ادبیات مورد بحث  

 توان فرض کرد که: باال، می 

تمایالت   • بر  مثبتی  اثر  تجربه  کیفیت  اول:  فرضیه 
 رفتاری دارد. 

تصویر  • بر  مثبتی  اثر  تجربه  کیفیت  دوم:  فرضیه 
 ذهنی از مقصد دارد. 

فرضیه سوم: کیفیت تجربه اثر مثبتی بر ارزش درک   •
 د.شده دار 

9 Escapism 
10 Estheticism 
11 Kao et al 
12 Fun 
13 Participation 
14 Surprise 
15 Immersion 
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تمایالت رفتاری گردشگران در بازدید از مقاصد  بررسی تأثیر کیفیت تجربه بر .  حق  راه آتناو  ای دنیسع  درضایحم   زاده، قربان داود
 گردشگری تاریک 

فرضیه چهارم: کیفیت تجربه اثر مثبتی بر رضایت  •
 دارد.

تصویر ذهنی از مقصد در گردشگری  ۱٫۱٫۳
 تاریک 

ها، بر اساس تفسیرهای ذهنی از تعامالت با مردم و مکان 
مقصد شکل  به  نسبت  گردشگر  یک  احساسات  و  افکار 

گیری تصویر ذهنی تأثیر  گیرد که به نوبه خود بر شکلمی 
). در این راستا، تصویر ذهنی  ۲۰۱۹  گذارد (مون و هان،می 

«مجموعه عنوان  به  مقصد  ایدهاز  باورها،  از  و ای  ها 
شده برداشت تعریف  دارد»  مقصد  از  شخص  که  هایی 

). پیرو تحقیقات پیشین، این ۲۰۱۴است (چیو و همکاران،  
مطالعه تصویر ذهنی از مقصد را به عنوان یک تصویر کلی  

دشگران در تعامل با یک  از مقصد که از طریق تجربیات گر 
گیرد. در  مقصد گردشگری تاریک شکل گرفته، در نظر می 

با   عمیقاً  مقصد  از  ذهنی  تصویر  یک  گردشگری،  زمینه 
ها از مقصد در  تجربیات گردشگران در مقصد و ادراک آن 

که گردشگران از کیفیت کلی تجربه  ارتباط است. هنگامی 
آن  زیاد  احتمال  به  باشند،  ن خرسند  یک  مثبت  ها  گرش 

آن  از  مجدداً  دارند  قصد  و  داده  مقصد شکل  به  نسبت 
). این تصویر از مقصد ،همچنین، ۲۰۱۴بازدید کنند (لوریرو،  

با رضایت گردشگران ارتباط تنگاتنگی دارد که به نوبه خود، 
بر قصد گردشگران برای بازدید مجدد و توصیه مقصد به  

می تأثیر  همکاران،  دیگران  و  (لیو  و ۲۰۱۷گذارد  پرایاگ  ؛ 
از  ۲۰۱۷همکاران،   ذهنی  تصویر  چشمگیر  تأثیر  علیرغم   .(

از  ارزش و رضایت  از تجربه،  ادراک گردشگران  بر  مقصد 
گردشگری، تنها تحقیقات محدودی در مورد اثر میانجیگری  
رفتاری   تمایالت  و  تجربه  کیفیت  بین  روابط  در  آن 
گرفته   قرار  توجه  مورد  تاریک  گردشگری  در  گردشگران 

نقش  اس به  تحقیق  این  خأل،  این  کردن  پر  برای  ت. 
از مقصد در مقاصد گردشگری   میانجیگری تصویر ذهنی 
رفتاری  تمایالت  و  تجربه  کیفیت  میان  روابط  بر  تاریک 

 پردازد.گردشگر می 

ادبیات تصویر ذهنی از مقصد تأثیر غیرمستقیم تصویر  
کرده  ایجاد  از طریق رضایت  را  رفتاری  تمایالت  بر  ذهنی 

نایاک،  اس و  (شارما  کیم،  c۲۰۱۹ت  و ۲۰۱۸؛  پرایاگ  ؛ 
(۲۰۱۷همکاران،   نایاک  و  شارما   .(c۲۰۱۹  گردشگری در   (

داده نشان  مقصد  تندرستی  از  ذهنی  تصویر  که  اند 

 
1 Sardinia 

تمایالت  به  بر  گردشگران  رضایت  بر  مثبت  تأثیر  واسطه 
آن  می رفتاری  تأثیر  (  گذارد.ها  همکاران  و  )  ۲۰۱۷پرایاگ 

بی پیوندی  در همچنین  رضایت  و  کلی  ذهنی  تصویر  ن 
پیدا کردند. در گردشگری با عالیق  ١مقصد جزیره ساردینیا 

رضایت  ٢خاص و  مقصد  از  ذهنی  تصویر  بین  رابطه  نیز 
 اثبات شد.

تأثیرات   گردشگری،  ادبیات  در  بیشماری  مطالعات 
رفتاری   تمایالت  بر  را  مقصد  از  ذهنی  تصویر  مستقیم 

؛ شارما و نایاک،  c۲۰۱۹یاک،  مشاهده کرده است (شارما و نا
). شارما و نایاک  ۲۰۱۵؛ هالمان و همکاران،  ۲۰۱۸؛ کیم،  ۲۰۱۸

)c۲۰۱۹ ) دریافتند که تصویر ذهنی  ۲۰۱۸) شارما و نایاک (
گردشگر از مقصد در گردشگری یوگا و تندرستی به عنوان  
دو شکل مختلف از اشکال گردشگری دنج تأثیر چشمگیری  

همچون رفتاری  تمایالت  توصیه    بر  و  مجدد  بازدید  قصد 
مقصد به دیگران دارد. به طور مشابه، هالمان و همکاران  

) روابط مستقیمی بین تصویر ذهنی از مقصد و قصد  ۲۰۱۵(
های زمستانی پیدا کردند. در  بازدید مجدد از مقصد ورزش 

یافته  از  (حمایت  کیم  فوق،  تأثیر  ۲۰۱۸های  تایوان  در   (
بر بازدید مجدد و تبلیغات    معنادار تصویر ذهنی از مقصد

شفاهی تأیید کرد؛ بنابراین، با پشتیبانی به دست آمده از 
می  باال،  بحث  مورد  حوزه ادبیات  در  که  کرد  فرض  توان 

 گردشگری تاریک نیز: 

فرضیه پنجم: تصویر ذهنی از مقصد تأثیر مثبتی بر   •
 رضایت دارد.

فرضیه ششم: تصویر ذهنی از مقصد تأثیر مثبتی   •
 تمایالت رفتاری دارد. بر  

 شده در گردشگری تاریکارزش ادراک  ۱٫۱٫۴
ارزش به عنوان یک ساختار مهم در تحقیقات گردشگری  

ویژه در گردشگری دنج در نظر گرفته شده است (شارما  به  
نایاک،   الیت،  a,b۲۰۱۹و  تاریک،  ۲۰۱۷؛  گردشگری  در   .(

فرد مفهوم ارزش به دلیل ماهیت این گردشگری منحصربه 
(ال به  ۲۰۱۷یت،  است  دنبال  به  گردشگران  که،  چرا   .(

و   بیشتر  مزایای  کسب  طریق  از  ارزش  رساندن  حداکثر 
همکاران،   و  (لین  هستند  کمتر  هزینه  ).  ۲۰۱۷صرف 

بازدید  بااین تاریک  گردشگری  از  که  گردشگرانی  حال، 
منحصربه می  روانی  عوامل  توسط  تحریک  کنند،  فردی 
ته را احساس کنند.  شوند تا درد و اندوه مصیبت گذشمی 

2 Special Interest Tourism 
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دانستن روشی که به وسیله آن گردشگران مفهوم ارزش را  
کنند از اهمیت زیادی  در این صنعت گردشگری ادراک می 

ازاین است.  ارزش  برخوردار  ارزیابی  برای  پژوهش  این  رو، 
پول،  برای  ارزش  کارکردی،  ارزش  از  درک شده گردشگران 

بهر  احساسی  ارزش  و  تجربه  بودن  بدیع  می ارزش  گیرد  ه 
 ). a,b۲۰۱۹(شارما و نایاک، 

)  ۲۰۱۰در حوزه گردشگری محققانی همچون چن و چن (
شده ) دریافتند که ارزش ادراک۲۰۱۷( ١و هَلِک و همکارانش

رفتاری  به  تمایالت  و  رضایت  بر  مثبتی  و  مستقیم  طور 
گردشگران تأثیر دارد. همچنین در حوزه گردشگری تاریک  

انی که از جلیان واال باغ در هند  محققان دریافتند گردشگر 
بازدید   معروف  تاریک  گردشگری  مقصد  یک  عنوان  به 

ارزش نظر  از  بازدید  این  پولی، کردند  کارکردی،  های 
بخش ها رضایتاجتماعی، بدیع بودن و احساسی برای آن 

آن  وفاداری  قصد  بر  و  است  بود  داشته  مثبتی  تأثیر  ها 
نتایج پژوهش شارما و  ). در نهایت،  b۲۰۱۹(شارما و نایاک،  

) بر  a۲۰۱۹نایاک  عالوه  شده  درک  ارزش  که  داد  نشان   (
و   تجربه  کیفیت  میان  روابط  در  میانجیگری  نقش  ایفای 
تمایالت رفتاری گردشگران در بازدید از مقاصد گردشگری  
تاریک در هند، به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق  
رضایت) بر تمایالت رفتاری همچون بازدید مجدد و توصیه 

گذارد؛ بنابراین، با پشتیبانی به  ثیر می مقصد به دیگران تأ
توان فرض کرد دست آمده از ادبیات مورد بحث باال، می 

 که:

فرض هفتم: ارزش درک شده تأثیر مثبتی بر رضایت  •
 دارد.

بر   • مثبتی  تأثیر  شده  درک  ارزش  هشتم:  فرض 
 تمایالت رفتاری دارد. 

 رضایت در گردشگری تاریک ۱٫۱٫۵
زیابی مطلوب تجربه  رضایت «یک واکنش مثبت ناشی از ار 

). در ادبیات گردشگری، رضایت  ۱۹۸۰مصرف» است (الیور،  
تابعی از انتظارات قبل از سفر و تجربه پس از سفر است 

) اظهار ۱۹۸۹( ٢). همچنین، چون۲۰۱۳(هوسانی و پرایاگ،  
داشت كه رضایت بازدیدكنندگان از تفاوت میان انتظارات  

آن  شده  درک  تجربه  و  مشتگردشگران  می ها  شود. ق 
می عبارتبه  حاصل  زمانی  رضایت  تجربه  دیگر،  که  شود 

 
1Hallak et al 
2 Chon 

واقعی گردشگران احساس مثبت و لذت بیشتری را نسبت  
حال، نارضایتی زمانی رخ  ها برانگیزاند. بااینبه انتظارات آن 

و  می  منفی  احساسات  گردشگران،  واقعی  تجربه  که  دهد 
آن  انتظارات  به  نسبت  را  بیشتری  از  نارضایتی  تجربه  ها 

 ). a۲۰۱۹گردشگری برانگیزاند (شارما و نایاک، 

مدل جمله  ادبیات  از  در  گسترده  طور  به  که  های 
گردشگری برای بررسی میزان رضایت بازدیدکنندگان مورد  

است. این  ٣عدم تائید  –گیرد، مدل انتظار  استفاده قرار می
کند که: رضایت یک پیامد است، یعنی زمانی  مدل بیان می 

رد درک شده از عملکرد مورد انتظار فراتر رود یا  که عملک
پایین  صورت  در  و  داده  رخ  رضایت  باشد،  بودن برابر  تر 

عملکرد درک شده از عملکرد مورد انتظار نارضایتی اتفاق 
). در ادبیات،  ۱۹۹۸؛ بابین و گریفین،  ۱۹۸۰افتد (الیور،  می 

تأیید به دلیل عدم وجود مدرک قطعی مبنی بر  مدل عدم
شود، مورد ات این موضوع که انتظار منجر به رضایت می اثب

گردشگران  که  زمانی  ویژه  به  است.  گرفته  قرار  نقد 
). این ضعف پارادایم  ۱۹۹۲انتظارات کمتری دارند (بارسکی،  

عدم تأیید سبب شد تا استفاده از معیار رضایت كلی در  
به ویژه در هنگام تعیین رفتار    -مقایسه با مدل عدم تأیید

به عنوان یک معیار قوی به حساب آید (شارما    -دشگرانگر 
نایاک،   می c۲۰۱۹و  نشان  مطالعات  رضایت ).  دهد: 

های احساسی  گردشگران از مقاصد تاریک بیشتر به مؤلفه 
). a,b۲۰۱۹از تجربه بازدید وابسته است (شارما و نایاک،  

یک ازاین در  را  گردشگران  رضایت  میزان  مطالعه  این  رو، 
گردش مؤلفه مقصد  مبنای  بر  تاریک  احساسی  گری  های 

 کند.گیری می اندازه

در ادبیات گردشگری، تأثیرات مثبت رضایت در رفتار  
در   متعددی  مطالعات  است.  شده  مشاهده  گردشگران 
زمینه گردشگری دنج رضایت را به عنوان پیشایندی از رفتار  
و   شارما  نمونه:  برای  است.  داده  نشان  گردشگران  آتی 

) تاریک دریافتند که  a,b۲۰۱۹نایاک  ) در حوزه گردشگری 
گردشگری  مقاصد  در  تجربه  کیفیت  از  که  گردشگرانی 

داشته  رضایت  به  تاریک  مقصد  توصیه  به  تمایل  اند، 
اند. به همین ترتیب، دیگران و بازدید مجدد از آن داشته 

) ارتباط بین  ۲۰۱۸) و شارما و نایاک (c۲۰۱۹شارما و نایاک (
ت وفاداری در گردشگری تندرستی و عالیق رضایت و تمایال

3 Disonfirmation - Expectation Model 
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کرده تائید  را  دست  خاص  به  پشتیبانی  با  بنابراین،  اند.  
 توان فرض کرد که:آمده از ادبیات مورد بحث باال، می 

فرضیه نهم: رضایت تأثیر مثبتی بر تمایالت رفتاری   •
 گردشگران دارد.

 مدل مفهومی پژوهش  ۱٫۲
مدل مفهومی پژوهش حاضر ترکیبی از متغیرهای است که  
برگرفته از پیشینه ادبیات در حوزه گردشگری دنج به ویژه  

گردشگری تاریک است. در مدل حاضر تأثیر کیفیت تجربه  
درک   ارزش  مقصد،  از  ذهنی  تصویر  بر  مستقل)  (متغیر 

طور مستقیم  شده و رضایت گردشگران (متغیر میانجی) به  
طور غیرمستقیم    الت رفتاری (متغیر وابسته) به و بر تمای

می  (سنجیده  شکل  بین  ۱شود.  روابط  و  مفهومی  مدل   (
 دهد.متغیرها را نشان می 

 

 
 ): مدل مفهومی پژوهش ۱شکل ( 

 منبع: مبانی نظری پژوهش 

 

 شناسی پژوهشروش ۲
شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی محسوب می 

تجربه   کیفیت  تأثیر  بررسی  به  پژوهش  این  ازآنجاکه 
گردشگران از مقاصد گردشگری تاریک بر تمایالت رفتاری  

پردازد، از نوع همبستگی، توصیفی بوده و مبتنی  ها می آن
ها در  بر مدل معادالت ساختاری است. ابزار گردآوری داده

پژوه  این این  برای  است.  استاندارد  نامه  پرسش  ش، 
اندازه  از مطالعات    ۲۲گیری  منظور، یک مقیاس  گویه ای 

قبلی اقتباس شد و متناسب با حوزه پژوهش حاضر اصالح 
پاسخ  مقیاس  گردید.  در  را  ها  گویه  تمام    ۵دهندگان 

( گزینه  لیکرت  تا    ۵ای  موافق  کامالً  مخالف)   ۱=  کامالً   =
مقیا کردند.  دلیل  گزینه   ۵س  ارزیابی  این  به  لیکرت  ای 

انجام  مطالعات  بیشتر  که  شد  روی  انتخاب  بر  شده 

بودند  کرده  استفاده  مقیاس  این  از  پژوهش  متغیرهای 
). برای کمک ۲۰۱۹؛ مون و هان،  a,b۲۰۱۹(شارما و نایاک،  

پاسخ  پرسشنامه،  به  تکمیل  چگونگی  درک  در  دهندگان 
گویی به هر  هدف تحقیق، ساختار سؤاالت و نحوه پاسخ

ها توضیح داده شد.  سؤال بر اساس مقیاس لیکرت برای آن 
ها را نشان  ) تعداد سؤاالت و منابع هریک از آن۱جدول (

 دهد.می 

این تحقیق به منظور انتخاب مقاصد گردشگری تاریک  
حوزه  فعاالن  و  دانشی  خبرگان  بین  اولیه  بررسی  یک 

آن توصیه  طبق  داد.  انجام  نوع  گردشگری  دو  مقصد ها 
جنگ)   گردشگری  و  زندان  (گردشگری  تاریک  گردشگری 

آن  اظهارنظر  اساس  بر  شدند.  مقاصد  انتخاب  این  ها 
مانند  مکان  تجاربی  که  هستند  تاریکی  گردشگری  های 

به همراه  را  از مصائب گذشته  و رنج  اندوه  احساس غم، 

H2H2 H5H5 H6H6

H9H9H4H4

H3H3 H7H7

H1H1

H8H8
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ازاینمی  خرابکاری آورند.  ضد  مشترک  کمیته  زندان  رو، 
د در  عبرت)  به  (موزه  خرمشهر  جنگ  موزه  و  پهلوی  وران 

 عنوان دو مقصد گردشگری زندان و جنگ انتخاب شدند. 

بودند    آماری پژوهش شامل کلیه گردشگرانی  جامعه 
تابستان   در  بازدید    ۱۳۹۸که  گردشگری  مقاصد  این  از 

کردند. به دلیل مقدور نبودن تهیه فهرستی از جامعه و نیز  

روش  مدل شباهت  معادال شناسی  با  سازی  ساختاری  ت 
جنبه از برخی  نمونه  حجم  متغیری  چند  رگرسیون  های 

مدل  برای  نمونه  حجم  تعیین  معادالت  تکنیک  سازی 
استفاده (هومن،ساختاری  است  همچنین، ۱۳۸۴شده   .(

پرسش به  پاسخ  جهت  بازدیدکنندگان  به  رسیدن   - برای 
 شده است.گیری در دسترس استفادهنامه از روش نمونه

 

 ): تعیین حجم نمونه در معادالت ساختاری ۱فرمول ( 
 

5q ≤ n≤ 15q 
 که در آن: 

q شده (گویه های  = تعداد متغیرهای مشاهده
 حجم نمونه است. nپرسشنامه) و  

 

نامه    -سؤال در پرسش  ۲۲) و تعداد  ۱با توجه به فرمول (
ساختاری   معادالت  برای  موردنیاز  حجم  و    ۱۱۰حداقل 

نمونه به عنوان   ۳۳۰نمونه است که انتخاب    ۳۳۰حداکثر  
باشد. برای حفظ  حداکثر حجم نمونه به نظر مناسب می 

تعداد   ایمنی،  مقصد    ۳۶۰حاشیه  (هر  نامه    ۱۸۰پرسش 
حض با  میان  پرسشنامه)  در  موردنظر  مقاصد  در  ور 

پرسش نامه سالم و بدون   ۳۳۰بازدیدکنندگان پخش شد و  
وتحلیل قرار گرفت. جهت تعیین روایی  نقص مورد تجزیه 

روایی  از  محتوایی  و  صوری  روایی  بر  عالوه  نامه  پرسش 
سازه نیزاستفاده شده است. همچنین، برای پایایی پرسش  

آزمون شد، سش نامه پیشپر   ۴۰ای شامل  نامه، نمونه اولیه
داده از  استفاده  با  پرسش سپس  از  آمده  به دست  های 

نامه، میزان اعتماد یا پایایی با روش آلفای کرونباخ محاسبه  
به دست آمد    ۹۶/۰شد. این ضریب برای کل پرسشنامه  

مقدار   از  نشان   ۷/۰که  و  است  سازگاری  بیشتر  دهنده 
  درونی باالی پرسش نامه است.

 

 ): تعداد سؤاالت مربوط به هر متغیر و منابع آن ۱جدول ( 

 منبع  تعداد سؤاالت تعداد ابعاد  متغیر 
 )a٢٠١٩شارما و نایاک ( ٨ ٨ ) EQکیفیت تجربه (
 )٢٠١٩مون و هان ( ٤ ٤ )DIتصویر ذهنی (

 )b٢٠١٩شارما و نایاک ( ٤ ٤ )PVارزش درک شده ( 
 )a٢٠١٩شارما و نایاک ( ٣ ٣ )Sرضایت (

 ) ٢٠١٧( ١کودوناریس و استاپیت ٣ ٣ ) BIتمایالت رفتاری (
 

کلموگروف  آزمون  از  استفاده  با  پژوهش،  این  در 
نرم  وسیله  به  داده  SPSSافزار  اسمیرنوف  بودن  ها  نرمال 

آماره به  توجه  با  معناداری    سنجیده شد.  و سطح  آزمون 

 
1 Coudounaris and Sthapit 
2 Hsu et al 

ها تائید است، نرمال بودن داده  ۰۵/۰متغیرها که کمتر از  
رو، ها توزیع نرمال نداشتند، ازایننشد، به این معنا که داده 

و همکاران نظر هسو  به  توجه  اینکه  ۲۰۰۶( ٢با  بر  مبنی   (
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داده  فرایند زمانی  در  نکنند؛  پیروی  نرمال  توزیع  از  ها 
اتصمیم برای  جهت  گیری  مناسب  رویکرد  یک  نتخاب 

ها استفاده  سازی معادالت ساختاری برای تحلیل دادهمدل
  Smart PLSافزار  های نسل دوم با استفاده از نرماز روش 

 )۱۳۹۷تری است (داوری و رضازاده،رویکرد مناسب 

 هاوتحلیل دادهتجزیه ۳
های جمعیت شناختی بررسی ویژگی  ۳٫۱

 نمونه آماری
 

 ): مشخصات جمعیت شناختی نمونه موردبررسی ۲جدول ( 

 درصد فراوانی پاسخ  متغیر 
 ٧/٥٧ ١٩٠ مرد جنسیت 

 ٣/٤٢ ١٤٠ زن
 ٦/١٣ ٤٥ زیر دیپلم  تحصیالت 

 ٩/٣٣ ١١٢ دیپلم دیپلم و فوق 
 ٩/٤٦ ١٥٥ کارشناسی 

 ٦/٥ ١٨ کارشناسی ارشد و دکترا
 ٨/٢٥ ٨٥ ٢٤و کمتر از   24 سن

 ٩/٣٠ ١٠٢ سال  ٣٤تا    25
 ٣/٣٣ ١١٠ سال   ٤٤تا    35
 ١٠ ٣٣ سال  ٤٥و بیشتر از   ٤٥

 

 گیری بررسی برازش مدل اندازه ۳٫۲
اندازه مدل  و  در  مکنون  متغیرهای  بین  رابطه  گیری 

مشاهده می متغیرهای  بررسی  بررسی  شده  این  شود. 
شاخص، روایی همگرا    شامل: ضرایب بارهای عاملی، پایایی

مقدار   دو  است.  واگرا  روایی  و  ۱۹۹۹(هالند،  ۴/۰و   (۵/۰ 
هاف، و  نظر  ۱۹۸۸(ریوارد  در  عاملی  بار  پذیرش  برای   (

مقدار  گرفته  پژوهش  این  در  که  است؛  مدنظر    ۵/۰شده 
) جدول  طبق  شاخص ۳است.  همه  عاملی  )  بار  دارای  ها 

 باشند. می   ۵/۰تر از بیش

 

 
1 Composite Reliability 

 بارهای عاملی برای روایی ): بررسی  ۳جدول ( 

 بار عاملی  شاخص متغیر 
 ٦١٧/٠ EQ( EQ1کیفیت تجربه (

EQ2 ٧١٢/٠ 
EQ3 ٦٤٥/٠ 
EQ4 ٦٧٤/٠ 
EQ5 ٧٨١/٠ 
EQ6 ٨٤٤/٠ 
EQ7 ٧٥٤/٠ 
EQ8 ٧٨٥/٠ 

 ٨٥٤/٠ S( S1رضایت (
S2 ٨٩٥/٠ 
S3 ٨١٢/٠ 

 ٨١٦/٠ DI( DI1تصویر ذهنی ( 
DI2 ٨٠٩/٠ 
DI3 ٧٤٩/٠ 
DI4 ٧٥٠/٠ 

 ٦٣٨/٠ PV( PV1ارزش درک شده (
PV2 ٧٤٩/٠ 
PV3 ٨٣٧/٠ 
PV4 ٨١٠/٠ 

 ٨٤٦/٠ BI ( BI1تمایالت رفتاری (
BI2 ٩٤٤/٠ 
BI3 ٨٨٢/٠ 

 

بعد از بررسی ضرایب بارهای عاملی نوبت به محاسبه  
پایایی   آلفای کرونباخ و  پایایی شاخص (ضرایب  و گزارش 

می  از  رسدترکیبی)  نشان  کرونباخ  آلفای  بررسی ضرایب   .
از   (بیش  متغیرها  همه  مطلوب  در  ۷/۰وضعیت  دارد.   (

ترکیبی  به ١پایایی  نه  سازه  پایایی  با  ،  بلکه  مطلق  صورت 
سازه  همبستگی  به  محاسبه  توجه  یکدیگر  با  هایشان 

) مقدار ۴). طبق جدول (۱۳۹۷گردد (داوری و رضازاده،می 
و در وضعیت    ۷/۰ها بیش از  زهپایایی ترکیبی برای همه سا

مطلوبی قرار دارد. بعد از بررسی معیار پایایی، معیار روایی  
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استخراج 1AVEهمگرا   واریانس  میزان (میانگین  شده) 
دهد های خود را نشان می همبستگی یک سازه با شاخص

که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر  
است؛ بدین    ۵/۰عدد    AVEر  است. مقدار بحرانی برای معیا

قبول را نشان روایی همگرای قابل  ۵/۰معنی که مقدار باالی  

برای   AVE) مقادیر  ۴دهد (همان منبع). مطابق جدول (می 
دهنده این است  است و نشان  ۵/۰ها باالتر از تمامی سازه 

با شاخص که سازه  های  های پژوهش همبستگی مطلوبی 
 .خود دارند

 

 گیری های برازش مدل اندازه ): شاخص ۴جدول ( 

 قبولمقادیر قابل 
 )۱۳۹۷(داوری و رضازاده،

 ۷/۰ >α 
 آلفای کرونباخ 

۷/۰> ρ 
 پایایی ترکیبی 

AVE > 0/5 
 شدهمیانگین واریانس استخراج

 متغیر 
 ۵۳/۰ ۹۰/۰ ۸۷/۰ کیفیت تجربه 
 ۶۱/۰ ۸۶/۰ ۷۸/۰ تصویر ذهنی 
 ۵۸/۰ ۸۴/۰ ۷۵/۰ شدهارزش ادراک

 ۷۳/۰ ۸۹/۰ ۸۱/۰ رضایت
 ۷۹/۰ ۹۲/۰ ۸۷/۰ تمایالت رفتاری 

اندازه برازش مدل  بررسی  به  گیری  آخرین معیاری که 
با  می  رابطه یک سازه  میزان  که  است  واگرا  روایی  پردازد 

ها را در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه   هایششاخص
) برگرفته از روش فورنل و  ۵سنجد. با توجه به جدول ( می 

) جذر  ۱۹۸۱الرکر  مقدار   ،(AVE   در مکنون  متغیرهای 

خانه  در  که  حاضر  اصلی  پژوهش  قطر  در  موجود  های 
از مقدار همبستگی میان آن ماتریس قرارگرفته  ها در  اند، 

اند، شدهراست قطر اصلی ترتیب دادههای زیرین و  خانه 
ازاین رو، روایی واگرای مدل در حد مناسبی  بیشتر است. 

 است.
 

 گیری با استفاده از روایی واگرا به روش فورنل و الرکر ): بررسی برازش مدل اندازه ۵جدول ( 

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ هاسازه 
     ۷۳/۰ . کیفیت تجربه۱
    ۷۸/۰ ۶۶/۰ ذهنی. تصویر ۲
   ۷۶/۰ ۶۳/۰ ۶۱/۰ . ارزش درک شده۳
  ۸۵/۰ ۶۹/۰ ۶۵/۰ ۶۹/۰ . رضایت۴
 ۸۹/۰ ۷۱/۰ ۶۷/۰ ۶۵/۰ ۶۰/۰ . تمایالت رفتاری۵

 بررسی مدل ساختاری پژوهش  ۳٫۳
برای آزمون مدل ساختاری این پژوهش از مدلی به شرح 
زیر استفاده شده است. ضرایب مسیر برای تعیین سهم  
متغیر   واریانس  تبیین  در  مستقل  متغیرهای  از  یک  هر 

 
2 Average Variance Extracted 

(اعداد داخل بیضی)  R2 شوند و مقادیر وابسته استفاده می 
توسط  نشان  وابسته  متغیر  شده  تبیین  واریانس  دهنده 

) نتایج ۶ن یا مستقل است. در جدول (بیمتغیرهای پیش
های پژوهش آمده است. با توجه به اینکه  بررسی فرضیه 



 

255 

 . ۲۶۲تا  ۲۴۲ صفحات .۱۳۹۹زمستان    .۳۵ شماره .۹ دوره

 

 

 

Journal of Tourism Planning and Development 
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری -نامه علمیفصل  

تمایالت رفتاری گردشگران در بازدید از مقاصد  بررسی تأثیر کیفیت تجربه بر .  حق  راه آتناو  ای دنیسع  درضایحم   زاده، قربان داود
 گردشگری تاریک 

فرضیه  آزمون  و  اطمینان  بررسی  سطح  در  درصد    ۹۵ها 
مقادیر   است،  شده  از    Tانجام  دهنده نشان   ۹۶/۱باالتر 

ها است.معناداری و تائید فرضیه

 

 
 ): الگوی آزمون شده پژوهش ۲شکل ( 

 
 های پژوهش فرضیه  آزمون  ): نتایج ۶( جدول  

 نتیجه آزمون  Value T - ضریب مسیر  به سازه از سازه فرضیه
H1  تائید ٦٩/٠ ٠٤٦/٠ تمایالت رفتاری  کیفیت تجربه 
H2  تائید ٠٩/١٩ ٦٦٥/٠ تصویر ذهنی  کیفیت تجربه 
H3  تائید ١٧/١٥ ٦٠٩/٠ شدهارزش ادراک کیفیت تجربه 
H4  تائید ٧١/٦ ٣٥١/٠ رضایت کیفیت تجربه 
H5  تائید ١٩/٤ ١٩٦/٠ رضایت تصویر ذهنی 
H6  تائید ٥٦/٣ ٢٣١/٠ تمایالت رفتاری  تصویر ذهنی 
H7 تائید ٣١/٥ ٣٥٤/٠ رضایت شدهارزش ادراک 
H8 تائید ٧٩/٤ ٢٥١/٠ تمایالت رفتاری  شدهارزش ادراک 
H9 تائید ٠٢/٥ ٣٥٦/٠ تمایالت رفتاری  رضایت 
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آزمون  میانجی،  متغیر  یک  تأثیر  آزمودن  منظور  به 
نام سوبل به  تأثیر   ١پرکاربردی  برای معناداری  که  دارد  وجود 

کار  به  دیگر  متغیر  دو  میان  رابطه  در  متغیر  یک  میانجی 
مقدار  می  که  زمانی  سوبل   Z-Valueرود.  آزمون  از  حاصل 

ار داشت در سطح اطمینان توان اظهباشد، می  ۹۶/۱بیشتر از  
و   ۹۵ (داوری  است  معنادار  میانجی،  متغیر  تأثیر  درصد 

)  ۷). نتایج حاصل از آزمون سوبل در جدول (۱۳۹۷رضازاده،  
 نشان داده شده است. 

 

 ): بررسی معناداری تأثیر متغیرهای میانجی ۷جدول ( 

 نتیجه  Value Z - نقش میانجیگری
 تائید ۶۴/۳ میانجیگری تصویر ذهنی در روابط میان کیفیت تجربه و تمایالت رفتاری نقش 

 تائید ۱۳/۳ نقش میانجیگری ارزش درک شده در روابط میان کیفیت تجربه و تمایالت رفتاری 
 تائید ۳۷/۴ نقش میانجیگری رضایت در روابط میان کیفیت تجربه و تمایالت رفتاری 

ه منظور بررسی شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر  ب
آماره از  نام  میانجی  به  می  VAF٢ای  که هر  استفاده  شود 

تر  تر باشد، نشان از قوی نزدیک    ۱چه قدر این مقدار به  

) )  ۸بودن شدت متغیر میانجی دارد (همان منبع). جدول 
نتایجی از مقایسه شدت تأثیر متغیرهای میانجی را نشان  

 هد.دمی 
 

 ): مقایسه شدت تأثیر متغیرهای میانجی ۸جدول ( 

 VAFمقدار  نقش میانجیگری
 ۷۶۹/۰ نقش میانجیگری تصویر ذهنی در روابط میان کیفیت تجربه و تمایالت رفتاری 

 ۷۶۸/۰ نقش میانجیگری ارزش درک شده در روابط میان کیفیت تجربه و تمایالت رفتاری 
 ۷۳۰/۰ میانجیگری رضایت در روابط میان کیفیت تجربه و تمایالت رفتاری نقش 

 ) جدول  می ۸نتایج  نشان  متغیرهای  )  میان  در  دهد: 
نقش میانجیگری   شدهمیانجی تصویر ذهنی و ارزش ادراک

بیشتری را نسبت به رضایت در روابط میان کیفیت تجربه  
 کنند. و تمایالت رفتاری گردشگران ایفا می 

 برازش مدل ساختاری و کلی پژوهش ۳٫۴
های  های پژوهش، از شاخص برای نشان دادن اعتبار یافته 

) به روش حداقل مربعات  Q2 و R2 برازش مدل ساختاری ( 
شد.  استفاده  سازه ،  R2 جزئی  برای  تنها  آن  های  مقدار 

زا، های برونگردد و در مورد سازهزای مدل محاسبه می درون

، ۱۹/۰) سه مقدار  ۱۹۹۸مقدار این معیار صفر است. چین (
عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،   را به   ۶۷/۰و    ۳۳/۰

قوی  و  گرفته  R2متوسط  نظر  معیار در  قدرت   Q2اند.  نیز 
را مشپیش کند. هنسلر و همکارانش خص میبینی مدل 

می۲۰۰۹( بیان  درصورتی)  معیار کنند  یک   Q2که  مورد  در 
را کسب نماید،    ۳۵/۰و    ۱۵/۰،  ۰۲/۰زا سه مقدار  سازه درون 

بینی ضعیف، متوسط و قوی به ترتیب نشان از قدرت پیش
)  ۹زای مربوط به آن دارد. در جدول (های برون سازه یا سازه

مدل  شاخص برازش  شده  های  آورده  ساختاری  معادالت 
 است.

 

 

 

 
1 Sobel 2 Variance Accounted For 
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 های برازش مدل ساختاری ): شاخص ۹جدول ( 

 قبولمقادیر قابل 
 ) ١٣٩٢(داوری و رضازاده،

𝑅𝑅2> 0/33 
 واریانس تبیین شده

Q2> 0/15 
 شاخص استون گیزر 

 متغیر 

 ٢٢٥/٠ ٤٤٣/٠ تصویر ذهنی 
 ٢٠١/٠ ٣٧١/٠ شدهارزش ادراک

 ٤١٩/٠ ٦١٨/٠ رضایت
 ٤٤٦/٠ ٦٠٢/٠ تمایالت رفتاری 

مدل 1GOFمعیار   کلی  بخش  به  معادالت  مربوط  های 
 آید.) به دست می۲ساختاری است؛ که از فرمول ( 

 

 ): شاخص برازش مدل کلی ۲فرمول ( 

 
GOF =√𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑅𝑅2 
GOF = 0.56 

 

 

(   وتزلس همکاران  مقدار  ۲۰۰۹و  سه  و    ۲۵/۰،  ۰۱/۰) 
 GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  را به   ۳۶/۰

آمده برای مدل دستمعرفی نمودند. با توجه به مقدار به
) برای مدل  )، نشان ۵۶/۰پژوهش  قوی  برازش کلی  دهنده 

 ).۱۳۹۷پژوهش است (داوری و رضازاده،

 گیری و پیشنهادهانتیجه ۴
ضر با توجه به نیاز در حال رشد برای درک بهتر  تحقیق حا

گرفته   انجام  تاریک  گردشگری  در  تجربه  کیفیت  نقش 
) توسعه  ۱است؛ و در پی دستیابی به سه هدف مهم یعنی:  

در   گردشگران  تجربه  کیفیت  پیامدهای  تجربی  آزمون  و 
از   ذهنی  تصویر  دادن  پیوند  طریق  از  تاریک  گردشگری 

رضا شده،  درک  ارزش  رفتاری  مقصد،  تمایالت  و  یت 
جامع؛   مفهومی  چارچوب  یک  قالب  در  )  ۲گردشگران 

تجربه  کیفیت  غیرمستقیم  و  مستقیم  تأثیرات  بررسی 
بینی رفتار گردشگران از طریق تصویر  گردشگران در پیش

ذهنی از مقصد، ارزش درک شده و رضایت در گردشگری  

 
1 Goodness of Fit 

و   (کیفیت  ۳تاریک؛  عامل  چهار  تطبیقی  تأثیر  بررسی   (
ه، تصویر ذهنی از مقصد، ارزش در ک شده و رضایت) تجرب

بر تمایالت رفتاری بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد  
که کیفیت تجربه از طریق تصویر ذهنی از مقصد، ارزش  

به  گردشگر  رضایت  و  شده  بر درک  غیرمستقیم  طور 
تأثیر   تاریک  گردشگری  در  گردشگران  رفتاری  تمایالت 

بنابراین،می  تجربه  گذارد؛  الگوی  از  تحقیق  در    -این  رفتار 
 کند. گردشگری تاریک پشتیبانی می

کیفیت  مستقیم  تأثیر  از  تحقیق  این  خاص،  طور  به 
تجربه بر تمایالت رفتاری گردشگران در گردشگری تاریک  

نمی  (فرضیه  پشتیبانی  یافته ۱کند  با  نتیجه  این  های  ). 
می  نشان  که  گذشته  بر  مطالعات  تجربه  کیفیت  دهد 

تمایالت رفتاری همچون بازدید مجدد و توصیه مقصد به  
عالیق  و  تندرستی  تاریک،  گردشگری  زمینه  در  دیگران 
خاص تأثیر مثبت و مستقیمی دارد، مغایرت دارد (شارما و 

). تأييد نشدن اين فرضيه به  ۲۰۱۷؛ کیم،  a,c۲۰۱۹نایاک،  
معناي ارتباط نداشتن اين دو متغير نيست بلکه به اهمیت  

متغیرهای میانجی در روابط میان کیفیت تجربه و نقش  
تمایالت رفتاری اشاره دارد. به این صورت که کیفیت تجربه  

گیری تصویر  کند که باعث شکلبه عنوان محرکی عمل می 
و رضایت می ارزش  از  ادراک  نوبه خود  ذهنی،  به  و  شود 

 شود.های رفتاری می باعث پاسخ 

می  نشان  نتایج  این،  بر  تجربه  دهدعالوه  کیفیت   :
پیشایندی مهم برای تصویر ذهنی از مقصد (فرضیه دوم)،  

ادراک گردشگران ارزش  رضایت  و  سوم)  (فرضیه  شده 
ها از (فرضیه چهارم) در گردشگری تاریک است. این یافته 

می  تأیید  که  نتایجی  طور  طریق  به  تجربه  کیفیت  کنند 
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بررسی تأثیر کیفیت تجربه بر تمایالت رفتاری گردشگران در بازدید از مقاصد  .  داود قربان زاده، حمیدرضا سعیدنیا و آتنا راه حق
 گردشگری تاریک 

ادراکقابل  ارزش  مقصد،  از  ذهنی  تصویر  و  توجهی  شده 
می  بهبود  را  گردشگری  تجربه  از  رضایت  بخشند، سطح 

نایاک،   و  (شارما  است  و  a,c۲۰۱۹پشتیبانی شده  ؛ شارما 
)؛ بنابراین، ۲۰۱۷سانتانا و همکاران،    -؛ مارتین  ۲۰۱۸نایاک،  

دهنده اهمیت کیفیت تجربه به عنوان این مطالعه نشان 
برای شکل در  مبنای  از مقصد است.  تصویر ذهنی  گیری 

تأثیر  ادبیات مورد  در  گسترده  طور  به  قبلی  محققان   ،
گیری تصویر ذهنی از مقصد یادماندنی بر شکلتجربیات به 

در حوزه گردشگری تندرستی و عالیق خاص بحث کردند  
)؛ اما در مورد  c۲۰۱۹؛ شارما و نایاک،  ۲۰۱۸(شارما و نایاک،  

گیری تصویر ذهنی  تأثیر کیفیت تجربیات مقصد در شکل 
در   مقصد  نگرفته  از  صورت  تحقیقی  تاریک  گردشگری 

یک   که  معتقدند  محققان  از  برخی  این،  بر  عالوه  است. 
می  ایجاد  را  ذهنی  تصویر  واقعی،  که  بازدید  کند 

است  بینانه واقع بازدید  از  پیش  ذهنی  تصویر  از  تر 
می۲۰۱۸(کیم، اساس،  این  بر  تصویر  ).  كه  کرد  بیان  توان 

تری  ، دانش دقیقذهنی ساخته شده از یک بازدید واقعی
کند.  های ساده منعکس میاز مقصد را نسبت به کلیشه 

با  ازاین تحقیق  دوم  فرضیه  از  آمده  دست  به  نتیجه  رو، 
طور  به  تجربه  کیفیت  که  مطلب  این  کردن  آشکار 

توریست قابل  کلی  برداشت  بر  مقصد  توجهی  یک  از  ها 
گذارد به ادبیات در حال رشد تجربه گردشگری و  تأثیر می 

 کند. ویر ذهنی از مقصد کمک میتص

دهد: تصویر ذهنی از مقصد نتایج ،همچنین نشان می 
تأثیر مثبتی بر رضایت گردشگران (فرضیه پنجم) و تمایالت  

ها (فرضیه ششم) در گردشگری تاریک دارد. این  رفتاری آن 
یافته  با  حوزهنتایج  دیگر  در  قبلی  تحقیقات  های  های 

(شارما  دارد  همخوانی  نایاک،    گردشگری  کیم، c۲۰۱۹و  ؛ 
همکاران،   ۲۰۱۸ و  می ۲۰۱۷پرایاگ  کرد: ).  اظهار  توان 

مقصد    گردشگرانی به  نسبت  مثبتی  ذهنی  تصویر  از  که 
برخوردار هستند، از تجربه گردشگری خود رضایت باالتری  
دارند و به احتمال زیاد در آینده تمایالت رفتاری مطلوبی را  

می  نشان  خود  ازایناز  تحقیق  دهند.  این  نتایج  رو، 
ذهنی،  نشان  تصویر  میان  مهم  علی  رابطه  یک  دهنده 

رفت  تمایالت  و  است.  رضایت  تاریک  گردشگری  در  اری 
به  طوریبه  منجر  مطلوب  ذهنی  تصویر  یک  توسعه  که 

رضایت باالتر و در نهایت درگیر شدن در رفتارهای مثبت  
 شود.آتی از سوی گردشگران می 

فرضیه  نشان  نتایج  همچنین  هشتم  و  هفتم  های 
از  می  رضایت  بر  مثبتی  تأثیر  شده  درک  ارزش  که:  دهد 

تم و  تاریک  این گردشگری  دارد.  گردشگران  رفتاری  ایالت 
گردشگری تاریک  نتایج با مطالعات انجام شده در زمینه  
نایاک،   و  (شارما  دارد  بر a۲۰۱۹در هند مطابقت  ). عالوه 

دهد که: رضایت کلی تأثیر مثبتی  این، این تحقیق نشان می 
با   نتیجه  این  نهم).  (فرضیه  دارد  رفتاری  تمایالت  بر 

تأثی که  قبلی  بر  مطالعات  گردشگران  رضایت  مثبت  ر 
به   مقصد  توصیه  و  مجدد  بازدید  مانند  رفتاری  تمایالت 

اند، همخوانی دارد (شارما و نایاک،  دیگران را مشخص کرده
a,b۲۰۱۹ عنوان به  رضایت  گردشگری،  تحقیقات  در   .(
تعیینمهم عامل  گردشگری  ترین  در  گردشگر  رفتار  کننده 

حال، ه است. بااینانبوه و عالیق خاص در نظر گرفته شد
پیش  قدرت  تحقیق  از  این  گردشگران  ادراک  کننده  بینی 

ارزش را در تعیین تمایالت رفتاری در گردشگری تاریک که  
می  برجسته  است،  عالیق خاص  گردشگری  این یک  کند. 

می نشان  و نتایج  عبرت  موزه  از  بازدید  گردشگران،  دهد: 
که به نوبه  مناطق جنگی را بازدیدی ارزشمند ادراک کردند 

خود منجر به مقاصدی مانند توصیه مقصد به دوستان و  
شود. عالوه آشنایان شان و بازدید مجدد از این مقاصد می

بر این، در این تحقیق اثرات میانجیگری رضایت بین ارزش  
شده است. و تمایالت رفتاری در گردشگری تاریک مشاهده

نشان می  ااین،  بازدید خود  گردشگران  اگر  مقاصد دهد  ز 
ها گردشگری تاریک را باارزش بدانند، میزان رضایتمندی آن 

بر اهداف وفاداری آن افزایش می ها  یابد. این امر متعاقباً 
 گذارد.نسبت به توریسم تاریک تأثیر می 

ترین نقش این پژوهش بررسی اثرات غیرمستقیم مهم
کیفیت تجربه بر تمایالت رفتاری از طریق تصویر ذهنی از  

تاریک  مقصد گردشگری  در  رضایت  و  درک شده  ارزش   ،
در   میانجیگری  مسیر  چندین  خالصه،  طور  به  است. 

می  تأیید  تاریک  عبارت گردشگری  که  کیفیت  شود  از:  اند 
 ۱۵/۰βتجربه تصویر ذهنی از مقصد ... تمایالت رفتاری (

)؛ کیفیت تجربه ... ارزش درک شده ... تمایالت رفتاری  =
)۱۵/۰β = تجر کیفیت  رفتاری  )؛  تمایالت  رضایت...   ... به 
)۱۲/۰β =  ... مقصد  از  ذهنی  تصویر   ... تجربه  کیفیت  )؛ 

) رفتاری  تمایالت   ... ...  = ۰۵/۰βرضایت  تجربه  کیفیت  )؛ 
).  = ۰۸/۰βارزش درک شده ... رضایت ... تمایالت رفتاری (

از مقصد،  تحقیق حاضر، نقش میانجیگری تصویر ذهنی 
روا رضایت  و  درک شده  و  ارزش  تجربه  کیفیت  میان  بط 
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تمایالت رفتاری گردشگران در بازدید از مقاصد  بررسی تأثیر کیفیت تجربه بر .  حق  راه آتناو  ای دنیسع  درضایحم   زاده، قربان داود
 گردشگری تاریک 

کند. عالوه تمایالت رفتاری در گردشگری تاریک را تأیید می
بر این، مشخص شد که تأثیرات غیرمستقیم کیفیت تجربه  
از   ذهنی  تصویر  طریق  از  گردشگران  رفتاری  تمایالت  بر 

شده نسبت به رضایت در گردشگری  مقصد و ارزش ادراک  
قابل  طور  به  قوی تاریک  بوتوجهی  توضیح  تر  است.  ده 

مناسب در پس این یافته، ماهیت گردشگری تاریک است؛ 
ارضای  و  هیجان  احساس  بر  تاریک  گردشگری  چراکه 

 کند.کنجکاوی بیش از احساس لذت و خوشی تأکید می 

ای کیفیت  در نهایت،  این تحقیق بررسی اثرات مقایسه 
تجربه، تصویر ذهنی از مقصد، ارزش درک شده و رضایت 

ت رفتاری در گردشگری تاریک را نیز در دستور کار  بر تمایال
می  نشان  نتایج  که  است؛  داشته  رضایت  خود  دهد: 

 ۳۵۶/۰βگردشگر بیشترین تأثیر را بر تمایالت رفتاری دارد(
داده= نشان  که  است  مطالعاتی  موافق  یافته  این  اند ). 

ترین پیشایند تمایالت رفتاری گردشگران  رضایتمندی قوی
 ). ۲۰۱۰ن، است (چن و چ

 پیشنهادهای مدیریتی ۴٫۱
در   مدیریتی  مهم  کاربردهای  از  برخی  به  پژوهش  این 

می فعالیت  کمک  تاریک  گردشگری  یافته های  های کند. 
برای   را  خاصی  مدیریتی  کاربردهای  حاضر،   پژوهش 

بازاریابانی آژانس و  تور  متصدیان  مسافرتی،  که    های 
دهند، برای  فعالیت خود را در گردشگری تاریک انجام می

کند. این  می   -نظیری فراهم موفقیت در چنین گردشگری بی
ها حاکی از آن است که بازاریابان مقصد باید برنامه  یافته 

ریزی و تدوین کنند که به طور  گردشگری را طوری برنامه 
شود.    مثبتی باعث ارتقای کیفیت تجربه گردشگران تاریک

به  باید  گردشگری  توسط  گونه برنامه  که  شود  طراحی  ای 
منحصربه  بازدید  تجربه  یک  عنوان  به  فرد، گردشگران 

هیجان  و  مثال،  احیاکننده  عنوان  به  شود.  تلقی  انگیز 
مقصد   در  افکار  انتقال  با  باید  تاریک  مقاصد  گردشگران 

آن زیرا  شوند؛  و  مواجه  غیرمعمول  یادآوری  به  نسبت  ها 
گردشگران تمایل   چرا کهگیز در مقصد کنجکاو هستند؛انغم

رو، استراتژی طراحی  یابی با قربانیان دارند؛ ازاینبه هویت
شده برای گردشگری انبوه نباید در گردشگری تاریک اعمال 

 شود.

در  آژانس که  مقصد،  بازاریان  و  مسافرتی  های 
می فعالیت  تاریک  ارتقای  گردشگری  منظور  به  کنند، 

اعتماد و رهنمودهای  دشگران باید خدمات قابل رضایت گر 

به   نسبت  مسئوالنه  نگرش  و  دهند  ارائه  صادقانه 
برای  مهم  انگیزنده  یک  رضایت  دهند.  نشان  گردشگران 
گردشگر به جهت بازدید مجدد از مقاصد مورد مطالعه و  

رو، مدیریت تسهیم تجربیات مثبت با دیگران است. ازاین
می  مختلمقصد  انواع  در  تواند  را  رویدادهای خاص  از  فی 

توجه بازدیدکنندگان و فراهم کردن  طول سال  برای جلب  
به  تجربه  به یک  بهیادماندنی  عالوه،  به  منظور    کارگیرد. 

شده، افزایش ادراکات گردشگران از رضایت و ارزش ادراک  
مدیریت مقصد باید کیفیت تعامل کارکنان با گردشگران، 

کیفیت دسترسی به خدمات    کیفیت محیط فیزیکی و نیز 
را بهبودبخشد. همچنین، باید ارزش احساسی گردشگران  

از رضایت بهبود  را به   منظور افزایش ادراکات گردشگران 
ای که  توانند با فاجعهبخشد. گفتنی است: گردشگران می 

کنند.  برقرار  ارتباط  است  شده  متحمل  گذشته  در  بشر 
تواند به  یا فاجعه می رو، تصویرسازی واقعی رنج، مرگ  ازاین

شدت بر ارزش احساسی گردشگران تأثیر بگذارد. از آنجا  
تاریک    احساسات که   گردشگری  تجربه  اصلی  عنصر 

هستند، کنجکاوی و یادآوری مرگ غیرمعمول، فاجعه و رنج، 
غیرقابل  می احساسات  تحریک  را  گردشگران  کند.  کنترل 

حرفه توسط مدیریت  تاریک  گردشگران  احساسات  ای 
تواند ارزش احساسی قوی و  تصدیان تور و بازاریابان می م

 پایداری ایجاد کند.

های مسافرتی و بازاریابان مقصد به طور مشابه، آژانس
باید گردشگری تاریک را طوری در معرض دید قرار دهند  
کشف  جدیدی  چیزهای  بازدید،  بار  هر  در  گردشگران  که 

در مورد فاجعه   کنند. به عنوان مثال: ارائه اطالعات بیشتر
حرفه  راهنمای  است.  داده  رخ  مقصد  در  که  رنجی  ای و 

می  نیز  دیده  گردشگری  آموزش  در  ارزش  ایجاد  در  تواند 
تاریک نقش پویا داشته باشد. به عنوان مثال: ممکن است 
بازدید   مقصد  از  بار  اولین  برای  که  بازدیدکنندگانی  برای 

شود و ممکن کنند، ایده اکتشافی در مورد مقصد ارائه  می 
درباره   مفصلی  اطالعات  تکراری  بازدیدکنندگان  به  است 
فاجعه و رنج ارائه شود. این امر، مطمئناً به افزودن برخی  

منحصربه تجربیات  تاریک  از  گردشگری  در  جدید  و  فرد 
می می کمک  بازاریابان  همچنین،  منظور  کند.  به  توانند 

ابزارهای بهبود ارزش درک شده از کیفیت تجربه بازدید از  
تا   کنند  استفاده  تاریک  مقصد  در  شنیداری  و  بصری 

 احساس واقعی رنج را فراهم کند.
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ها و پیشنهادهای برای محدودیت ۴٫۲
 های آتیپژوهش

ها وجود دارد.  در ارتباط با پژوهش حاضر برخی محدودیت
گیری در  گیری در این پژوهش، نمونهنخست، روش نمونه

کل جامعه م نتایج به  دسترس بوده است که قابلیت تعمی
می  محدود  از را  استفاده  با  پژوهش  این  دوم،  کند. 

به  مقیاس  تاریک  گردشگری  ادبیات  در  موجود  های 
پرداخته  تاریک  گردشگری  در  تجربه  کیفیت  سنجش 
مطلوبی   روایی  و  پایایی  از  مقیاس  این  اگرچه،  است. 

بااین است.  می برخوردار  آتی  تحقیقات  با حال،  تواند 
از یک رویکرد اکتشافی در پی ارائه یک مقیاس  استفاده  

گیری کیفیت تجربه در گردشگری تاریک  جدید برای اندازه
باشد. سوم، این پژوهش مفاهیمی چون تصویر ذهنی از 
مقصد، ارزش درک شده و رضایت را به عنوان متغیرهای  
تمایالت   و  تجربه  کیفیت  بین  روابط  بررسی  در  میانجی 

ریک در نظر گرفته است. تحقیقات  رفتاری در گردشگری تا
از قبیل احساسات گردشگرانتواند سازه آتی می  را  ١هایی 

در روابط بین کیفیت تجربه و تمایالت رفتاری مورد بررسی  
برای   پیمایشی  روش  از  تحقیق  این  چهارم،  دهد.  قرار 

دادهجمع ممکن  آوری  بنابراین،  است؛  کرده  استفاده  ها 
وجود داشته باشد.   ٢است مشکل واریانس روش مشترک

از  پیمایشی  روش  بر  عالوه  است  ممکن  آینده  تحقیقات 
ما  مسئله  تکنیکی  تا  کند  استفاده  چشم  ردیابی  نند 

نهایت،   در  برساند.  به حداقل  را  روش مشترک  واریانس 
در   تجربه  کیفیت  مفهومی  مدل  بررسی  به  پژوهش  این 

تواند از این پردازد. تحقیقات آتی میگردشگری تاریک می 
حوزه دیگر  در  گردشگری  مدل  مانند  دنج  گردشگری  های 

 ه کند. هنری و گردشگری سالمت استفاد
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