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Abstract
Tourists' experience of a tourism destination brand is the basis of many of
their behavioral consequences. Therefore, in the present study, the effect
of tourism destination brand experience on tourist citizenship behaviors
with Emphasis on the role of three variables: passion, commitment, and
attitude of tourism destination brand has been investigated. The present
research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of
research method. The statistical population of this study was domestic
tourists in Isfahan, from which 182 people were selected as a sample, and
the necessary data were collected through the distribution of
questionnaires. The results of data analysis using P.L.S. software have
shown that the experience of the tourism destination brand has a positive
and significant effect on the enthusiasm, attitude, and commitment of the
tourism destination brand. The results also show that the commitment and
attitude of the tourism destination brand have a direct and significant effect
on the citizenship behavior of the tourism destination brand, while the
brand enthusiasm has a direct impact on the citizenship behavior of tourists
both directly and through the commitment and attitude of the tourism
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destination brand. In addition, the results showed that the enthusiasm of
the tourism destination brand had the greatest impact on the citizenship
behavior of tourists compared to the other two variables.

Keywords: destination brand experience, destination brand Passion,
destination brand commitment, destination brand attitude, tourist
citizenship behavior.
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سعید سعیدا اردکانی

استاد گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

امیررضا کنجکاو منفرد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،یزد ،ایران

فرزانه ضرابخانه



کارشناسی ارشد رشتة مدیریت بازرگانی -بازاریابی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

چكیده
تجربة برند مقصد گردشگری مبنای اصلي بسياری از پيامدهای رفتاری گردشگران است .ازاينرو ،در پژوهش
حاضور به بررسوي چگونگي تاثير تجربة برند مقصود گردشوگری بر رفتارهای شوهروندی گردشوگران از طريق
ا شتياق ،تعهد و نگرش برند مق صد گرد شگری پرداخته شدها ست .پژوهش حا ضر از نظر هدف کاربردی و از
نظر روش تحقيق توصيفي -پيمايشي است .جامعة آماری اين پژوهش تمامي گردشگران داخلي شهر اصفهان

کلیدواژهها :تجربة برند مقصددد ،اشددتیاق برند مقصددد ،تعهد برند مقصددد ،نگرش برند مقصددد ،رفتار
شهروندی گردشگران.

ISSN: 2322-3294

بود که  182نفر از آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند و دادههای الزم از طريق پرسشنامه جمعآوری شدند .نتايج
تجزيهوتحليل دادهها با نرمافزار  PLSنشان داد که تجربة برند مقصد گردشگری بر اشتياق ،نگرش و تعهد برند
مقصد و تعهد و نگرش برند مقصد گردشگری نيز بر رفتار شهروندی برند مقصد تاثير مثبت و معنادار داشتهاند؛
همچنين اشوتياق برند هم بهطور مسوتقيم و هم با تاثيرگذاری بر تعهد و نگرش برند مقصود گردشوگری بر رفتار
شهروندی گردشگران مؤثر بودهاست.

تاریخ دریافت 1397/11/18:تاریخ بازنگری 1399/04/18 :تاریخ پذیرش1399/05/14 :

تاثیر تجربة برند مقصد بر رفتار شهروندی گردشگران :با تأکید بر
نقش اشتیاق ،نگرش و تعهد برند مقصد گردشگری (شهر اصفهان)
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مقدمه
صووونعت گردشوووگری نيروی محرکة اقتصووواد دنيای امروز تلقي ميشوووود .مهمترين دليل
اهميت اين صنعت روبهرشد نقش آن در اشتیالزا يي ،درآمدزايي (ابراهيمي و همکاران،
 ) 139۶و کسووب مشووروعيت سووياسووي اسووت که خود منجر به رقابتيتر شوودن مقصوودهای
گردشووگری و ارائة خدمات تقريبا مشووابه شوودهاسووت .ازاينرو ،مقصوودهای گردشووگری
به منظور جذب هرچه بيشتر گردشگران سعي بر متمايزسازی بيشتر و مؤثرتر خدمات خود
از طريق ارائة برندی منحصووربه فرد و انتقال تجربهای به يادماندني به گردشووگران داشوتهاند
( .)Tasci & Kozak, 2006انديشووة کنوني در بازاريابي بر اين مبناسووت که تجربة برندْ
کانون تمام تالش های بازاريابي برای توسوووعة برند اسوووت .ازاينرو ،تأکيد بر بازاريابي
تجربي مقصوودهای گردشووگری از طريق تأکيد بر ويژگيهای تجربي برند بهسوورعت در
حال تبديل شدن به بخ شي ا سا سي در بازاريابي برند مق صد گرد شگری ا ست .بازاريابي
تجربي تیييرات چ شمگيری در رويکرد مق صدهای گرد شگری برای جذب گرد شگران
ايجاد کردها ست ( .)Nayeem et al, 2019تجربة برند مق صد پا سخ ويژهای ا ست که
درنتيجة درک ويژگيهای برند مقصوود ايجاد ميشووود .صوورفنظر از اينکه چه عواملي بر
تجربة برند مق صد گرد شگری اثر مي گذارند مهم پيامدهايي ا ست که تجربة برند مق صد
به همراه دارد ( .)Xie et al, 2017اشوووميت ) 2009( 1تجربة برند را مؤثرترين عامل در
برندسووازی موفق دانسووته اسووت .امروزه بيشووتر سووازمانها از جمله سووازمانهای مديريت
مقصووودهای گردشوووگری منابع خود را به طور خاص به مديريت تجربة برند اختصووواص
دادهاند؛ هم سو با اين ت صميمگير ی الزم ا ست محققان بازاريابي مق صدهای گرد شگری
درک کنند که چگونه ميتوان از تجربيات برند مقصووود برای تقويت مز يت های رقابتي
خود استفاده کرد (.)Nayeem et al, 2019
تجربة برند مق صد به عنوان م سيری ممکن برای برقراری ارتباطي قوی با برند مق صد بر
ادراکات و واکنشها ی ذهني مخاطبان خود تاثيرگذار خواهد بود .شور و ا شتياق حا صل
از تجربة برند سووبب تیيير در نگرش و تعهد گردشووگران يا تقويت آنها نسووبت به مقصوود
گرد شگری مي شود (همان) .گرد شگراني که تجربة ر ضايتبخ شي از سفر خود دا شته
با شند م شتاقانه و متعهدانه تالش مي کنند که در جهت حمايت از مق صد مورد عالقة خود
1 Schmitt
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تالش کنند و اين حمايتها را در قالب رفتارهای شووهروندی گردشووگری بروز ميدهند.
رفتارهای شهروندی گردشگری چه بهصورت ک مک به ارائة خدماتي بهتر از سوی مقصد
و چه به صورت تبليیات مثبت درخصوص مقصد گردشگریْ خود منجر به خلق تجربهای
بهتر برای گردشووگران آتي ،تیيير يا تقويت نگرش آنها نسووبت به مقصوود گردش وگری و
ارائه رفتارهای حمايتي از سوی آنها مي شود و اين زنجيره به توسعة گردشگری و بهبود
اقت صادی مق صد گرد شگری کمک مي کند .بنابراين توجه به خلق تجربهای منح صربهفرد
و لذتبخش برای گردشگران عامل اصلي توسعة گردشگری هر مقصدی تلقي مي شود،
بهطوی که هيرسوومن و هولبروک ) 1982( 1گردشووگری را تجربة شووناختي ،احسوواسووي و
عاطفي بازديدکنندگان از مق صد تعريف کردهاند ،که به جنبههای رفتاری آنها منجر مي
شود (.)Barnes et al, 2014
از آنجايي که تاکنون مقاالت انجام شده بهخ صوص پژوهشها ی داخلي به رابطة تاثير
تجربة برند مقصوود بر رفتار شووهروندی گردشووگری از طريق نگرش ،اشووتياق و تعهد برند
نپرداختهاند پژوهش حا ضر سعي دا شتها ست با ارائه مدلي تو سعهيافته و جديد به برر سي
اين موضوووع بپردازد .در اين پژوهش ،شووهر اصووفهان به عنوان مقصوود گردشووگری مورد
مطالعه انتخاب شده است .شهر اصفهان از جمله شهرهايي است که به دليل دارا بودن کلية
اب عاد الزم برای گردشوووگری از جم له جاذ به ها ی طبيعي ،جیراف يايي ،تاريخي ،هنری،
فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و علمي از پتانسيل بااليي جهت جذب گردشگران داخلي و
خارجي همسووو با توسووعة گردشووگری برخوردار اسووت .اما در حال حاضوور بهدليل برخي
کاستيها ی زيرساختي از جمله تبليیات ناکافي ،جادهها ی ناايمن و نامناسب ،عدم تو سعة
مناسووب شووبکههای حملونقل درونشووهری و بينشووهری ،کمبود توقفگاههای خودرو و
جای پارک ،کمبود هتلها ،قيمتها ی باالی مراکز اقامتي و  ...آن گونه که انتظار ميرود
منا سب ا ستقبال از گرد شگران و ايجاد تجربة منح صربه فرد و متمايز برای آنها ني ست ،به
طوریکه در چهارم ين ن ش ست کمي سيون گرد شگری اتاق بازرگاني تهران برای برر سي
موانع توسووعة گردشووگری شووهر اصووفهان ،صوواحبنظران و فعاالن گردشووگریْ صوونعت
گرد شگری شهر ا صفهان را با تهديدی جدی مواجه دان ستهاند (خبرگزاری ايرنا.)1399 ،
اين مسووئله لزوم توجه به صوونعت گردشووگری در شووهر اصووفهان و ارائة خدمات مناسووب
1 Hirschman and Holbrook
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به منظور خلق تجر بة به ياد ما ندني را بيش از پيش ضوووروری ميسووووازد ،زيرا مقصوووود
گردشوووگری ميتواند از اين طريق با حفظ گردشوووگران خود و تبديل آن ها به بهترين
کانون ها ی تبلي یاتي مقصوووود گردشوووگری ،بخش اعظم هزي نه های خود برای جذب
گرد شگران جديد را کاهش دهد و برای بهبود زير ساختها و خدمات گرد شگری خود
هزينه کند.

پیشینه پژوهش
در ادامة پيشووينة پژوهشها ی مرتبط با موضوووع ،به تفکيک هر يک از فرض ويههای تحقيق
ارائه شده اند.
تجربة برند مقصد گردشگری و اشتياق برند مقصد گردشگری :در تحقيقات مينگ لو
و هاوبينيي )2020( 1تجربة برند مقصووود به عنوان مولد انگيزه و اشوووتياق برای بازديد از
مقصود گردشوگری در نظر گرفته شوده اسوت که بر رفتارهای آتي گردشوگران تاثيرگذار
خواهد بود .داس و همکاران ) 2019( 2نيز معتقدند تجربة برند ميتواند منجر به اشوووتياق
برند گردد .براساس نتايج اين پژوهش ،رفتارهای مسئوالنه و اخالقي برند بهعنوان يکي از
منابع مهم و نام شهود با غنا بخ شيدن به تجربة برند سبب بهبود و افزايش ا شتياق برند مي
شود  .براساس تحقيقات زارانتنلو و اسميت ) 2010( 3تجربة مثبت از برند منجر به اشتياق و
دلب ستگي اثربخش به برند مي شود  ،که در نهايت سبب تظاهرات رفتاری در م شتريان مي
گردد  .بر ا ساس مطالب فوق ا ستدالل پژوهش حا ضر بر آن ا ست که تجربة لذتبخش از
مقصد گردشگری ميتواند منجر به واکنشها ی اح سا سي و اشتياق گردشگران ن سبت به
مقصد گردشگری شود .ازاينرو ،فرضيه اول پژوهش به صورت زير قابل ارائه است:
 :H1تجربة برند مق صد گرد شگری روی ا شتياق برند مق صد گرد شگری تاثيری مثبت و
معنادار دارد.
تجربة برند مقصد گردشگری و نگرش برند مقصد گردشگری :نعيم و همکاران)2019( ۴
در پژوه شي ،رابطة تجربة برند و نگرش برند را برر سي کردند و به اين نتيجه ر سيدند که
1 Ming Luo and Haobin Ye
2 Das and et al
3 Zarantonello and Schmitt
4 Nayeem and et al
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تجربة برند ميتواند از طريق اعتمادسوووازی در مشوووتريان منجر به ايجاد نگرش مطلوب از
برند گردد .براسووواس تحقيقات کاليندر و ماردر ) 2018( 1نگرش برند تحت تاثير تجربه و
ارزيابي کلي مشووتريان از برند اسووت .کلر و لمان )200۶( 2بيان کردهاند که نگرش را مي
توان در طول زمان و از طريق محرک های مختلف بازاريابي ای که تجربة برند را تحت
تاثير قرار ميدهند تیيير داد.
در پژوهش جونز و رونيان ) 2013( 3تاييد شووود که تجربه مثبت برند ميتواند باعث
بهبود نگ رش و ادراکات ذهني افراد برای بروز رفتارهای مثبت انتخابي و حمايتي نسوووبت
به برند گردد .در حقيقت ،تجارب غني برند ميتواند به عنوان تقو يت کنندهای قوی عمل
کند و منجر به نگرش مطلوب به برند و تحريکات مطلوب برای پا سخهای رفتاری ن سبت
به برند گردد (.)Verhoef et al, 2009
تحقيقات ابراهيم و همکاران ) 201۶( ۴در تاييد رابطة تجربة برند و نگرش برند نشوووان
داد که تجربة برند با تاثيرگذاری بر نگرش برند ميتواند منجر به ترجيح برند شود .رئيسي
فر و همکاران ( ) 1392در پژوهش خود ،به اين نتيجه رسووو يد ند که تجر بة بر ند تاثيری
مستقيم بر نگرش برند ميگذارد .براساس مطالب فوق ،فرض پژوهش حاضر بر اين است
که نگرش گردشگران نسبت به برند مقصد از طريق جمعبندی ارزيابيهای گردشگران از
تجربة برند مقصوود بهوجود ميآيد و ميتواند پايه و اسوواس مقاصوود رفتاری گردشووگران
باشد .بنابر مطالب فوق ،فرضية دوم پژوهش به صورت زير قابل ارائه است:
 : H2تجربة برند مقصد گردشگری بر نگرش برند مقصد گردشگری تاثير مثبت و معنادار
دارد.
۵
تجربة برند مقصد گردشگری و تعهد برند مقصد گردشگری :وانگ و همکاران ()2019
در پژوهش خود ،بيان کردند که تجربة برند تاثير چشوومگيری در شووکلگيری تعهد برند
دارد و درواقع تجربة برند مهمترين عامل محرک تعهد مشوووتريان به برند اسوووت .داس و
هم کاران ( ) 2019در پژوهش خود ،اسووو تدالل کرد ند که تجر بة بر ند ميتوا ند به طور
1 Colliander and Marder
2 Keller and Lehmann
3 Jones and Runya
4 Ebrahim and et al
5 Wang and et al
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غيرم ستقيم و به وا سطة دو بُعد ا شتياق برند (ا شتياق هم ساز با برند و ا شتياق و سواسگونه
نسبت به برند) بر تعهد برند تاثيرگذار باشد .به عقيدۀ آن ها تجربة برند از طريق اثرگذاری
بر عالقه و ذهنيت مشتريان بر تعهد برند تاثير مي گذارد و درنهايت جهتدهندۀ تصميمات
بعدی آنها خواهد بود.
1

مطالعات راما س شان و آ ستين ( ) 201۴نيز ن شان داد که تجربة برند تاثير م ستقيمي بر
تعهد برند دارد .براسووواس مطالعات آلبرت و همکاران ،) 2010( 2تجربة مطلوب از برند
منجر به دلبستگي عاطفي و شور و اشتياق نسبت به برند و در نهايت تعهد برند ميشود.
کارول و اهوويا )200۶( 3بيان کرد ند که تجربة برند محرک مهم ا شتياق برند ا ست و
از طريق ايجاد اشتياق در مشتريان ،منجر به رفتارهای تعهدی آنها نسبت به برند مي شود؛
همچنين تاييد کردهاند که تجربة برند بر تعهد برند نيز تاثير مستقيم دارد.
براسووواس مطالب فوق در تحقيق حاضووور ،فرض شوووده اسوووت که تجربة برند مقصووود
گردشگری بر تعهد برند مقصد گردشگری تاثيرگذار است ،بنابراين فرضية سوم پژوهش
به صورت زير قابل ارائه است:
 : H3تجربة برند مق صد گرد شگری بر تعهد برند مق صد گرد شگری تاثير مثبت و معنادار
دارد.
اشووتياق برند مقصوود گردشووگری و نگرش برند مقصوود گردشووگری :مطالعات قبلي نشووان
داده اسووت که اشووتياق برند تحت تاثير تجربة برند و ارزيابي کلي مشووتريان از برند عامل
۴

مهمي در شووکلگيری و تقويت نگرش برند اسووت .براسوواس تحقيقات آهْن و همکاران
( ،) 2019اشوووتياق برند محرکي برای تیيير نگرش مشوووتری نسوووبت به برند اسوووت .آهن و
همکاران اعتقاد دارند که مشووتريان مشووتاق نسووبت به برندْ با برند درگير ميشوووند و اين
اشتياق منجر به احساسات شديد ميشود ،که نگرش آنها را تیيير ميدهد.

1 Ramaseshan and Stein
2 Albert and et al
3 Carroll and Ahuvia
4 Ahn and et al
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بائر و همکاران ) 200۷( 1نيز در پژوهش خود اشووتياق برند را به عنوان عامل اصوولي در
شکلگير ی روابط مستحکم مشتری با برند ،که منجر به شکلگيری نگرش عاطفي نسبت
به برند ميشود ،عنوان کردند.
با توجه به اين تحقيقات ،در پژوهش حاضر ،اين گونه فرض شده است که اشتياق برند
مقصوود گردشووگری ميتواند منجر به شووکلگير ی يا تیيير نگرش نسووبت به برند مقصوود
گردشگری شود .ب ر اين اساس فرضية چهارم به صورت زير ارائه شدهاست:
 : H4اشتياق برند مقصد گردشگری بر نگرش برند مقصد گردشگری تاثير مثبت و معنادار
دارد.
اشتياق برند مقصد گردشگری و تعهد برند مقصد گردشگری :بر اساس تحقيقات داس و
همکاران ( ،)2019تجربة برند ميتواند محرک مهمي برای توسعه اشتياق برند و در نتيجه
تعهد برند گردد .بنابراين اشووتياق برند ميتواند متیير واسووطها ی برای تبديل تجربة برند به
تعهد برند در نظر گرفته شود .در حقيقت ا شتياق برند بدون هيچ اجبار خارجي سبب مي
شود که پيامدهای روانشناختي مثبتي مانند تعهد برند پديدار گردد.
پاندوو ) 201۷( 2در پژوهش خود ،با بررسووي رابطه اشووتياق برند و تعهد برند ،به اين نتيجه
ر سيد که ا شتياق برند تاثير معناداری بر تعهد برند دارد .ب ا ساس تحقيقات چادهوری و
هولبروک ،)2001( 3اشتياق به برند ميتواند منجر به تعهد برند و پيوند قوی بين مشتری و
برند شووود .بر اين اسوواس ميتوان اسووتدالل کرد که در صوونعت گردشووگری نيز اشووتياق
گردشووگران نسووبت به برند مقصوود گردشووگری ميتواند عاملي مهم در شووکلگيری تعهد
برند مقصد گردشگری باشد.
با توجه به اين توضيحات ،فرضية پنجم پژوهش ارائه شدهاست:
 : H5ا شتياق برند مق صد گرد شگری بر تعهد برند مق صد گرد شگری تاثير مثبت و معنادار
دارد.

1 Bauer and et al
2 Pandowo
3 Chaudhuri and Holbrook
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تعهد برند مق صد گرد شگری و رفتار شهروندی برند مق صد گرد شگری :مندل و هوگرو

1

( ) 2020در پژوهش خود ،تعهد برند را عاملي مؤثر در شوووکل گيری رفتار شوووهروندی
مشتريان معرفي کردند.
کانو و همکاران ) 2020( 2معتقدند که تعهد مشوووتريان به برندْ قویترين تاثير را بر
مقا صد رفتاری م شتريان دارد و م شتريان متعهد به برندْ صادقانه و به شيوههای مختلفي از
برند پشوووتيباني خواهند کرد .مشوووتريان متعهد اغلب تمايل دارند که نقاط مثبت برند را با
ديگران به اشوووتراک بگذارند و در تاييد انتخاب خود ،مشوووتريان ديگر را نيز تشوووويق به
انتخاب برند کنند.
پژوهش يي و همکاران ) 2013( 3نيز بيانگر اين مطلب اسووت که رفتار شووهروندی برند
تحت تاثير تعهد برند اسووت .نتيجة پژوهش برمن و همکاران ) 2009( ۴نشووان داد که رفتار
شهروندی برند ميتواند نتيجة تعهد به برند باشد.
گروئن و هم کاران )2000( ۵ب يان کرد ند که تع هد عاطفي و هن جاری بر ند بر رف تار
شهروندی برند تاثير مثبت دارد.
نداف و همکاران ( ) 139۵نيز در پژوهش خود به اين نتيجه دسوووت يافتند که تعهد
عاطفي بر رفتار شهروندی برند تاثير مثبت و معنادار دارد.
ضياء ( )139۴بيان کرد که تعهد برندْ رابطة بين اعتماد برند و رفتار شهروندی برند را
با تاثير مستقيم بر رفتار شهروندی برند ميانجيگری ميکند.
در پژوهش حاضر نيز بنابه اين استدالل که تعهد گردشگران به برند مقصد گردشگری
ميتواند منجر به رفتارهای حمايتي آنها از برند مقصد گردشگری شود فرضية ششم ارائه
شدهاست:
 : H6تعهد برند مقصد گردشگری بر رفتار شهروندی برند مقصد گردشگری تاثير مثبت و
معنادار دارد.

1 Mandl, and Hogreve
2 Konu and et al
3 Yi and et al
4 Burmann and et al
5 Gruen and et al
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اشووتياق برند مقصوود گردشووگری و رفتار شووهروندی برند مقصوود گردشووگری :پورآزاد و
همکاران ( ) 201۵در پژوهش خود ،به اين نتيجه دسووت يافتند که اشووتياق برند بهطور قطع
منجر به رفتارهای حمايتي از سوی م شتريان مي شود ؛ اين رفتارهای حمايتي ميتوانند در
قالب رفتارهای فردی ای مانند وفاداری مشوووتری به برند ،رفتارهای حمايتي و تبليیاتي در
رابطه با برند در رسووانهها ی اجتماعي و در تعامالت روزانه با افراد جامعه گنجانده شوووند؛
واالس و همکاران ) 2013( 1نيز تاثير ا شتياق برند بر رفتارهای حمايتي م شتريان از برند در
سطح رسانههای اجتماعي را تاييد کردند.
تاسوووای ) 2011( 2در پژوهش خود ،بيان کرد مشوووترياني که نسوووبت به برندی خاص
اشوووتياق بااليي دارند کمتر تمايل به تیيير انتخاب خود به سووومت برندهای رقيب خواهند
داشت.
نتايج تحقيقات بائر و همکاران ( ) 200۷نيز نشان داد که اشتياق برند تاثير مثبتي بر عدم
حساسيت قيمتي از سوی مشتريان ،پذيرش آسان تر برند و توصية برند به ديگران دارد.
فولرتون و گوردون ) 200۵( 3نيز تاييد کرد که ا شتياق و رابطة عاطفي با برند بر تمايل
مشتريان به انجام رفتارهای حمايتي از برند تاثير مستقيم ميگذارد.
بنابه نتايج پژوهشها ی گذ شته ،ا ستدالل پژوهش حا ضر بر آن ا ست که درخ صوص
رابطة گرد شگران با برند مق صد گرد شگری نيز شور و ا شتياق برند سبب خواهد شد تا
گردشوووگران ضووومن وفاداری بيشوووتر به برند مقصووود ،رفتارهای حمايتي خود را در قالب
رفتارهای شهروندی گرد شگری بروز دهند .بر اين ا ساس ،فر ضية هفتم پژوهش حا ضر
به صورت زير قابل ارائه است:
 : H7اشتياق برند مقصد گردشگری بر رفتار شهروندی برند مقصد گردشگری تاثير مثبت
و معنادار دارد.
نگرش برند مقصد گردشگری و رفتار شهروندی برند مقصد گردشگری :آهْن و همکاران
( ) 2019در پژوه شي ،با عنوان « تاثير ارزش تجربي برند بر رفتارهای حمايتي م شتريان در
اقامتگاهها» نتيجه گرفتند که هر چهار بُعد تشوووکيلدهندۀ تجربة برند بر نگرش و در نتيجه
رفتارهای حمايتي مشتريان تاثيری مثبت و معنادار دارند.
1 Wallace and et al
2 Tsai
3 Fullerton, & Gordon
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آهن و همکاران ( ) 2019در پژوهشوووي ديگر ،دريافتند مشوووترياني که اشوووتياق بااليي
نسووبت به برند دارند دارای نگرش عاطفي خواهند بود و اين منجر به بروز رفتارهای مثبت
از سووووی آنها خواهد شووود .نعيم و همکاران ( ) 2019در پژوهش خود عنوان کردند که
نگرش برند به عنوان عقايد پيوسووته و پايدار مشووتريان دربارۀ برند نقش مهمي در پيشبيني
رفتارهای آتي آنها دارد .فردی که نسووبت به برند نگرش مطلوبي داشووته باشوود در جهت
تق و يت و تاي يد ع قا يد خود نزد ديگران تالش خوا هد کرد و به همين دل يل همواره به
تبليیات مثبت در مورد برند مي پردازد.
ژانگ و چو ) 2019( 1در پژوهش خود ،به اين نتيجه دسوووت يافتند که نگرش برند
مقصد به عنوان رابطة عاطفي و شناختي بين گردشگر و مقصدِ توريستي بر رفتارهای آتي
گردشگران تاثير معنادار دارد.
به عقيدۀ ايگلسوووياس و همکاران ) 2019( 2نيز تجربة برند با تحريک احسووواسوووات
مشتريان ،نگرش آنها نسبت به برند را تحت تاثير قرار ميدهد .همچنين تحقيقات اولسن
و همکاران )201۴( 3و پارک و همکاران ) 2010( ۴نشان داد که نگرش برند منجر به نتايج
رفتاری مهمي از سوی م شتريان مي شود؛ اين نگارندگان در پژوهشهای خود ،پيامدهای
رفتاری نگرش برند را تقويت مثبت تبليیات دهان به دهان و کاهش تیيير انتخاب برند ،و
برقراری روابط مطلوب و مشارکتي با برند معرفي کردند.
تحقيق لي ) 2009( ۵نشوووان داد که نگرش گردشوووگران بر رفتارهای آتي آنها دربارۀ
قصد سفر ،تصميم به تکرار سفر يا توصية ديگران به آن مقصد تاثيرگذار خواهد بود.
براسوووواس تحقي قات ديويس و هم کاران ،) 1989( ۶نگرش بر ند بر م قاصوووود رف تاری
مشوووتريان تاثير مسوووتقيم مي گذارد .بنابر مطالب فوق ،ميتوان عنوان کرد که تجربة برند
مقصد ميتواند از طريق ايجاد عقايد ماندگار در گردشگران منجر به نگرشي پايدار نسبت
به مقصد گردشگری شود و رفتارهای حمايتي گردشگران را به همراه داشته باشد .بر اين
اساس ميتوان فرضية هشتم را به صورت زير ارائه کرد:
1 Zhang & Xu
2 Iglesias & et al
3 Olsen and et al
4 Park and et al
5 Lee
6 Davis and et al
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 :H8نگرش برند مقصد گردشگری بر رفتار شهروندی برند مقصد گردشگری تاثير مثبت
و معنادار دارد.

روش

1

پژوهش حاضوور از نظر ماهيت موضوووع و هدف تحقيق کاربردی و از نظر روش پيمايشووي
است؛ همچنين از لحا نظارت ،کنترل و نحوۀ گردآوری اطالعات در دستة پژوهشهای
ميداني قرار ميگيرد  .جامعة آماری پژوهش شامل گرد شگران داخلي شهر ا صفهان بود؛
در اين پژوهش ،جمعآوری دادهها و سونجش متیيرها با اسوتفاده از ابزار پرسوشونامه انجام
گرفت (جدول  .) 1همچنين برای تعيين حجم نمونه ،ابتدا مطالعهای مقدماتي با توزيع 30
پر س شنامه بين گرد شگران داخلي شهر ا صفهان انجام گرفت و سپس با محا سبة انحراف
معيار متیير وابسوووته و اسوووتفاده از فرمول کوکران برای جامعة نامحدود ،حجم نمونة 182
برای اين پژوهش برآورد گرديوود (عووادل آذر و مؤمني .) 1389 ،برای دسوووترسوووي بووه
پاسوووخ دهندگان به تعداد حجم نمونة مورد نظر و برای هرچه تصوووادفيتر بودن روش
نمونهگيری ،به مکانها و جاذبهها ی پرمخاطب توريسووتي شووهر اصووفهان مانند ميدان نقش
جهان اصفهان ،سيو سه پل ،پل خواجو و  ...در چندين مرحله ،مراجعه شد و پرسشنامهها
به صورت تصادفي و به تعداد نمونه بين افراد توزيع گرديدند.
فرمول ()1
حجم نمونه

= 182/20

𝑧 2 𝜎2 (1.96)2 (0.6962)2
(0.1)2

=

𝜀2

=N

در ادامه ،به منظور تجزيه و تحليل داده ها از تحليل عاملي تاييدی و مدل يابي معادالت
ساختاری 2با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSاستفاده شدهاست.

1 Method
(2 Structural Equation Modeling )SEM
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جدول  .1اطالعات پرسشنامه

2
3
4

رفتار شهروندی

1

در صورت نیاز دیگر گردشگران ،به آنها کمک خواهم کرد.

گردشگران

سؤال

متغیر

گویه
همیشه از شهر اصفهان بهخوبی یاد میکنم.

مندل و هوگرو ()2020

بازدید از شهر اصفهان را به دیگران توصیه میکنم.

آهن و بک ()2018

تمایل دارم در آینده نیز به این شهر سفر کنم.

6

شهر اصفهان تجربة خاطرهانگیزی برایم بهوجود آوردهاست.

7

بازدید از شهر اصفهان باعث تجربههای متنوع و جذاب میشود.

9

تجربة برند

5

بازدید از شهر اصفهان تجربة لذت بخشی است.

8

شهر اصفهان باعث آشنایی با ویژگیهای جدید محلی و فرهنگی می

داس و همکاران ()2019

شود.

نعیم و همکاران ()2019

از این شهر انتظار عملکردی فوقالعاده دارم.

آهن و بک ()2018

11

عالقة زیادی به شهر اصفهان دارم.

12

شهر اصفهان شهری احساسی است.

13

شهر اصفهان تاثیر زیادی بر دیدگاه من داشتهاست.

14

شهر اصفهان بیانگر خصوصیاتی در مورد خودم است که دوست دارم.

16

اشتیاق برند

10

اعتقاد دارم تجربة سفر به اصفهان تجربهای عالی خواهد بود.

15

بازدید از شهر اصفهان با دیگر فعالیتهای زندگی من هماهنگ است.

18

از نظر عاطفی به برند شهر اصفهان وابستهام.

19

برند شهر اصفهان معنادار است.

20

شدیداً به شهر اصفهان احساس تعهد دارم.

تعهد برند

17

22

در حال حاضر تمایل دارم از این شهر بازدید کنم.
حتی در صورت ارائة خدمات مشابه توسط دیگر مقصدهای

24

نسبت به شهر اصفهان احساس خوبی دارم.

27

نگرش برند

23

26

داس و همکاران ()2019

گردشگری تمایل به تغییر انتخاب خود ندارم.
شهر اصفهان سزاوار وفاداری گردشگران است.

25

داس و همکاران ()2019

برند شهر اصفهان سبب اشتیاقی برای انتخاب آن میشود.
اشتیاق زیادی برای بازدید از این شهر دارم.

21

منابع

اصفهان شهر جذابی است.
ترجیح میدهم درباره این شهر مثبت فکر کنم.
اصفهان شهر مورد عالقه من است.

آهن و همکاران ()2019
داس و همکاران ()2019
نعیم و همکاران ()2019
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يافتهها
در اين قسووومت به بررسوووي يافته ها ی تحقيق در قالب دو بخش آمار توصووويفي و آمار
استنباطي پرداخته شدهاست:

آمار توصیفي
ويژگيهای جمعيتشووناختي اعضووای نمونة آماری در جدول  1ارائه شوودهاسووت ،شووامل
جنسيت ،سن ،وضعيت تأهل و تحصيالت.
جدول  :2نتايج توصیفي ويژگيهاي جمعیتشناختي پاسخدهندگان
متغیر
جنسیت

سن

وضعیت تأهل

تحصیالت

برچسب

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

103

56/6

زن

79

43/4

زیر  20سال

15

8/24

 30-20سال

42

23/08

 40-30سال

53

29/12

 50-40سال

49

26/92

باالتر از  50سال

23

12/64

مجرد

55

30/22

متأهل

127

69/78

زیر دیپلم و دیپلم

19

10/44

کارشناسی

87

47/80

تحصیالت تکمیلی

76

41/76

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

آمار استنباطي
قبل از بررسووي مدل مفهومي و آزمون فروض تحقيق ،به منظور بررسووي نرمال بودن توزيع
داده ها از آزمون کولموگروف ووووو و اسوووميرنوف 1اسوووتفاده شووودهاسوووت .نتايج آزمون
کولموگروف و اسميرنوف نشان داد که سطح معناداری تمامي متیيرهای پژوهش کمتر از
 0/0۵اسوووت ،که اين به معنای توزيع غيرنرمال داده هاسوووت؛ بر اين اسووواس ،با توجه به
غيرنرمال بودن توزيع مشوواهدات ،در تحقيق حاضوور ،به منظور برازش مدل مفهومي تحقيق
)1 Kolmogorov-Smirnov (K-S
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و آزمون فرضووو يه ها از روش حداقل مربعات جزئي 1به کمک نرم افزار Smart PLS

استفاده شدهاست.

ن تايج تحل یل عاملي تاي یدي دومرح له اي (برازش مدل ا ندازه گیري و
ساختاري)
قبل از آزمون فرضيات و برازش مدل ساختاری ،اطمينان يافتن از صحت مدل اندازهگيری
و سوواختاری متیيرهای درونزا و برونزا ضووروری اسووت .اين امر از طريق تحليل عاملي
تاييدی دومرحلهای صووورت گرفته اسووت؛ به اين منظور ،ابتدا بار عاملي تمامي متیيرها در
پيشبيني گويههای پر س شنامه در سطح اطمينان  9۵در صد مورد برر سي قرار ميگيرد .با
توجه به اينکه مالک مناسوووب بودن بارهای عامليْ مقدار بيشوووتر از  0/۴اسوووت (داوری و
رضوووازاده )1392 ،نتايج بهدسوووتآمده نشووواندهند ۀ مناسوووب بودن اين معيار برای تمامي
گويهها ی مورد بررسوووي ،به جز سوووؤال  ،13اسوووت؛ الزم به ذکر اسوووت که به منظور ادامة
تجزيهوتحليل دادهها ،سؤال  13از مجموعة گويههای مورد بررسي حذف شد.
در جدول  ،۴ضرايب آلفای کرونبا  ،پايايي ترکيبي ،2ميانگين واريانس تبيين شده 3و R2
نشان داده شدهاند .پايايي ترکيبي در واقع برابر است با نسبت مجموع بارهای عاملي متیيرهای
مکنون به مجموع بارهای عاملي بهعالوۀ واريانس خطا .مقادير اين شاخص بين  0تا  1ا ست و
ميتواند جايگزيني برای آلفای کرونبا باشوود؛ مقادير اين شوواخص نبايد کمتر از  0/۷باشوود
(داوری و رضووازاده .)1392 ،نتايج نشووان داد که ميزان آلفای کرونبا و پايايي ترکيبي برای
تمامي متیيرهای پژوهش باالی  0/۷به دسووت آمدهاسووت ،که نشووان از پايايي قوی متیيرهای
پژوهش دارد .معيار  AVEنشاندهندۀ ميزان همبستگي هر سازه با شاخصهای خودش است.
هر اندازه اين همب ستگي بي شتر با شد ،برازش مدل منا سبتر ا ست .بر ا ساس تحقيقات مگنر و
همکاران ،)199۶( ۴عدد  0/۴برای مقدار بحراني اين شاخص در نظر گرفته شدهاست .بنابراين
به اين خاطر که در پژوهش حا ضر ،مقدار اين معيار برای تمامي سازههای مورد مطالعه باالتر
از  0/۴است ،روايي همگرای مناسب مدل تاييد ميگردد.
1 Partial Least Square
)2 Composite Reliability (CR
(3 Average Variance Extracted )AVE
4 Magner and et al
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جدول  :3بار عاملي سؤالها

اشتیاق برند

تجربة

عاطفی

تجربة

رفتاری

تجربة

دهنی

تجربة برند

تجربة

---

احساسی

رفتار شهروندی

2

BCB2

0/903

3

BCB3

0/894

4

BCB4

0/869

18

5

SBE1

0/859

19

BT1

6

SBE2

0/867

20

BT2

0/776

7

ABE1

0/49

21

BT3

0/812

8

ABE2

0/953

9

BE1

0/919

22

BT4

0/490

10

BE2

0/919

23

BT5

0/865

11

IBE1

0/923

24

BA1

0/863

12

IBE2

0/900

25

BA2

0/719

13

BP1

0/187

26

BA3

0/902

14

BP2

0/796

27

BA4

0/869

---

نگرش برند

گردشگران

1

BCB1

0/597

سؤال

تعهد برند

متغیر

اختصاری

عاملی

اشتیاق برند

بُعد

عالمت

بار

متغیر

بُعد

---

---

---

عالمت

بار

اختصاری

عاملی

15

BP3

0/917

16

BP4

0/930

17

BP5

0/833

BP6

0/671
0/454

سؤال

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

جدول  :4آلفا کرونباخ
تعداد

آلفای کرونباخ

پایایی

میانگین واریانس

گویهها

متغیرها

ترکیبی

تبیینشده

R2

تجربة برند

8

0/917

0/933

0/637

---

تعهد برند

5

0/762

0/834

0/511

0/578

اشتیاق برند

5

0/897

0/925

0/714

0/816

نگرش برند

4

0/865

0/905

0/706

0/423

رفتار شهروندی برند

4

0/855

0/890

0/678

0/387

متغیر

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

در ادامه ،به منظور بررسووي برازش مدل سوواختاری از معيارهای ضوورايب معناداری  zيا
همان  R2 ،t-valuesو  Q2استفاده شدهاست .معيار  R2نشان از تاثير متیيرهای برونزا بر
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متیيرهای درونزا دارد .سووه مقدار  0/33 ،0/19و  0/۶۷به عنوان مقدار مالک برای مقادير
ضووعيف ،متوسووط و قوی اين معيار در نظر گرفته ميشوووند  .اين معيار تنها برای متیيرهای
درونزای مدل محاسووبه ميشووود و مقدار آن برای متیيرها برونزا صووفر اسووت .با توجه به
نتايج بهد ستآمده برای اين معيار  ،منا سب بودن برازش ساختاری تاييد مي شود (جدول
 .) ۴در بخش برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرايب  ، tالزم است اين ضرايب بيشتر
از  1/9۶با شند تا در سطح اطمينان  9۵در صد معناداری آنها تاييد گردد (داوری و ر ضا
زاده .) 1392،اين ضووورايب در شوووکل  2نشوووان داده شووودهاند .معيار  Q2در برازش مدل
ساختاری ،قدرت پيشبيني مدل را م شخص مي سازد و در صورتي که مقدار آن در مورد
يک سوووازۀ درونزا سوووه مقدار  0/1۵ ،0/02و  0/3۵را به دسوووت آورد به ترتيب نشوووان از
قدرت پيشبين ي ضعيف ،متو سط و قوی سازه يا سازههای برونزا ست(همان) .اين مقدار
در پژوهش حا ضر برای متیير درونزا ی رفتار شهروندی برند برابر با  0/3۴۴بود،که ن شان
از قدرت پيشبين ي منا سب مدل دربارۀ اين سازه را دارد و برازش منا سب مدل ساختاری
را تاييد ميکند.
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شكل :1ضرايب معناداري مدل ساختاري پژوهش

شكل  :2ضرايب مسیر استاندارد مدل ساختاري پژوهش
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شاخص نیكويي برازش مدل)GOF( 1
برای برر سي برازش کلي مدل تنها يک معيار به نام  GOFا ستفاده مي شود؛ اين معيار از
طريق فرمول زير محاسبه ميشود:
1 Goodness of Fit

سعیدا اردکانی و همکاران | 115

̅̅̅2 = √0.6492×0.55= 0/598087≅ 0/60
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√=GOF
Communalities×R

مقادير اين معيار شووامل  0/2۵ ،0/01و  0/3۶اسووت ،که به ترتيب نشووان دهندۀ مقادير
ضعيف ،متو سط و قوی برای  GOFه ستند (داوری و ر ضازاده .) 1392 ،با توجه به اينکه
مقدار بهد ست آمده برای اين معيار در پژوهش حا ضر 0/۶0 ،بهد ست آمدها ست ميتوان
بيان کرد که مدل پژوهش از براز ندگي مطلوبي برخوردار است.

بررسي فرضیههاي تحقیق
در جدول شماره  ،۵نتايج بهدستآمده از آزمون فرضيات تحقيق نشان داده شدهاست .بهمنظور
تاييد فرضوويههای پژوهش الزم اسووت ضووريب معناداری (آمارۀ  )tبرای هر يک از فرضوويههای
موردنظر بيشتر از  1/9۶باشد و درغيراينصورت ،فرضية مورد بررسي تاييد نميشود.
جدول  :5آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه
فرضیة اول :تجربة برند مقصد گردشگری بر اشتیاق برند مقصد گردشگری
تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة دوم :تجربة برند مقصد گردشگری بر نگرش برند مقصد گردشگری
تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فر ضیة سوم :تجربة برند مق صد گرد شگری بر تعهد برند مق صد گرد شگری
تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضددیة چهارم :اشددتیاق برند مقصددد گردشددگری بر نگرش برند مقصددد
گردشگری تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة پنجم :اشتیاق برند مقصد گردشگری بر تعهد برند مقصد گردشگری
تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فر ضیة ش شم :تعهد برند مق صد گرد شگری بر رفتار شهروندی برند مق صد
گردشگری تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة هفتم :اشتیاق برند مقصد گردشگری بر رفتار شهروندی برند مق صد
گردشگری تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة هشتم :نگرش برند مقصد گردشگری بر رفتار شهروندی برند مقصد
گردشگری تاثیر مثبت و معنادار دارد.
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ضریب

نتیجه

مسیر

آزمون

2/353

0/431

تایید

11/087

0/519

تایید

3/346

0/180

تایید

2/025

0/229

تایید

9/068

0/665

تایید

1/989

0/314

تایید

2/546

0/457

تایید

2/821

0/294

تایید

آمارة t
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بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضوور به منظور بررسووي تاثير تجربة برند مقصوود بر رفتار شووهروندی گردشووگران
شهر ا صفهان با تأکيد بر نقش سه متیير ا شتياق ،نگرش و تعهد برند مق صد گرد شگری
انجام شووده اسووت .به اين منظور ،با توزيع  182پرسووشوونامه بين گردشووگران داخلي شووهر
اصفهان ،پيمايشي ميداني انجام شد و سپس دادهها ی پژوهش با استفاده از نرمافزار PLS

تجزيه وتحليل شدند.
بر ا ساس نتايج بهد ست آمده ،در تاييد فر ضية اول ضريب معناداری  2/3۵3و ضريب
مسوووير  0/۴31بهدسوووت آمده اسوووت ،که بيانگر تاثير مثبت و معنادار تجربة برند مقصووود
گردشووگری بر اشووتياق برند اسووت .بر اين اسوواس ،هرچه مقصوود گردشووگری بتواند تجربة
مناسبتر و لذتبخشتر ی برای گردشگران فراهم آورد ،اشتياق بيشتری در گردشگران
برای بروز مقا صد رفتاری منا سب در رابطه با مق صد گرد شگری ايجاد خواهد شد .نتايج
پژوهش حاضوور دربارۀ اين فرضوويه با نتايج تحقيقات مينگ لو و هاوبين يي ( ،)2020داس
و همکاران ( ) 2019و زارانتنلو و اسووميت ( )2010هم سووو اسووت؛ همچنين آزمون فرضووية
سوم پژوهش نشان داد که تجربة برند مقصد گردشگری بر تعهد برند مقصد گردشگری
تاثير مثبت و معنادار دارد ( )t = 3/3۴۶و تجربة برند مقصوود  18/0درصوود از تیييرات در
تعهد گرد شگران داخلي ن سبت به برند مق صد گرد شگری را تبيين ميکند .نتايج آزمون
اين فرضيه با تحقيقات وانگ و همکاران ( ،)2019داس و همکاران ( ،)2019راماسشان و
آستين ( ،)201۴آلبرت و همکاران ( ) 2010و کارول و اهوويا ( )200۶همراستاست.
عالوه بر اين تجزيه وتحليل ،داده ها ی پژوهش نشوووان داد که اشوووتياق برند مقصووود
گردشوگری بر نگرش برند مقصود گردشوگری (تاييد فرضوية چهارم :ضوريب معناداری
 2/02۵و ضووريب مسووير  ) 0/23۵و تعهد برند مقصوود گردشووگری (تاييد فرضووية پنجم،
ضريب معناداری  9/0۶8و ضريب م سير  )0/۶۶۵تاثير مثب ت و معنادار دارد .اين نتايج با
تحقيقات آهن و همکاران ( ،) 2019داس و همکاران ( ،) 2019بائر و همکاران (،)201۷
پاندوو ( ) 201۷و چادهوری و هولبروک ( )2001هم خواني دارد .از سوووی ديگر ،نتايج
نشان داد که تجربة برند مقصد گردشگری بر نگرش برند مقصد گردشگری تاثير مثبت
و معنادار دارد (تاييد فرضووية دوم :ضووريب معناداری  11/08۷و ضووريب مسووير .)0/۵19
بنابراين چنانچه گردشووگران تجربة مناسووب تر ی از مقصوود گردشووگری خاصووي داشووته
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با شند ،يقينا نگرش مثبت تر ی نيز ن سبت به آن مق صد گرد شگری خواهند دا شت .نتايج
به دسوووت آمده از آزمون اين فرضووويه با تحقيقات نعيم و همکاران ( ،)2019کاليندر و
ماردر ( ،) 2018جونز و رون يان ( ،) 2013ابراهيم و هم کاران ( )201۶و رئيسووويفر و
همکاران ( ) 1392همراستاست.
بر اساس اين نتايج ،ميتوان بيان کرد که تجربة برند مقصد گردشگری بهطور مستقيم،
فقط  18درصود از تیييرات تعهد برند مقصود گردشوگری را تبيين ميکند ،درصوورتيکه
ا شتياق برند حا صل از تجربة برند مق صد گرد شگری  ۶۶/۵در صد از تیييرات تعهد برند
مقصووود گردشوووگری را تبيين ميکند .بنابراين همان طور که تحقيقات داس و همکاران
( )2019نيز ن شان داده ا ست ا شتياق برند ،تجربة برند مق صد گرد شگری ميتواند از طريق
ايجاد اشتياق در گردشگران نسبت به برند مقصد منجر به تعهد آنها نسبت به برند مقصد
گردشووگری شووود .از اينرو  ،تجربة برند مقصوود گردشووگری در تمام ابعاد آن ،زمانيکه
سبب ايجاد اشتياق گردشگران نسبت به مقصد گردشگری شود ميتواند تعهد گردشگران
به برند مقصد را نيز به دنبال داشته باشد.
تجربة برند مقصد گردشگری نقش به سزايي در ايجاد اشتياق در گردشگران دارد،
اما نميتواند به طور قوی تعهد گرشوووگران به مقصووود را حفظ کند (تجربة برند مقصووود
گردشگری  ۴3/1درصد از تیييرات اشتياق برند را تبيين مي کند ،درحالي که تاثير آن بر
تیييرات در تعهد برند مق صد گرد شگری تنها  18در صد ا ست؛ اين در حالي ا ست که
برر سي ضرايب م سير در فر ضيه ها ی دوم و چهارم پژوهش اين امر را وا ضح مي سازند
که تاثير مسوتقيم تجربة برند مقصود گردشوگری بر شوکل گير ی ،بهبود و ارتقای نگرش
گرد شگران ن سبت به برند مق صد گرد شگری ب سيار قویتر از زماني ا ست که ا شتياق
حا صل از تجربة برند مق صد گرد شگری منجر به تیييرات در نگرش گرد شگران ن سبت
به مقصد مي شود ،زيرا بر اساس نتايج تحقيق تجربة برند مقصد گردشگری  ۵1/9درصد
از تیييرات نگرش برند مقصد گردشگری را تبيين مي سازد ،درحالي که اشتياق برند تنها
سبب  22/9درصد از تیييرات نگرش گردشگران نسبت به مقصد گردشگری ميشود.
يافتههای پژوهش حاضوور نشووان داده اسووت که سووه متیير نگرش ،تعهد و اشووتياق برند
مق صد گرد شگری بر رفتار شهروندی برند مق صد گرد شگری تاثير مثبت و معنادار دارند
(تاييد فرضيهها ی ششم ،هفتم و هشتم) و تجربة برند مقصد گردشگری ميتواند از طريق
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اين متیيرها پيامدهای رفتاری گردشووگران در رابطه با مقصوود گردشووگری را تحت تاثير
قرار دهد .نتايج آزمون اين فرضوويهها نيز با تحقيقات پژوهشوووگراني چون مندل و هوگرو
( ،) 2020کانو و همکاران ( ،)2020نعيم و همکاران ( ،)2019ژا نگ و چو ( ،)2019پور
آزاد و همکاران ( ،) 201۵اولسووون و همکاران ( ،)201۴واالس و همکاران ( ،)2013يي و
هم کاران ( ،) 2013پارک و هم کاران ( ،)2010تاسووووای ( ،)2011لي ( ،)2009برمن و
همکوواران ( ،)2009فولرتون ( ،) 200۵گروئن و همکوواران ( ،)2000نووداف و همکوواران
( )139۵و ضياء و همکاران ( ) 139۴مطابقت و همخواني دارد.
به طورکلي ،نتايج به دست آمده از بررسي سه فرضية آخر پژوهش نشان داده است که
اگرچه قطعا هر سه متیير متیير تعهد ،نگرش و ا شتياق برند مق صد گرد شگری بر رفتار
شهروندی گرد شگران تاثيرگذارند اما متیير ا شتياق بر ند مق صد بي شترين تاثي ر را دارد،
زيرا ضووريب مسووير برای رابطة بين اشووتياق و رفتار شووهروندی برند مقصوود گردشووگری
 0/۴۵۷به دسووت آمده اسووت ،درحالي که ضووريب مسووير برای رابطة تعهد و نگرش برند
مقصوود گردشووگری و رفتار شووهروندی گردشووگران به ترتيب  0/31۴و  0/29۴به دسووت
آمده است.
به ب يان ديگر ،اشتياق برند مقصد گردشگری  ۴۵/۷درصد از تیييرات رفتار شهروندی
برند مق صد گرد شگری را تبيين ميکند ،در حالي که تعهد و نگرش برند مق صد به ترتيب
 31/۴و  29/۴درصد از تیييرات اين متیير را تبيين مي کنند .در تاييد اين استدالل ،مندل و
هوگرو ( )2020بيان کردند که اگر م شتريان تجربة مطلوبي از برند دا شته با شند ،نيازهای
روانشناختي آنها تأمين مي شود و اين باعث ميشود به واسطة اشتياقي که به برند پيدا مي
کنند به سوووه طريق سوووعي در حمايت از برند داشوووته باشوووند :اول) رفتارهای شوووهروندی
مشووتری -مشووتری ،شووامل کمک به سوواير مشووتريان بالقوۀ برند به منظور داشووتن تجربهای
مطلوب از برند و توجيه برخي کاسوووتي ها در خدمات ارائه شوووده از سووووی برند در نظر
ديگران؛ دوم) رفتارهای شووهروندی در قالب ارائة بازخورهای داوطلبانه ،مؤثر و سووازنده
در رابطه با بهبود خدمات برند ا ست که کمک ميکند برند کيفيت خدمات خود را ارتقا
بخشد؛ و در نوع سوم) رفتارهای شهروندی برند ،مشتريان به عنوان وکيل و مدافع برند در
نظر گرفته ميشووووند و به عنوان مروج اقتصوووادی برای برند به تبليیات دهان به دهان و
توصيه برند به ديگران ميپردازند.
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بنابراين توجه به توسووعة برنامهها و اسووتراتژیها ی بلندمدتي که سووبب افزايش اشووتياق
گرد شگران به مق صد گرد شگری مي شود ميتواند تاثير به سزايي در شکلگيری رفتار
شهروندی گردشگران و برقراری روابط طوالنيمدت و مؤثر با آنها داشته باشد.
در يک نتيجهگيری کلي از موارد باال ميتوان بيان کرد که به هر اندازه گردشوووگران
تجربة مناسووبتر ی از مقصوود گردشووگری در تمامي ابعاد داشووته باشووند ،تعهد ،اشووتياق و
نگرش گردشگران نسبت به مقصد گردشگری افزايش مي يابد و اين امر سبب ميشود که
گردشوووگران با تمايل به داشوووتن رابطها ی مثبت و عميق با مقصووود گردشوووگری به ارائة
پيامدهای رفتاری مثبت در رابطه با مقصوود گردشووگری از جمله بازديد مجدد از مقصوود
گردشگری و توصية آن به ديگران بپردازند.
بنابراين پي شنهاد مي شود که مديران مق صدهای گرد شگری با نظارت دقيق و کامل بر
تمامي ابعاد تجربة برند مقصوود گردشووگریْ زمينة الزم برای برخورداری گردشووگران از
تجر به ای بي بد يل و لذت بخش را فراهم آور ند .به اين منظور ،الزم اسووووت مسوووئوالن
سوووازمان ها ی مديريت مقصووود گردشوووگری در برنامهريزی ها ی دقيق ،توجه به نيازها و
خوا ستهها ی گرد شگران را در اولويت قرار بدهند و هرچه بي شتر بر کيفيت خدمات ارائه
شده به گرد شگران بيفزاين د؛ برای اين منظور ،الزم ا ست ضمن تأکيد بر نقاط قوت برند
شهر اصفهان از جمله آثار باستاني ،صنايع دستي و  ...بر ارائة خدمات جديد و متنوعتری
اقدام شود ،تا به اين صورت ضمن جذب طيف گ ستردهتر و متنوعتری از گرد شگران،
تجربة جذابتر و متنوعتری برای آنها رقم بخورد.
افزون بر اين ،با توجه به اينکه بخشوووي از تجربة برند مقصووود گردشوووگری به طور
غيرمسووتقيم و در نتيجة جمعآور ی اطالعات و کسووب آگاهي دربارۀ مقصوود گردشووگری
بهد ست ميآيد پي شنهاد مي شود با به روزر ساني اطالعات مربوط به مق صد گرد شگری و
فراهم ساز ی بستری جديد و مناسب برای گردشگران ،آگاهي و تجربة ذهني گردشگران
بهبود داده شود.
در ادامه ،به عنوان پيشنهاداتي برای پژوهشها ی آينده موارد زير قابل ارائهاند:
با توجه به اينکه پژوهش حاضوور به بررسووي رفتار شووهروندی گردشووگران داخلي شووهر
اصوفهان پرداخته اسوت پيشونهاد مي شوود که پژوهشوگران در آينده ،مدل مورد برر سي
پژوهش حا ضر را در رابطه با جامعة آماری گرد شگران خارجي شهر ا صفهان برر سي
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کنند و نتايج به دسوووت آمده را مقايسوووه کنند؛ همچنين از آن جا يي که اين پژوهش به
برر سي رفتار شهروندی گرد شگران شهر ا صفهان پرداخته ا ست پي شنهاد مي شود در
تحقيقات آينده ،رفتار شهروندی ساير گروه های ذینفع در صنعت گردشگری اين شهر
از جمله شهروندان و ساکنان شهر اصفهان مورد توجه قرار گيرد .عالوه بر اين ،پيشنهاد
مي شووود که تحقيقات آينده در سوواير شووهرهای کشووور نيز انجام پذيرند و نتايج آنها
مقايسه شوند.

تعارض منافع
تعارض منافعي وجود ندارد.

1

ORCID
https://orcid.org/0000-0001-7106-0340
https://orcid.org/0000-0002-6639-9339
https://orcid.org/0000-0002-4041-8546

Saeed Saeeda Ardakani
Amir Reza Konjkav Monfared
Farzaneh Zarabkhaneh

منابع
ابراهيمي ،الهام و شوووجاع ،علي و پيراني احمدآباد ،ندا .)139۶( .بررسوووي تاثير ابعاد رفتار شوووهروندی
سووازماني بر ارزش ويژه برند مبتني بر مشووتری در صوونعت هتلداری :نقش تعديلگر اخالق کار
اسووووووووالموووووي .موووووديوووووريوووووت بوووووازرگوووووانوووووي9 ،
https://dx.doi.org/10.22059/jibm.2017.230302.2547
اسوودی ،علي و خزائيپول ،جواد و توکلي ،هدی .)139۶( .تاثير تناسووب شووخصوويت برند بر نگرش به
برنوود و مؤلفووه هووای ارزش ادراک شووووده .چشوووم انووداز مووديريووت بووازرگوواني.۶۴-۴9 ،31 ،
https://jbmp.sbu.ac.ir/article_96666.html
اکبری ،مح سن و هو شمند چايجاني ،ميالد و معتمد ،ح سن .)139۴( .برند ،کيفيت خدمات و تبليیات
شووفاهي در توريسووم :فرصووتهای پادگانهای نظامي .فصوولنامه مطالعات مديريت گردشووگری،
https://tms.atu.ac.ir/article_3895.html .۶9-۴1 .)31(10
(،)3

.۴۶2-۴39

 1استناد به این مقاله :سعيدا اردکانيْ ،سعيد ،تاثير تجربة برند مقصد بر رفتار شهروندی گردشگران :با تأکيد بر نقش
اشتياق ،نگرش و تعهد برند مقصد گردشگری (شهر اصفهان) ،فصلنامه مطالعات مديريت گردشگری ،۵۴ ،1۴00 ،ص
.9۷-12۶
Tourism Management Studies is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

سعیدا اردکانی و همکاران | 121

ايماني خوشوووخو ،محمد حسوووين و ايوبي يزدی ،حميد .)1389( .عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند در
مقصووود گردشوووگری شوووهر يزد .فصووولنامه مطالعات مديريت گردشوووگری.13۷-113 ،13 ،
https://tms.atu.ac.ir/article_5066.html
آذر ،عادل و منصور ،مؤمني .)1389( .آمار و کاربرد آن در مديريت .تهران :سمت.
خبرن گاری اير نا ( .)1399توسو و عه صووون عت گردشوووگری اصوووف هان ن يازم ند نقشووووه راه علمي.
(.)www.irna.ir
داوری ،علي و رضوووازاده ،آرش .)1392( .مدلسوووازی معادالت سووواختاری با نرم افزار  .PLSتهران:
جهاد دانشگاهي.
رئي سيفر ،کاميار و بختياری ،حامد و طاهری ،مهرداد .)1392( .برر سي تاثير تجربيات برند بر تمايل به
پوووورداخووووت بوووواالتوووور .فصوووووولوووونووووامووووه مووووديووووريووووت.2۷ -1۵ ،)32( 10 ،
https://www.magiran.com/paper/1370284
صنايعي ،علي و ميرمهدی ،مهدی و صالحزاده ،ر ضا .)139۴( .برر سي عامل ميانجي ا شتياق برند در
تاثير شوووخصو و يت بر ند بر و فاداری بر ند .چشوووم ا نداز مدير يت بازر گاني.11۶-103 ،32 ،
https://jbmp.sbu.ac.ir/article_96076.html
ضووياء ،بابک ( .)139۴بررسووي رابطه بين اعتماد برند و رفتار شووهروندی برند با توجه به نقش ميانجي
ت عهوود برنوود در حوزه کووارآ فر ي ني .پژو هش هووای موود يريووت ع مو مي.۴2-2۷ ،)29( 8 ،
https://dx.doi.org/10.22111/jmr.2015.2304
عبدالوند ،محمد علي و نيکفر ،فاطمه .)1390( .بررسي رابطه ميان درگيری ذهني محصول و تعهد به
نام و نشووان تجاری (برند) (مطالعه مورد :اسوواتيد دانشووگاه آزاد اسووالمي واحدهای تهران) ،مجله
مديريت بازاريابيhttps://jomm.srbiau.ac.ir/article_1665.html .9۴-۷۵ ،13 ،
نداف ،مهدی و قنبری عديوی ،پري سا و درزيان عزيزی ،عبدالهادی .)139۵( .سازگاری ارز شي برند
خدمات و مشتری ،کيفيت تعامل و رفتار شهروندی مشتری .پژوهشنامه مديريت بازاريابي،)3( 3،
https://cbs.uok.ac.ir/article_41817.html .۴2-22

References
Abdulwand, M. A., Nikfar, F. (2011). Investigating the Relationship between
Mental Conflict of Product and Commitment to Brand Name (Case Study:
Professors of Islamic Azad University, Tehran Branches). Journal of
Marketing Management, 13, 75-94.
]https://jomm.srbiau.ac.ir/article_1665.html [In Persian
Ahn, J., Back, K.J. (2018). Antecedents and consequences of customer brand
engagement in integrated resorts. International Journal of Hospitality
Management, 75, 144-152. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.05.020.
Ahn, J., Lee, C.K., Back, K.J., Schmitt, A. (2019). Brand experiential value
for creating integrated resort customers' co-creation behavior.

)1400(  | تابستان54  | شماره16  | مطالعات مديريت گردشگري | سال122

International Journal of Hospitality Management. 81. 104-112.
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.03.009.
Ahn. J., Back. K.J., Lee. C.K. (2019). A new dualistic approach to brand
attitude: The role of passion among integrated resort customers.
International Journal of Hospitality Management,78, 261-267.
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.09.008.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting
social behavior. NJ:Prentice Hall.
Akbari, M, Hooshmand Chaijani, M.,& Motamed, H. (2015). Brand, Quality
of Services and Oral Advertising in Tourism: Opportunities for Military
Barracks. Journal of Tourism Management Studies, 10 (31). 41-69. [In
Persian] https://tms.atu.ac.ir/article_3895.html
Albert, N., Merunka, D., & Valette-Florence, P., (2010). Passion for the Brand
and Consumer Brand Rela-tionships. ANZMAC Annual Conference.
Asadi, A., Khazaei Pool, J.,& Tavakoli, Hoda. (2017). The effect of brand
personality fit on brand attitude and perceived value components. Business
Management Perspectives, 31, 49-64.
https://jbmp.sbu.ac.ir/article_96666.html [In Persian]
Azar. A., Mo'meni.M. (2010). Statistics and its application in management.
Tehran: Samat. [In Persian]
Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image
formation. Annals of tourism research, 26(4), 868-897.
https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00030-4.
Banki, M.B. & Ismail, H.N. & Dalil, M. & Kawu, A. (2014). Moderating Role
of Affective Destination Image on the Relationship between Tourists
Satisfaction and Behavioural Intention: Evidence from Obudu Mountain
Resort. Journal of Environment and Earth Science, 4(4), 47-60.
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEES/article/view/11191/11493
Barnes.S.J and Mattson.J and Sorensen.F. (2014). Destination Brand
Experience and Visitor Behavior: Testing a Scale in The Tourism Context.
Annals of Tourism Research, 48, 121-139.
https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.06.002.
Bauer, H.H., Heinrich, D., Martin, I. )2007(. How to create high emotional
consumer-brand relationships? The causalities of brand passion.
Australian & New Zealand Marketing Academy Conference Proceedings.
2189–2198.
Burmann, C., Zeplin, S., & Reily, N. (2009). Key determinants of internal
brand management success: An exploratory empirical analysis. Journal of
Brand Management, 16 (4), 264-284.
https://link.springer.com/article/10.1057/bm.2008.6.
Carroll, B. A., Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand
love. Marketing Letters, 17(2), 79– 89.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11002-006-4219-2.
Chaudhuri, A., Holbrook, M., (2001). The chain effects of brand trust and
brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. The journal

123 | سعیدا اردکانی و همکاران

of marketing, 65 (2), 81-93. https://psycnet.apa.org/record/2001-00988005.
Colliander., Marder (2018). Snap happy' brands: Increasing publicity
eﬀectiveness through a snapshot aesthetic when marketing a brand on
Instagram. Computers in Human Behavior, 78, 34-43.
https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.09.015.
Das. G., Agarwal. J., Mallhotra. N. M., Varshaneya. G. (2019). Does brand
experience translate into brand commitment?: A mediated-moderation
model of brand passion and perceived brand ethicality. Journal of Business
Research, 95.479-490. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.026.
Davari, A., Rezazadeh, A. (2013). Structural equation modeling with P.L.S.
software. Tehran: University Jihad. [In Persian]
Davis, F.D., Bagozzi, R.P.,& Warshaw, P.R.(1989). User acceptance of
computer technology: a comparison of two theoretical models. Manage.
Sci. 35 (8), 982–1003. https://www.jstor.org/stable/2632151.
Ebrahim, R., Ghoneim, A., Irani, Z. and Fan, Y. (2016). A brand preference
and repurchase intention model: the role of consumer experience. Journal
of Marketing Management. 32 (13-14). 1-30.
https://doi.org/10.1080/0267257X.2016.1150322. [In Persian]
Ebrahimi, E., Shoja, A., & Pirani Ahmadabad, N. (2017). Investigating the
effect of organizational citizenship behavior dimensions on customerbased brand equity in the hotel industry: The moderating role of Islamic
work ethic. Business Management, 9 (3), 439-462.
https://dx.doi.org/10.22059/jibm.2017.230302.2547 [In Persian]
Erkmen. E., Hancer. M. (2014). Linking brand commitm ent and brand citizen
ship behaviors of airline employees: The role of trust. Journal of Air
Transport Management. 42. 1-8.
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2014.08.001.
Fullerton., Gordon (2005). How commitment both enables and undermines
marketing relationships. European Journal of Marketing, 39, 1372 –
1388.https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/0309056051
0623307/full/html.
Gruen, T. W., Summers, J. O. & Acito, F. (2000). Relationship marketing
activities, commitment and membership behaviors in professional
associations, Journal of Marketing, 64 (3), 34-49.
https://doi.org/10.1509%2Fjmkg.64.3.34.18030.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1509/jm.13.0387.
https://www.magiran.com/paper/1370284
Iglesias, O., Markovic, S.,& Rialp, J. (2019). How does sensory brand
experience inﬂuence brand equity? Considering the roles of customer
satisfaction, customer aﬀective commitment and employee empathy.
Journal of Business Research. 96, 343-354.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.043.
Imani Khoshkhoo, M. H., Ayoubi Yazdi, H. (1389). Factors affecting the
brand equity in the tourist destination of Yazd. Journal of Tourism
Management Studies, 13, 113-137. https://tms.atu.ac.ir/article_5066.html
[In Persian]

)1400(  | تابستان54  | شماره16  | مطالعات مديريت گردشگري | سال124

IRNA Journalism (1399). The development of Isfahan tourism industry
requires a scientific roadmap. (www.irna.ir). [In Persian]
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to to
Social Action, Second Edition. For individuals in the U.S. & U.S.
territories. https://www.apa.org/pubs/books/4316195.
Jones, R.P. Runyan, R.C. (2013). Brand experience and brand implications in
a multi-channel setting. The International Review of Retail, Distribution,
and Consumer Research, 23 (3), 265-290.
https://doi.org/10.1080/09593969.2013.781531.
Keller, K.L., Lehmann, D.R. (2006). Brands and branding: research findings
and future priorities. Marketing Science, 25 (6), 740-759.
https://www.researchgate.net/publication/227442467.
Konu. H., Murphy. J., Komppula. R.,& Mikkonen. T. (2020). Investigating
emotional commitment towards a region and a hotel brand International.
Journal of Hospitality Management. 87 (102467),1-8.
https://www.researchgate.net/publication/339302190.
Lee, T. H. (2009). A structural model to examine how destination image,
attitude, and motivation affect the future behavior of tourists. Leisure
Sciences, 31(3), 215-236. https://doi.org/10.1080/01490400902837787.
Mandl, L., Hogreve (2020). Buﬀering eﬀects of brand community
identiﬁcation in service failures: The role of customer citizenship
behaviors. Journal of Business Research. 107,130-137.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.09.008.
Ming Luo. J., Haobin Ye. B. (2020). Role of generativity on tourists'
experience expectation, motivation and visit intention in museums.
Journal of Hospitality and Tourism Management. 43, 120-126.
https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.03.002.
Nadaf, M., Ghanbari Adivi, P.,& Darzian Azizi, A. H. (2015). Value
compatibility of service and customer brand, quality of interaction and
customer citizenship behavior. Journal of Marketing Management, 3 (3),
22-42. [In Persian] https://cbs.uok.ac.ir/article_41817.html
Nadzri. W.N.M and Musa. R (2014). Focus Group Method an Aid to Explore
Brand Experience and Contextual Factors. Procedia - Social and
Behavioral Sciences. 130, 439-446.
Nayeem, T., Murshed, F.,& Dwivedi. A. (2019). Brand experience and brand
attitude: examining a credibility-based mechanism. Marketing Intelligence
& Planning. 1-17. https://www.researchgate.net /publication/334718900.
Olsen, M.C., Slotegraaf, R.J.& Chandukala, S.R. (2014). Green claims and
message frames: how green products change brand attitude. Journal of
Marketing,78 (5), 119-137.
Pandowo, A. (2017). Creating Brand Commitment as an Outcome of Brand
Prestige, Brand Familiarity and Brand Passion: The Evidence of Young
Costumers in Franchise Restaurant. International Journal of Business
Marketing and Management (IJBMM). 2 (11). 20-27.
https://www.researchgate.net/publication/323254319.
Park, C., MacInnis, D. J., Priester, J., Eisingerich, A. B., & Iacobucci, D.
(2010). Brand attachment and brand attitude strength: Conceptual and

125 | سعیدا اردکانی و همکاران

empirical diﬀerentiation of two critical brand equity drivers. Journal of
Marketing, 74(6), 1–17. https://doi.org/10.1509%2Fjmkg.74.6.1.
Pourazad, N., Saniee, A., Pare, V. (2015). Brand Passion: What Would
Customers Do for their Fa vourite Brands. Conference: Melbourne
International Business and Social Sciences Research Conference
(MIBSRC)At: Melbourne, V.I.C., Australia. https://www.researchgate.net
/publication/291336343. 1-16.
Raisifar, K., Bakhtiari., H.,& Taheri, M. (2013). Investigating the effect of
brand experiences on willingness to pay higher. Management Quarterly,
10 (32), 15-27 [In Persian].
Ramaseshan, B., & Stein, A. (2014). Connecting the dots between brand
experience and brand loyalty: The mediating role of brand personality and
brand relationships. Journal of Brand Management, 21, 664 –683.
https://www.researchgate.net/publication/270292654.
Sanaei, A., Mir Mehdi, M.,& Salehzadeh, R. (2015). Investigating the
mediating factor of brand enthusiasm in the effect of brand personality on
brand loyalty. Business Management Perspectives, 32, 103-116. [In
Persian] https://jbmp.sbu.ac.ir/article_96076.html
Tanford, S., (2016). Antecedents and outcomes of hospitality loyalty: a metaanalysis. Cornell Hosp. Q. 57 (2), 122 –137.
https://www.researchgate.net/publication/302916385.
Tasci, A. D., Kozak, M. (2006). Destination brands vs destination images: Do
we know what we mean?. Journal of Vacation Marketing, 12(4), 299-317.
https://doi.org/10.1177%2F1356766706067603.
Tsai, S.-p. (2011). Fostering international brand loyalty through committed
and attached relationships. International Business Review, 20(5), 521-534.
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2010.10.001.
Tuan. L.T (2017). Activating tourists' citizenship behavior for the
environment: the roles of C.S.R. and frontline employees' citizenship
behavior for the environment. Journal of Sustainable Tourism. 1-27.
https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1330337.
Verhoef, P.C., Lemon, K.N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M.,&
Schlesinger, L.A. (2009), Customer experience creation: determinants,
dynamics and mana gement strategies, Journal of Retailing, 85(1), 31-41.
https://doi.org/10.1016/j.jretai.2008.11.001.
Wallace, E., Buil, I., & De Chernatony, L. (2012). Facebook' friendship'and
brand advocacy. Journal of Brand Management, 20(2), 128-146.
https://link.springer.com/article/10.1057/bm.2012.45.
Wang, X.W., Cao, Y.M., & Park, CH. (2019). The relationships among
community experience, community commitment, brand attitude, and
purchase intention in social media. International Journal of Information
Management. 49, 475–488.
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.018.
Woo, M (2019). Assessing customer citizenship behaviors in the airline
industry: Investigation of service quality and value. Journal of Air
Transport Management, 76, 40-47. https://trid.trb.org/view/1593268.

)1400(  | تابستان54  | شماره16  | مطالعات مديريت گردشگري | سال126

Xie, L., Poon, P., Zhang, W. (2017). Brand experience and customer
citizenship behavior: the role of brand relationship quality. Journal of
Consumer Marketing. 34 (3). 1-30.
https://www.researchgate.net/publication/315530633.
Yi, Y., Gong, T., & Lee, H. (2013), The impact of other customers on
customer citizenship behavior, Psychology & Marketing, 30 (4), 341-356.
https://doi.org/10.1002/mar.20610.
Zarantonello, L., Schmitt, B. H. (2010). Using the brand experience scale to
proﬁle consumers and predict consumer behaviour. Journal of Brand
Management, 17(7), 532 –540.
https://link.springer.com/article/10.1057/bm.2010.4.
Zhang, H., Xu, H. (2019). Impact of destination psychological ownership on
residents' place citizenship behavior. Journal of Destination Marketing &
Management, 14 (100391).1-14.
https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100391.
Zia, Ba (1394). Investigating the relationship between brand trust and brand
citizenship behavior with respect to the mediating role of brand
commitment in the field of entrepreneurship. Public Management
Research, 8 (29), 27-42. https://dx.doi.org/10.22111/jmr.2015.2304 [In
Persian]

