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چکیده
ــر  ــد ب کی ــا تأ ــگر ب ــیفتگی گردش ــرای ش ــی ب ــٔه مدل ــدف ارائ ــا ه ــر5 ب ــش حاض پژوه

ــردی  ــدف، کارب ــر ه ــش، از نظ ــت. روش پژوه ــده اس ــام ش ــای آن انج ــایندها و پیامده پیش

ــاری  ــٔه آم ــت. جامع ــی اس ــوع پیمایش ــی از ن ــش، توصیف ــای پژوه ــردآوری داده ه ــر گ و از نظ

ــار  ــک ب ــل ی ــال 13۹۸ و 13۹۹ حداق ــه در س ــت ک ــی اس ــگران ایران ــامل گردش ــق ش تحقی

تجربــٔه مســافرت بــه خــارج از کشــور )ترکیــه، مالــزی، امــارات متحــدٔه عربــی )شــهر دبــی(، 

گرجســتان، ارمنســتان و آذربایجــان( را داشــته اند. بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری در 

ــرای گــردآوری داده هــای پژوهــش، از  ــرای مطالعــه انتخــاب شــدند. ب دســترس، 450 نفــر ب

ــد.  ــتفاده ش ــط اس ــی مرتب ــینٔه تجرب ــری و پیش ــی نظ ــاس مبان ــاخته براس ــش نامٔه محقق س پرس

تحلیــل آمــاری نیــز در دو بخــش آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی بــا روش تحلیــل مســیر و 

ــج  ــت. نتای ــده اس ــام ش ــاری SPSS و Amos انج ــای آم ــاختاری در نرم افزاره ــی س مدل یاب

ــگر  ــٔه گردش ــد، تجرب ــت مقص ــامل هوی ــگر ش ــیفتگی گردش ــایندهای ش ــه پیش ــان داد ک نش

ــتند.  ــگر داش ــیفتگی گردش ــی داری در ش ــت و معن ــر مثب ــه تأثی ــت ک ــده اس ــر درک ش و تصوی

پیامدهــای شــیفتگی گردشــگر نیــز شــامل اعتمــاد گردشــگر، وفــاداری گردشــگر، هم آفرینــی، 

ــیفتگی  ــی داری از ش ــت و معن ــری مثب ــه تأثیرپذی ــت ک ــفاهی اس ــات ش ــوا و تبلیغ ــد محت تولی

ــد. ــگر دارن گردش
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واژه های کلیدی:
ــد،  ــت مقص ــگر، هوی ــیفتگی گردش ش

ــده،  ــر درک ش ــگر، تصوی ــٔه گردش تجرب

اعتمــاد گردشــگر، وفــاداری گردشــگر، 

ــات  ــوا، تبلیغ ــد محت ــی، تولی هم آفرین

شــفاهی 

مقدمه
ــد  ــب درآم ــرای کس ــذاب ب ــوزه  ای ج ــگری ح ــروزه گردش ام

در   .)13۹7 همــکاران،  و  )محمدشــفیعی  اســت  ســودآوری  و 

دهه هــای اخیــر، بخــش گردشــگری در دنیــا به ســرعت رشــد 

ــکار  ــا آش ــر دنی ــادی در سراس ــد اقتص ــت آن در رش ــرده و اهمی ک

شــده اســت )IBEF, 2017(. به منظــور توســعٔه گردشــگری، 

مقاصــد و جاذبه هــای گردشــگری نیــز، بــرای پاســخ گویی بــه 

تقاضــای در حــال گســترش گردشــگری بین الملــل، گســترش 

یافته انــد. عــالوه بــر ایــن، صنعــت گردشــگری، به خاطــر اســتفاده 

ــی  ــار دگرگون ــی، دچ ــانه های اجتماع ــون رس ــی چ از تکنولوژی های

گردشــگرها  تکنولوژی هــا  ایــن  وجــود  به دلیــل  اســت.  شــده 
می تواننــد مشــارکت روزافزونــی در شــکل گیری و هم آفرینــی6 

ــن،  ــات خــود داشــته باشــند )Chen et al., 2018(. بنابرای تجربی

فعــاالن حــوزٔه گردشــگری، در محیطــی کــه در آن هــر روز رقابــت 

ــد  ــکان و مقاص ــت م ــعٔه هوی ــت توس ــه اهمی ــود، ب ــدیدتر می ش ش

گاه شــده اند و ســعی دارنــد بــا هویــت ممتــاز بــه درگیــری  متمایــز آ

و شــیفتگی مشــتری های خــود )گردشــگر ها( عمــق بخشــیده 

ــن  ــد و از ای ــتر کنن ــگری بیش ــد گردش ــه مقاص ــا را ب ــاد آن ه و اعتم

ــد. ــک کنن ــگر  کم ــور گردش ــش حض ــه افزای ــذر ب رهگ
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ســازه هایی بــرای شــیفتگی گردشــگر7 در تحقیقــات موجــود 

شناســایی شــده  اســت. ایــن ســازه ها شــامل دل مشــغولی گردشــگر1 

)Dessart, 2017 ؛Hollebeek et al., 2014(، جــو حاکــم 

)Choi & Kandampully, 2018( و تصویــر خویش - برنــد 

ــن  ــود ای ــا وج ــتند. ب ــداری )Islam et al., 2018( هس و ارزش م

کلیــدی  ســازه های  درخصــوص  کمــی  دانــش  پیشــرفت ها، 

ــکان،  ــر م ــود دارد. تصوی ــگر  وج ــیفتگی گردش ــدٔه ش تحریک کنن

کــه مربــوط بــه نگــرش متشــکل از باورهــا، عقایــد و برداشــت های 

ــت  ــان تح ــت، همچن ــگر ی اس ــد گردش ــک مقص ــگر از ی گردش

ــان از  ــه نش ــز، ک ــکان نی ــت م ــن، هوی ــت. همچنی ــش اس پژوه

پیونــد هیجانــی افــراد بــه مــکان اســت، توجــه پژوهشــگران حــوزٔه 

 Zou( ــود جلــب کــرده اســت ــه خ مطالعــات گردشــگرمحور را ب

 .)et al., 2020

ــن  ــگری در ای ــت گردش ــرای صنع ــق ب ــن تحقی ــت ای اهمی

ــیفتگی  ــای ش ــایندها و پیامده ــه پیش ــی ب ــگاه جامع ــه ن ــت ک اس

ــوع  ــیل های متن ــه پتانس ــه ب ــا توج ــگری دارد و، ب ــت گردش در صنع

طبیعــی و تاریخــی و بــا عنایــت بــه این کــه در صنعــت گردشــگری 

ایــران چنیــن مطالعــه  ای انجــام نشــده اســت، ایــن مطالعــه زمینــه 

را بــرای غنابخشــی بــه تحقیقــات در حــوزٔه شــیفتگی گردشــگر در 

ــینٔه  ــردن پیش ــم ک ــا فراه ــه، ب ــن مطالع ــد. ای ــق می کن ــده محق آین

ــی در شــیفتگی گردشــگر ، پیشــایندها و پیامدهــای  نظــری و تجرب

آن و ارائــٔه مــدل نظــری در ایــن خصــوص، زمینــٔه توســعٔه ادبیــات 

بازاریابــی را در حــوزٔه شــیفتگی گردشــگر  فراهــم مــی آورد. در 

ــن  ــرز بی ــر، م ــی اخی ــز بازاریاب ــٔه تمرک ــم، در نقط ــن مه ــار ای کن

ــه اســت و شــیفتگی  ــدٔه خدمــات و گردشــگر رنــگ باخت تأمین کنن

ــرای درک  ــگرها ب ــش روی پژوهش ــی را پی ــای متنوع ــگر  راه ه گردش

چگونگــی تعامــل و هم آفرینــی گردشــگر  ها در قبــال صنعــت 

گردشــگری گســترده اســت. در ایــن خصــوص، پژوهش هــای 

ــیفتگی  ــی ش ــرای بررس ــتقیم ب ــای مس ــب از متغیره ــین اغل پیش

درحالی کــه  کرده انــد،  اســتفاده  پیشــایند  به منزلــٔه  گردشــگر  

ــاز  ــری نی ــه جامع نگ ــگری ب ــدی گردش ــده و چندبع ــوزٔه پیچی ح

دارد. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر، بــا مطالعــٔه تأثیــر هویــت مــکان 

ــگر   ــیفتگی گردش ــکان در ش ــر م ــز تصوی ــگر  و نی ــٔه گردش و تجرب

ــد  ــاداری، تولی ــی، وف ــاد، هم آفرین ــیفتگی در اعتم ــن ش ــر ای و تأثی

ــد.  ــه می ده ــدی را ارائ ــش جدی ــفاهی، بین ــات ش ــوا و تبلیغ محت

ــگر ، ارزش  ــیفتگی گردش ــت ش ــا تقوی ــعی دارد، ب ــه س ــن مطالع ای

ارجاعــی و نگهداشــت آن هــا، بــه ارزش آفرینــی و عملکــرد حــوزٔه 

گردشــگری کمــک کنــد. بــر ایــن اســاس، هــدف نهایــی پژوهــش 

کمــک بــه اقتصــاد کشــور از طریــق توســعٔه گردشــگری بــا توجــه 

ــگر از  ــت گردش ــذب و نگهداش ــذار در ج ــای تأثیرگ ــه محرک ه ب

ــای  ــاداری و رفتار ه ــاد، وف ــی، اعتم ــای هم آفرین ــق فعالیت ه طری

تفــاوت  زمینــٔه  کــه  اســت  گردشــگر ها  خــود  ارزش آفریــن 

1. Tourist Involvment 

ــان  ــش نمای ــته بیش ازپی ــای گذش ــا پژوهش ه ــر را ب ــش حاض پژوه

می کنــد. بــا توجــه بــه آنچــه مطــرح شــد، پژوهــش حاضــر در پــی 

ــای  ــایندها و پیامده ــه پیش ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ــخ گویی ب پاس

ــتند؟ ــا هس ــگر  کدام ه ــیفتگی گردش ــدل ش م

مبانی نظری پژوهش
شیفتگی گردشگر 

ــای  ــدادی دیدگاه ه ــگر ، تع ــیفتگی گردش ــی ش ــرای بررس ب

تئوریــک بــه کار رفتــه اســت کــه شــامل بازاریابــی رابطه منــد 

خدمــات2  بــر  حاکــم  منطــق   ،)Vivek et al., 2014(

ــم  ــخ محرک - ارگانیس ــوری پاس )Hollebeek et al., 2019(، تئ

 Choi & Kandampully, 2018; Islam & & Rahman,(

ــی4  ــادل اجتماع ــوری تب ــی3، تئ ــت اجتماع ــوری هوی 2017(، تئ

)Hollebeek, 2011 ؛ Rather, 2018( و تئــوری هم زیســتی5 

)Islam et al., 2018( هســتند. در ایــن پژوهــش، به دلیــل تمرکــز 

ــور  ــق خدمات مح ــد، از منط ــگر  و برن ــل و ارزش گردش ــر تعام ب

شــده  اســتفاده  گردشــگر   شــیفتگی  چهارچوب بنــدی  بــرای 

 So( ــرار دارد ــگری ق ــت گردش ــز صنع ــٔه تمرک ــه در نقط ــت ک اس

et al., 2014(. براســاس منطــق خدمات محــور، شــیفتگی در 

ــان  ــکل گیری تجربیاتش ــه در ش ــت ک ــر اس ــل تغیی ــتریان عام مش

ــرکت در  ــق ش ــد از طری ــا می  توان ــهم آن ه ــزایی دارد. س ــش بس نق

بحث هــای مربــوط بــه برنــد، کمــک بــه مشــتریان دیگــر و کمــک 

 .)Blazquez-Resino et al., 2015( ــد ــی یاب ــوآوری تجل در ن

و  شــناخت  هیجــان،  رفتــار،  به منزلــٔه  شــیفتگی 

ــود  ـــ می ش ــد تعری ــا برن ــل ب ــی در تعام ــرمایه گذاری اجتماع س

 )2011( همــکاران  و  بــرودی   .)Hollebeek et al., 2018(

ــن  ــل بی ــه در تعام ــد ک ـــ می کنن ــی تعری ــت روان ــیفتگی را حال ش

 Bowden et( ــد ــاق می افت ــن اتف ــیء نمادی ــا ش ــتری ب ــٔه مش تجرب

al., 2017؛ Taheri et al., 2014(. شــیفتگی عبــارت اســت از 

ــازمان  ــه س ــا و آنچ ــا فعالیت ه ــراد ب ــاط اف ــارکت و ارتب ــدت مش ش

ارائــه می کنــد کــه می توانــد ایــن شــیفتگی از ســوی مشــتری و یــا 

ســازمان شــروع شــود. بــر ایــن اســاس، شــیفتگی ســازٔه مرتبــه دوم 

ــاط  ــتاقانه و ارتب ــارکت مش ــه، مش گاهان ــه آ ــامل توج ــی ش انعکاس

اجتماعــی در نظــر گرفتــه می شــود کــه مطابــق بــا ابعــاد شــناختی، 

 Hollebeek et al., 2014; Islam( هیجانــی و رفتــاری اســت

 & Rahman, 2017; Sharma & Rather, 2016; So et al.,

 .)2012

2. Service Dominant logic
3. Social Identity
4. Social Exchange
5. Co-exisitance 
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رضایــت  شکســت  به دلیــل  مشــتری  شــیفتگی  مفهــوم 

بنابرایــن،  یافــت.  توســعه  وفــاداری  پیش بینــی  در  مشــتری1 

ــت  ــر یاف ــا مشــتری تغیی ــی ب ــاط هیجان ــه ارتب توجــه پژوهشــگران ب

)McEwen & Fleming, 2003(. انســتیتوی علــوم بازاریابــی 

ام اس آی )2010( مطالعــات شــیفتگی را در هشــت گــروه اولویتــی 

بــرای پژوهــش شناســایی کــرد. پژوهشــگران دانشــگاهی در تــالش 

 Van Doorn et al.,( هســتند شــیفتگی را مفهوم ســازی کننــد

2010(. ایــن پژوهشــگران شــیفتگی گردشــگرها را حالــت روانــی 

ــا  ــد )Hollebeek, 2011; So et al., 2014( ی ــر می گیرن در نظ

 Bowden,(  ــگر ــاداری گردش ــه وف ــر ب ــی منج ــد روان ــٔه فراین به منزل

 Carlson et(  و یــا ابــراز رفتــاری شــیفتگی گردشــگر )2009

 al., 2018; Romero & Okazaki, 2015; Van Doorn et

 Mollen(  و شــیفتگی آنالیــن و مجــازی گردشــگر )al., 2010

Wilson, 2011 &( و ارزش تولیدشــده بــا شــیفتگی مشــتری 

ــیفتگی  ــوم ش ــد )Kumar et al., 2010(. مفه ــدی می کنن گروه بن

در رشــته های متفــاوت دانشــگاهی مثــل رفتــار ســازمانی )مشــارکت 

جامعه شناســی  کار(،  بــه  )شــیفتگی  روان شناســی  کارکنــان(، 

ــه  ــی )Brodie et al., 2011( مطالع ــی( و بازاریاب ــارکت مدن )مش

ــت.  ــده اس ش

ــگر،   ــیفتگی گردش ــریح ش ــرای تش ــی، ب ــات بازاریاب تحقیق

 .)Vivek et al., 2014( ــاری دارد ــناختی و رفت ــدگاه روان ش دو دی

 ،)2011( همــکاران  و  بــرودی  مثــل  پژوهشــگران،  از  برخــی 

شــیفتگی مشــتری را حالــت روانــی تعریـــ می کننــد کــه در 

مقصــد  در  گردشــگر  تعامــل  و  هم آفرینــی  تجربیــات  ســایٔه 

ــا  ــد، ب ــازه می ده ــگر اج ــه پژوهش ــدگاه ب ــن دی ــد. ای ــاق می افت اتف

ــی  ــگر  را بررس ــیفتگی گردش ــی ش ــدی، پیچیدگ ــردی چندبع رویک

ــدٔه عناصــر هیجانــی، شــناختی و  ــد. چنیــن رویکــردی دربرگیرن کن

رفتــاری اســت )Hollebeek, 2011; So et al., 2014(. دیــدگاه 

رفتــاری بــر رفتارهــای غیر تعاملــی گردشــگرها متمرکــز اســت 

ــد  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــگر ی را تح ــت گردش ــرد صنع ــه عملک ک

)Van Doorn et al., 2010(. در ایــن دیدگاه، شــیفتگی گردشــگر  

دهان به دهــان،  تبلیغــات  در  کــه  اســت  درحال رشــد  ســازه ای 

ــر،  ــگر  های دیگ ــه گردش ــک ب ــاداری، کم ــران، وف ــه دیگ ــه ب توصی

ــوا، تعامــل گردشــگرها و بالگ نویســی ظاهــر می شــود  ــد محت تولی

)Romero & Okazaki, 2015(. مطالعــات تجربــی کمــک کرده 

تــا رفتــار گردشــگرها درخصــوص برنــد در جامعــٔه آنالیــن تشــریح 

نمی توانــد  رفتــاری  امــا مشــارکت   .)Li et al., 2017( شــود

به تنهایــی توضیــح کاملــی از شــیفتگی گردشــگر  ارائــه کنــد؛ 

ــال  ــا انتق ــات و ی ــب اطالع ــا کس ــد ب ــگر  ها می توانن ــه گردش چراک

ــن،  ــوند )Brodie et al., 2013(. بنابرای ــه ش ــز انگیخت ــک نی ریس

پژوهشــگران بیشــتر تمایــل دارنــد از رویکــرد چندبعــدی، کــه 

دربردارنــدٔه ارتبــاط روانــی و رفتــاری گردشــگر  ها بــا صنعــت 

1. Customer Satisfaction

 Brodie et al.,( گردشــگری اســت، ایــن مســئله را مطالعــه کننــد

بیشــتر شــیفتگی  و درک  Su et al., 2017 ;2011(. شــناخت 

ــر  ــناخت و درک ارزش منج ــن در ش ــرات بنیادی ــه تغیی ــگر  ب گردش

شــده اســت. از دیــدگاه ســنتی، ارزش در محصــول نهفتــه اســت و 

 .)Zeithaml, 1998( ــه و ســود وجــود دارد بده بســتانی بیــن هزین

الف( پیشایند های شیفتگی گردشگر 
تجربٔه گردشگر2 

ــام  ــداوم انج ــد م ــوان »فراین ــه را می ت ــطح، تجرب ــن س در کلی تری

دادن و متحمــل شــدن کــه معنــا بــرای فــرد فراهــم می کنــد« تعریـــ 

ــد  ــان می کن ــس )2000( بی ــرد )Sarker et al., 2019(. بوهالی ک

کــه تجربــٔه گردشــگر بــه تعاملــی اشــاره دارد کــه گردشــگر هنــگام 

ــاط  ــگری ارتب ــا گردش ــه ب ــی ک ــا و خدمات ــٔه کااله ــتفاده از کلی اس

ــورت  ــات به ص ــا و خدم ــن کااله ــود. ای ــه می ش ــا آن مواج دارد ب

ــتی  ــع دس ــد صنای ــل، خری ــه، حمل ونق ــتراحتی، تغذی ــات اس امکان

و ســوغاتی و همچنیــن خوش گذرانــی و بازدیــد از جاذبه هــای 

گردشــگری اســت )غفــاری و همــکاران، 13۹7(. مطالعــات نشــان 

ــگر   ــی گردش ــات عاطف ــگر  در ارتباط ــارب گردش ــه تج ــد ک می ده

ــب  ــه به مرات ــت ک ــاط اس ــن ارتب ــی ای ــه عاطف ــت؛ وج ــر اس مؤث

باالتــر از وفــاداری صــرف و یــا هــوادار مقصــد خــاص بــودن مربوط 

ــتگی و  ــون دلبس ــی چ ــوان در مفاهیم ــه را می ت ــن مرتب ــود. ای می ش

ــا آن و نیــز احساســی نظیــر »شــیفتگی« مشــاهده  پیونــد عاطفــی ب

.)Zatori et al., 2018; Yousaf & Fan, 2020 ( کــرد

هویت مقصد3
ــه وجــود  ــد را ب ــزی اســت کــه برن هویــت مقصــد الهــام آور آن چی

آورده اســت و نقش هــای متفاوتــی همچــون تداعــی، مدیریــت 

ادراک مخاطــب و ایجــاد ارزش بــرای برنــد را بــر عهــده دارد 

ــر  ــد بیانگ ــت مقص )Aaker & Joachimsthaler, 2000(. هوی

ــه  ــه و چ ــزی را ارائ ــه چی ــگری چ ــد گردش ــه مقص ــت ک ــن اس ای

 Stoffelen & Vanneste,( قول هایــی را بــه گردشــگر  می دهــد

2018(. هویــت مقصــد بخــش راهبــردی اســت کــه مقصــد 

 Zhang et al.,( گردشــگری و گردشــگران را هدایــت می کنــد

ــن  ــه از تعیی ــی ک ــه هیجانات ــد ک ــان می ده ــات نش 2019(. مطالع

ــود  ــی می ش ــد ناش ــگر از مقص ــر گردش ــد و تصوی ــت مقص هوی

 Liu et al., 2017( زمینــٔه شــیفتگی بــه مقصــد را فراهــم مــی آورد

 .)Joo et al., 2020 ؛ 

تصویر مقصد4
ــکل  ــرش متش ــٔه نگ ــد را به منزل ــر مقص ــون )1979( تصوی کرامپت

ــگر   ــه گردش ــد ک ـــ می کن ــت ها تعری ــد و برداش ــا، عقای از باوره

2. Tourist Experience
3. Destination Identity
4. Perceived Image
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راجع بــه یــک مقصــد گردشــگر ی دارد. ایــن ادراکات درخصــوص 

برنــد مقصــد تداعیــات ذهــن گردشــگر  را منعکــس می کنــد 

)Keller, 1993(. تاویتیامــان و همــکاران )2021( چشــم انداز 

امنیــت  تاریخــی،  جاذبه هــای  مطلــوب،  آب وهــوای  زیبــا، 

تشــکیل دهندٔه  مؤلفه هــای  از  را  مهمان نــواز  مــردم  و  عمومــی 

ــان  ــات نش ــی مطالع ــد. بررس ــر می گیرن ــد در نظ ــر مقص ی تصو

می دهــد کــه یکــی از عوامــل مؤثــر در وفــاداری و شــیفتگی برنــد 

یــر مقصــد اســت )Stylidis et al., 2020(. درواقــع،  تصو

یــای مفهــوم شــیفتگی بــه مقصــد بــرای توســعٔه  ماهیــت پو

یــر مثبــت از مقصــد اســت  چشــم انداز اســتراتژیک نیازمنــد تصو

.)Ragb et al., 2020(

ب( پیامد های شیفتگی گردشگر 
وفاداری گردشگر1

ــور  ــی به ط ــی عموم ــات بازاریاب ــاداری در ادبی ــوم وف ــه مفه اگرچ

ــب مقصدهــای  ــد در قال ــه برن ــاداری ب وســیعی بررســی شــده، وف

گردشــگری به نــدرت مطالعــه شــده اســت )کلیونــد، 1392؛ 

ــب  ــاداری موج ــه وف ــت ک ــان داش ــد اذع ــوی، 1393(. بای مرتض

می شــود کــه پایــداری مقصــد افزایــش یابــد و از مزایایــی وفــاداری 

ــی و  ــر بازاریاب ــای کمت ــوان از هزینه ه ــا می ت ــرای مقصده ــد ب برن

 Fu, 2019;( ــرد ــام ب ــافرت ن ــارت مس ــوذ تج ــدرت نف ــش ق افزای

ــج  ــن نتای ــدد از مهم تری ــد مج ــه بازدی Lv et al., 2019(. اگرچ

وفــاداری بــه مقصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت، مطالعــات زیــادی 

بــه نتایــج مثبت تــری از وفــاداری بــه مقصــد، همچــون رفتارهــای 

دهان به دهــان، اشــاره کرده انــد )خدامــی و همــکاران، 13۹۸(. 

برخــی پژوهشــگران اثــر مثبــت شــیفتگی گردشــگر  را در وفــاداری 

 Islam et al., 2017; Sharma & Rather,( آن ارائــه کرده انــد

ــگر ی  ــوزٔه گردش ــم در ح ــوز ه ــاط هن ــن ارتب ــد ای 2016(. هرچن

تحــت مطالعــه اســت.

اعتماد گردشگر2
تعریـــ  گردشــگران  باورهــای  مجموعــه  گردشــگر   اعتمــاد 

ــگری  ــد گردش ــه مقص ــد ب ــه می توانن ــدگاه ک ــن دی ــود، از ای می ش

 Liu et al.,( ــد ــان کنن ــد اطمین ــورد تعه ــات م ــٔه خدم ــرای ارائ ب

2019(. ازایــن رو، اعتمــاد مشــتری بــه صنعــت گردشــگری، برنــد 

ــان  ــش عدم اطمین ــرای کاه ــگر ی ب ــادالت گردش ــد در تب و مقاص

ــاب  ــت در انتخ ــر مثب )Rather, 2017; Su et al, 2017( و تأثی

  Chaudhuri & Holbrook,( و رفتــار گردشــگر  ضــروری اســت

2001؛Su et al., 2017(. بررســی مطالعــات نشــان می دهــد کــه 

شــفیتگی تأثیــر مثبــت و معنــی داری در افزایــش اعتمــاد گردشــگر  

 .)Wang et al., 2019؛ Filieri & McLeay, 2015( دارد

1. Tourist Loyalty
2. Tourist Trust

هم آفرینی
تعاملــی  ارزش  ایجــاد  بــه  گردشــگری  حــوزٔه  در  هم آفرینــی 

توســط گردشــگر  و عوامــل تأمین کننــدٔه خدمــات گردشــگری 

 .)Prahalad & Ramaswamy, 2004( می شــود  گفتــه 

توســعٔه منطــق حاکــم بــر خدمــات در ســال های اخیــر بــه 

ــا  ــبکه ای پوی ــی در ش ــه ارزش آفرین ــد دارد ک کی ــوع تأ ــن موض ای

 Vargo & Lusch,( می افتــد  اتفــاق  خدماتــی  سیســتم  در  و 

ــی شــامل  ــدی ای از ارزش آفرین ــی پیکربن 2016(. سیســتم خدمات

مــردم، تکنولــوژی، دیگــر سیســتم های داخلــی و خارجــی و 

نیــز اطالعــات به اشتراک  گذاشته شــده نظیــر زبــان، فرایندهــا، 

 Spohrer et al.,( اســت  قوانیــن  و  سیاســت ها  قیمــت، 

Blazquez-Resino et al., 2015 ;2007(. براســاس نتایــج 

از  یکــی  کــه  داشــت  بیــان  می تــوان  مختلـــ  پژوهش هــای 

 Binkhorst &( ــت ــی اس ــد هم آفرین ــیفتگی مقص ــای ش پیامده

 .)Dekker, 2009; Liu & Jo, 2020

تولید محتوا3
ــازی  ــه تصمیم س ــت ک ــگرها اس ــامل آرای گردش ــوا ش ــد محت تولی

را بــرای گردشــگرهای دیگــر و غنی ســازی تجربیــات آن هــا را 

تســهیل می کنــد )Van Doorn et al., 2010(. ایــن اظهارنظرهــا 

 Tang et al.,( به صــورت رتبه بنــدی و متنــی ظاهــر می شــود

ایــن روزهــا گردشــگرها نظرهــای خــود را راجع بــه   .)2014

وب ســایت ها  در  امکانــات  و  مقاصــد  رســتوران ها،  هتل هــا، 

ــرای  ــت ب ــا روی اینترن ــن اظهارنظره ــد و ای ــتراک می گذارن ــه اش ب

ــن  ــی ای ــا ارزیاب ــتند و ب ــی هس ــر قابل دسترس ــگرهای دیگ گردش

 Cox( نظرهــا دربــارٔه مقصــد گردشــگری تصمیــم می گیرنــد

et al., 2009(. ایــن نــوع اطالعــات می تواننــد تحــت تأثیــر 

ــت  ــری و صنع ــدی در مهمان  پذی ــش کلی ــه نق ــد، ک ــیفتگی برن ش

 Chen et al., 2014; Allman,( ــد ــرار بگیرن ــگری دارد، ق گردش

.)2017; Shen et al., 2018 

تبلیغات شفاهی4
ــگر  ها  ــق آن گردش ــه از طری ــت ک ــاری اس ــفاهی رفت ــات ش تبلیغ

ــرای  ــوقی ب ــه مش ــدون این ک ــد، ب ــادل می کنن ــود را تب ــات خ تجربی

آن در نظــر گرفتــه شــود )Chu & Kim, 2011(. درخصــوص 

ــرا  ــت؛ زی ــم اس ــات مه ــوع تبلیغ ــن ن ــگر ی، ای ــات گردش خدم

ــی کــرد  ــوان آن را ارزیاب ــی نمی ت ــن خدمات ــل از اســتفاده از چنی قب

ــیفتگی  ــه ش ــد ک ــان می ده ــات نش )Confente, 2015(. مطالع

ــگران  ــات گردش ــی داری در تبلیغ ــر معن ــد تأثی ــد می توان ــه مقص ب

ــه  ـــ ازجمل ــترهای مختل ــگری در بس ــد گردش ــوص مقص درخص

 Hernández-Méndez( شــبکه های اجتماعــی داشــته باشــد

 .)& Muñoz-Leiva, 2015; Liu et al., 2017

3. Content production
4. Word of Mouth
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مدل مفهومی پژوهش
ــود  ــوابق موج ــینه و س ــات و پیش ــه، ادبی ــات اولی ــاس مطالع براس

ــن  ــٔه ای ــای آن، رابط ــایندها و پیامده ــیفتگی و پیش ــوع ش در موض

 Palmatier et al.,( مــدل بــر مبنــای بازاریابــی مشــارکت مشــتری

ــٔه  ــات تجرب ــج مطالع ــاس نتای ــت. براس ــده اس ــی ش 2018( طراح

 ،)Yousaf & Fan, 2020؛  Zatori et al., 2018( گردشــگر  

 ،)Joo et al., 2020؛  Liu et al., 2017( مقصــد  هویــت 

 )Ragb et al., 2020؛ Stylidis et al., 2020( ــر مقصــد تصوی

ــذاری  ــن تأثیرگ ــه، ای ــد، در ادام ــر دارن ــگر  تأثی ــیفتگی گردش در ش

 Sharma؛ Islam et al., 2017( شــیفتگی گردشــگر  در وفــاداری

 Filieri & McLeay, 2015( اعتمــاد   ،)& Rather, 2016

 Binkhorst & Dekker,( هم آفرینــی ،)Wang et al., 2019؛

 Chen et al., 2014( تولیــد محتــوا ،)Liu & Jo, 20202009 ؛

تبلیغــات شــفاهی  و   )Shen et al., 2018؛ Allman, 2017؛

 Liu et؛Hernández-Méndez & Muñoz-Leiva, 2015(

ــت.  ــذار اس al., 2017( اثرگ

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
ــر، از نظــر هــدف، از نــوع تحقیقــات کاربــردی  تحقیــق حاض

ــه روش  ــه ب ــت ک ــی اس
ّ
ــات عل ــوع تحقیق ــث روش، از ن و، از حی

ــات  ــتفاده از مطالع ــا اس ــدا، ب ــت. ابت ــده اس ــام ش ــی انج پیمایش

ــرای  ــب ب ــتدل و مناس ــی مس ــری و تجرب ــینٔه نظ ــه ای، پیش کتابخان

تدویــن نظریــه و حمایــت از فرضیه هــای تحقیــق ارائــه شــد. 

ســپس، بــا اســتفاده از مطالعــٔه میدانــی، مــدل و فرضیه هــای 

تحقیــق در بخــش گردشــگری بررســی شــد. جامعــٔه آمــاری 

پژوهــش شــامل گردشــگران ایرانــی اســت کــه در ســال های 13۹7 

ــه خــارج از کشــور  ــٔه مســافرت ب ــار تجرب و 13۹۹ حداقــل یــک ب

)ترکیــه، مالــزی، امــارات متحــدٔه عربــی )شــهر دبــی(، گرجســتان، 

ارمنســتان و آذربایجــان( را داشــته اند. بــا توجــه بــه عدم دسترســی بــه 

گردشــگران مــورد نظــر، جامعــٔه آمــاری نامحــدود فــرض شــد و، در 

ســطح اطمینــان 95 درصــد و خطــای بــرآورد 0/05 در جامعــه، اندازٔه 

نمونــه 400 نفــر بــه دســت آمــد کــه، بنــا بــر روش احتیاطــی و ســطح 

گســتردٔه مطالعــه و بــا نظــر اســتادان و خبــرگان و بــرای افزایــش اعتبــار 

مــدل، انــدازٔه نمونــه بــه 450 مــورد افزایــش خواهــد یافــت. در ایــن 

ــد. ــتفاده ش ــترس اس ــری در دس ــش، از روش نمونه گی پژوه

ــات  ــق ادبی ــات دقی ــاس مطالع ــش براس ــش نامٔه پژوه پرس

ــان دیگــر انجــام   توســط محقق
ً
ــال ــی کــه قب مربوطــه و پژوهش های

شــده بــود طراحــی شــد. درکل، 47 گویــه بــرای اندازه گیــری 

متغیرهــای تحقیــق اســتفاده شــد. پیشــایندهای شــیفتگی گردشــگر  

بــا 17 گویــه در قالــب ســه ُبعــِد هویــت مقصــد، تجربــٔه گردشــگر ، 

تصویــر درک شــدٔه گردشــگر  کــه توســط زاتــوری و همــکاران 

)2018(، یوســـ و فــان )2020(، لیــو و همــکاران )2017( 

ــد.  ــی ش ــت ارزیاب ــده اس ــه ش ــکاران )2020( تهی ــب و هم و راغ

شــیفتگی گردشــگر  از طریــق 8 گویــه، کــه توســط ســو و همــکاران 

)2012( و رادر و شــارما )2017( تهیــه شــده بــود ارزیابــی 

ــِد  ــج ُبع ــب پن ــه و در قال ــا 22 گوی ــز ب ــدل نی ــای م ــد. پیامده ش

ــی،  ــد، هم آفرین ــه مقص ــگر  ب ــاداری گردش ــگر ، وف ــاد گردش اعتم

ــوا، تبلیغــات شــفاهی، کــه توســط اســالم و همــکاران  تولیــد محت

)2017(، وانــگ و همــکاران )2019(، لیــو و جــو )2020(، شــن 

ــی شــد.  ــود، ســنجش و ارزیاب ــه شــده ب و همــکاران )2018( تهی

ــدادی  ــای تع ــتفاده از اظهارنظره ــا اس ــش نامه ب ــون پرس پیش آزم

از گردشــگران و اســتادان بازاریابــی انجــام شــد و درنهایــت برخــی 

پیشــنهادها درخصــوص اصــالح جمله هــا و ســازگاری گویه هــا بــا 

مطالعــٔه تجربــی ارائــه شــد. همــٔه متغیرهــا بــا اســتفاده از مقیــاس 

پنج درجــه  ای لیکــرت شــامل خیلــی کم)نمــرٔه 1(، کــم )نمــرٔه 2(، 

ــاد )نمــرٔه ۵(  ــاد )نمــرٔه 4( و خیلــی زی ــدازه ای )نمــرٔه 3(، زی ــا ان ت

اندازه گیــری شــدند.

ــایندها،  ــامل پیش ــی ش ــت بررس ــازه های تح ــک از س هری

شــیفتگی گردشــگر  و پیامدهــا جداگانــه در یــک مــدل اندازه گیــری 

ــازه های  ــدی س ــی تأیی ــل عامل ــج تحلی ــدند. نتای ــل ش تجزیه وتحلی

ــتر از 0/4  ــا بیش ــٔه گویه ه ــی هم ــار عامل ــد ب ــان می ده ــدل نش م

ــتند.  ــی داش ــدار قابل قبول ــدل مق ــرازش م ــاخص های ب ــت و ش اس

ــرازش در  ــار عاملــی در جــدول 1 و نتایــج شــاخص های ب نتایــج ب

جــدول 2 ارائــه شــده اســت.

بــرای ارزیابــی پایایــی متغیرهــا از ســه روش آلفــای کرونباخ، 

 )AVE( و متوســط واریانــس تبیین شــده )CR( پایایــی مرکــب

اســتفاده شــد. باگوســی و یــی  )1988( بیــان می کننــد کــه پایایــی 

مرکــب بایــد مســاوی یــا بیشــتر از 0/6، متوســط واریانس تبیین شــده 

بایــد مســاوی یــا بیشــتر از 0/۵ و آلفــای کرونبــاخ مســاوی یــا بیشــتر 

از 0/7 باشــد. بــر ایــن اســاس، همان طــور کــه در جــدول 1 مشــاهده 

می شــود، مقادیــر CR و AVE و آلفــای کرونبــاخ همگــی در درون 

ــی  ــه پایای ــرد ک ــان ک ــوان بی ــه، می ت ــدند. درنتیج ــه ش ــطح پذیرفت س

ــت. ــول اس ــش قابل قب ــای پژوه متغیر ه

جدول 1: بارهای عاملی و پایایی ابزار اندازگیری

روایی همگراپایاییمرتبه دوممرتبه اول

AVEپایایی مرکبآلفای کرونباخP Valuesآمارٔه tبار عاملیP Valuesآمارٔه tبار عاملیابعادمتغیر

پیشایندها

هویت مقصد

0/۸۵722/0430/000

0/76613/7۵۹0/0000/7610/۸630/67۸
0/770۹/32۵0/000
0/۸401۹/۵630/000
0/7447/2410/000
0/۸7۸1۸/۵770/000

تجربٔه گردشگر 

0/4743/3470/001

0/724۹/2340/0000/7۸20/۸۵20/۵17

0/676۸/7010/000
0/۵74۵/۵4۵0/000
0/77۹13/6۵20/000
0/7۵713/6160/000
0/۸4۹20/1440/000
0/7317/۹6۵0/000

تصویر درک شده

0/4162/2010/02۸

0/۸6024/۸۹70/0000/7۵10/۸۹20/۵02
0/۵423/66۸0/000
0/۸۹224/۵۹20/000
0/۸4421/۹310/000
0/716۹/۹270/000
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روایی همگراپایاییمرتبه دوممرتبه اول

AVEپایایی مرکبآلفای کرونباخP Valuesآمارٔه tبار عاملیP Valuesآمارٔه tبار عاملیابعادمتغیر

شیفتگی گردشگر 

0/717۹/40۵0/000

0/۸471۵/4170/0000/7600/۸170/۵76

0/۸321۹/1۹۹0/000

0/7۵114/37۸0/000

0/۹3۸71/۵610/000

0/73710/۹۸60/000
0/76712/66۵0/000

0/73710/72۸0/000

0/7۸114/۸۹10/000

پیامدها

اعتماد گردشگر 

0/۵4۸4/2760/000

0/۸۸134/04۸0/0000/7610/۸360/۵0۹

0/710۸/۹۹30/000

0/7۹72۸/2۹10/000

0/70410/02۸0/000

0/7۹۵17/2410/000

وفاداری گردشگر 

0/7۹214/37۸0/000

0/۸۸42۸/۹100/0000/۸130/۸700/۵74

0/6۹3۸/7300/000

0/۸0116/7۸۸0/000

0/۵626/4۵۸0/000
0/۸0720/7320/000

هم آفرینی

0/7۵016/6360/000

0/۸۹434/6220/0000/76۵0/۸420/۵21

0/6۵۹۸/3660/000

0/6032/۸230/00۵

0/7172/۹۹۹0/003

0/7333/30۹0/001

تولید محتوا
0/4۹63/4400/1۵0

0/41۹3/۸۹70/0000/7130/۸4۸0/۵07 0/6۸03/70۵0/000
0/۸۸2۸/۵۹20/000

تبلیغات شفاهی

0/7147/0230/000

0/۸۸326/۸3۵0/0000/7260/۸000/۵73
0/7177/1010/000

0/6۹۵۵/۹60/000

0/۸32۹/0140/000

ــی  ــازه )روای ــوا و س ــی محت ــه دو روش روای ــق ب ــی تحقی روای

همگــرا و روایــی  واگــرا( ارزیابــی شــد. روایــی محتــوا بــا نظرســنجی 

ــٔه  ــه هم ــه این ک ــه ب ــا توج ــن، ب ــد. همچنی ــت آم ــه دس ــرگان ب خب

بارهــای عاملــی گویه هــای مربــوط بــه هریــک از ســازه ها از 

لحــاظ آمــاری معنــی دار شــدند، )P>0/001( و مقادیــر آن هــا 0/4 

بیشــتر بودنــد، روایــی همگــرا نیــز تأییــد شــد )جــدول 1(. درنهایت، 

روایــی واگــرا از طریــق دو روش بیان شــده توســط کالیــن  )2005( 

ــان  ــن )2005( بی ــد. کالی ــی ش ــر  )1981( ارزیاب ــل و الک و فورن

ــش  ــد بی ــل نبای ــن عام ــده بی ــتگی برآوردش ــب هم بس ــد ضری می کن

ــه در  ــور ک ــود. همان ط ــد ش ــرا تأیی ــی واگ ــا روای ــد ت از 0/۸۵ باش

ــر از  ــا کمت ــن عامل ه ــتگی بی ــود، هم بس ــاهده می ش ــدول 3 مش ج

0/۸۵ اســت و روایــی واگــرا نیــز تأییــد می شــود. همچنیــن، فورنــل 

و الکــر )1981( بیــان می کننــد کــه روایــی واگــرا، وقتــی در ســطح 

ــرای هــر ســازه بیشــتر  ــر AVE ب ــول اســت کــه جــذر مقادی قابل قب

ــدل  ــر در م ــازه های دیگ ــازه و س ــن آن س ــتراکی بی ــس اش از واریان

باشــد. جــدول 3 حــاوی مقادیــر ضرایــب هم بســتگی بیــن ســازه ها 

و جــذر مقادیــر AVE مربــوط بــه هــر ســازه اســت. براســاس نتایــج 

ــدول  ــر ج ــه روی قط ــذر AVE ک ــتگی و ج ــت آمده از هم بس به دس

قــرار دارد، می تــوان روایــی واگــرای مــدل در ســطح ســازه را از نظــر 

ــب  ــه ضری ــت؛ چراک ــه گرف ــر )1981( نتیج ــل و الک ــار فورن معی

ــت.  ــاخص AVE اس ــذر ش ــر از ج ــازه ها کمت ــٔه س ــتگی هم هم بس

در جــدول ۵، شــاخص های توصیفــی متغیرهــای پژوهــش و نتایــج 

آزمون کولموگروف  -   اسمیرنوف ارائه شده است.
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جدول 2: شاخص های برازش مدل اندازه گیری پیشایندها وپیامدهای شیفتگی گردشگر 

X2dfpGFITLINFICFIRMSEAX2/df

273/64۹۸0/0000/۹40/۹۵0/۹40/۹۵0/0۵2/7۹پیشایندها

136/۵1460/0000/۹10/۹10/۹30/۹20/072/۹6شیفتگی گردشگر 

3۵۸/۹61260/0000/۹30/۹40/۹60/۹20/062/۸4پیامدها

---مقادیر قابل قبول
 بیشتر
0/۹0

 بیشتر
0/۹0

 بیشتر
0/۹0

 بیشتر
0/۹0

بین 1 تا ۵کمتر از 0/0۸

جدول 3: ماتریس همبستگی و مجذور مقادیر

1234۵67۸۹متغیر

0/۸4هویت مقصد

0/7۹**0/۵6تجربۀ گردشگر

0/76**0/74**0/62تصویر درک شده

0/۸1**0/47**0/4۸**0/60شیفتگی گردشگر

0/7۸**0/۵3**0/7۵**0/76**0/4۹اعتماد گردشگر

0/7۵**0/۵7**0/7۵**0/۵7**0/۵0**0/۵۵وفاداری گردشگر

0/77**0/4۵**0/41**0/4۹**0/43**0/43**0/4۹هم آفرینی

0/۸3**0/۵3**0/32**0/3۸**0/42**0/34**0/33**0/27تولید محتوا

0/۸0**0/2۹**0/3۹**0/6۵**0/66**0/۵7**0/۵6**0/62**0/۵1تبلیغات شفاهی

جدول 4: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف میانگینمتغیر

استاندارد
آمارٔه zکشیدگیچولگی

K_S
سطح معنی داری

1/0۸1/011/010/27-4/270/61هویت مقصد

0/۹01/111/260/07-4/020/6۵تجربٔه گردشگر 

0/۸10/660/۸۹0/۵1-3/۹10/7۹تصویر درک شده

0/0۹1/060/23-0/67-3/۸70/۸0شیفتگی گردشگر 

0/670/320/۹60/44-3/۸00/۸0اعتماد گردشگر 

0/670/411/140/1۹-3/700/۸1وفاداری گردشگر 

0/071/2۸0/06-0/66-4/0۹0/66هم آفرینی

0/130/۸40/۵۹-0/۵۵-3/۵00/۹۹تولید محتوا

0/۸00/4۵0/۹20/47-4/0۸0/7۹تبلیغات شفاهی
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ــدول  ــمیرنوف در ج ــون کولموگروف - اس ــج آزم ــه نتای ــه ب ــا توج ب

ــال هســتند؛  ــوان اظهــار کــرد کــه متغیرهــای پژوهــش نرم 4، می ت

زیــرا ســطح معنــاداری کلیــٔه مقادیــر Z در هریــک از متغیرهــا 

.)0p>/05( از 0/05 اســت بزرگ تــر 

یافته های پژوهش
مدل ســازی  درســت نمایی،  حداکثــر  روش  از  اســتفاده  بــا 

ــاختاری  ــدل س ــج م ــد و نتای ــرا ش ــاختاری اج ــادالت س مع

نتایــج  ایــن  اســت.  ارائــه شــده   1 و شــکل   ۵ در جــدول 

ــاری  ــر آم ــش از نظ ــای پژوه ــٔه فرضیه ه ــد هم ــان می ده نش

هســتند.  تأییــد  مــورد  و  معنــادار   )P >0 /001 ( ســطح  در 

ــان  ۵ نش ــدول  ــدل در ج ــرازش م ــاخص های ب ــن، ش همچنی

محــدودٔه  در  بــرازش  شــاخص های  کلیــٔه  کــه  می دهــد 

ــز بــرازش الزم  مــورد پذیــرش قــرار دارنــد و مــدل تحقیــق نی

دارد. را 

جدول 5: آزمون فرضیه ها با استفاده از ضرایب استانداردشده

نتیجهt-valuep ضرایب مسیرمسیرهای فرض شدهفرضیه 

H1 تأیید11/200/0001  0/۵۸هویت مقصد در شیفتگی گردشگر

H2 تأیید4/030/0001  0/3۹تجربٔه گردشگر  در شیفتگی گردشگر

H3 تأیید7/420/002  0/1۹تصویر درک شده در شیفتگی گردشگر

H4 تأیید0/۵۹12/440/0001شیفتگی گردشگر  در اعتماد گردشگر

H5 تأیید0/6416/030/0001شیفتگی گردشگر  در وفاداری گردشگر

H6 تأیید0/4۸9/360/0001شیفتگی گردشگر  در هم آفرینی

H7تأیید0/۵310/0۹0/0001شیفتگی گردشگر  در تولید محتوا

H8تأیید0/۵7۹/۸۸0/0001شیفتگی گردشگر  در تبلیغات شفاهی

جدول 6: شاخص های برازش مدل ساختاری پژوهش

X2dfpGFITLINFICFIRMSEAX2/df

14۸/72۵20/0000/۹20/۹30/۹40/۹30/072/۸6مدل اولیه

 مقادیر
قابل قبول

---
 بیشتر
0/۹0

 بیشتر
0/۹0

 بیشتر
0/۹0

 بیشتر
0/۹0

 کمتر از
0/0۸

بین 1 تا ۵

ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــان می ده ــدول 6 نش ــه ج ــه ک همان گون

ســطح معنــی داری فرضیه هــای تحقیــق، می تــوان بــا ضریــب 

اطمینــان ۹۹ درصــد ادعــا کــرد کــه پیشــایندهای هویــت مقصــد، 

در شــیفتگی  تجربــٔه گردشــگر ، تصویــر درک شــدٔه گردشــگر  

ــب  ــه ضرای ــه ب ــا توج ــی داری دارد. ب ــت و معن ــر مثب ــگر  تأثی گردش

تأثیــر مســیرها، می تــوان بیــان کــرد کــه هویــت مقصــد، بــا 

ضریــب تأثیــر 0/۵۸، بیشــترین تأثیــر را بین پیشــایندها در شــیفتگی 

ــٔه 4 تــا ۸ پژوهــش نیــز نشــان داد کــه  گردشــگر  دارد. نتایــج فرضی

شــیفتگی گردشــگر  در پیامدهــای اعتمــاد گردشــگر ، وفــاداری 

تبلیغــات  تولیــد محتــوا،  بــه مقصــد، هم آفرینــی،  گردشــگر  

ــب،  ــه ضرای ــه ب ــا توج ــی داری دارد. ب ــت و معن ــر مثب ــفاهی تأثی ش

ــه  ــگر  ب ــاداری گردش ــر را در وف ــترین تأثی ــگر  بیش ــیفتگی گردش ش

ــر 0/64 دارد.  ــب تأثی ــا ضری ــگری ب ــد گردش مقص
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شکل 2: مدل ساختاری کلی تحقیق براساس ضرایب استاندارد

شکل 3: مدل ساختاری کلی تحقیق براساس ضرایب معنی داری
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بحث و نتیجه گیری 
ــران  ــه مدی ــر توج ــال های اخی ــگر  در س ــیفتگی گردش ــوع ش موض

ــگر های  ــه گردش ــل این ک ــت. به دلی ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ را ب

شــیفته طــوری رفتــار می کننــد کــه ارزش اقتصــادی از رفتــار آن هــا 

ــا  ــر ب ــش حاض ــود )Kumar et al., 2010(، پژوه ــل می ش حاص

ــگر   ــیفتگی گردش ــدل ش ــای م ــایندها و پیامده ــی پیش ــدف بررس ه

ــیفتگی  ــد در ش ــت مقص ــه هوی ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــام ش انج

ــا  ــل ب ــای حاص ــی داری دارد. یافته ه ــت و معن ــر مثب ــگر  تأثی گردش

ــکاران  ــو و هم ــکاران )2017( ج ــو و هم ــای لی ــج پژوهش ه نتای

ــخص  ــای مش ــن پژوهش ه ــه در ای ــت؛ چراک ــو اس )2020( هم س

ــت و  ــر مثب ــگر تأثی ــیفتگی گردش ــد در ش ــت مقص ــه هوی ــد ک ش

ــی  ــدی در بازاریاب  جدی
ً
ــبتا ــوع نس ــیفتگی موض ــی داری دارد. ش معن

 Brodie et al., 2013; Harmeling( و رفتــار گردشــگر  اســت

هویــت   .)et al., 2017; Van Tonder & Petzer, 2018

ــه  ــد و ب ــک می کن ــی را تحری ــد عاطف ــط و پیون ــعٔه رواب ــکان توس م

ســرمایه گذاری در برندهــای گردشــگری و شــیفتگی گردشــگر  

و  رادر   .)Loureiro & Sarmento, 2018( می شــود  منجــر 

ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ای ب ــکاران )2019( در مطالع هم

ــیفتگی  ــکان در ش ــتگی م ــادی از دلبس ــٔه ابع ــکان به مثاب ــت م هوی

گردشــگر  تأثیــر مثبــت دارد. صنعــت گردشــگری فعاالنــه در ترویــج 

ــرای شــفیتگی گردشــگر  و افزایــش ســهم  ــٔه هویــت مقصــد ب و ارائ

بــازار درگیــر بــوده اســت. بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده، 

می تــوان بیــان کــرد کــه هویــت مقصــد زمینــه ای را فراهــم مــی آورد 

ــٔه  ــگاه و در زمین ــزد گردشــگر ، منزلــت و جای کــه کشــور مقصــد، ن

توســعٔه گردشــگری شــهرت خوبــی داشــته باشــد. همچنیــن، 

ــارز  ــاخص های ب ــگر  و ش ــزد گردش ــود را ن ــاص خ ــای خ جاذبه ه

فرهنگــی و اجتماعــی داشــته باشــد. ایــن شــرایط می توانــد در 

ــد. ــته باش ــی داش ــر مثبت ــگر  تأثی ــیفتگی گردش ش

همچنیــن، نتایــج نشــان داد کــه تجربٔه گردشــگر  در شــیفتگی 

پژوهش هــای  در  دارد.  معنــی داری  و  مثبــت  تأثیــر  گردشــگر  

ــان )2020(، گــزارش  ــوری و همــکاران )2018( و یوســـ و ف زات

شــد کــه تجربــٔه گردشــگر در شــیفتگی آن هــا تأثیــر مثبــت و 

معنــی داری دارد. ایــن نتایــج بــا یافته هــای پژوهــش حاضــر هم ســو 

اســت. شــیفتگی مشــتری در پژوهش هــای  پیشــین در بخــش 

 Choi &؛ Ahn & Back, 2018 ( گردشــگری و مهمان پذیــری

ــده  ــه ش Kandampully, 2018 ؛Taheri et al., 2014( مطالع

ــد  ــا مقاص ــتریان ب ــی مش ــٔه تعامل ــٔه تجرب ــه آن به منزل ــه ب ــت ک اس

 Brodie et al.,( و فعالیت هــای گردشــگر ی نــگاه شــده اســت

ــاد(  ــد، اعتم ــه )تعه ــوم رابط ــا مفه ــیفتگی ب ــن، ش 2011(. بنابرای

ــت  ــه اهمی ــت ک ــاوت اس ــی متف ــی تعامل ــت پویای ــر مزی به خاط

ســرمایه گذاری گردشــگر ها و مشــتریان در تعامــل  بــا برنــد را 

مکان - پایــه  پدیــده ای   
ً
اساســا گردشــگری  می دهــد.  نشــان 

اســت  متفــاوت  مقیاس هــای  در  یــت  هو شــکل دهی  شــامل 

)Hall, 1998(. مولــن و ویلســن )2010( اعتقــاد دارنــد کــه 

دانــش قبلــی گردشــگر  از مــکان مــورد بازدیــد و هویــت آن مــکان 

در شــفیتگی گردشــگر  تأثیــر دارد. گردشــگری مکانــی بــرای تعامــل 

ــیفتگی  ــود و ش ــر می ش ــد درگی ــت مقص ــا هوی ــگر ب ــت و گردش اس

ــن،  ــود )Ingram et al., 2017(. همچنی ــاد می ش ــگر  ایج گردش

ــه  ــد ک ــان می ده ــکاران )13۹7( نش ــاری و هم ــه غف ــٔه مطالع نتیج

تجربــٔه گردشــگر در تصویــر برنــد مقصــد تأثیــر مثبــت دارد. بــودن 

ــتری  ــیفتگی  مش ــرای ش ــرطی ب ــتری را پیش ش ــٔه  مش )2009( تجرب

می دانــد. بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده، می تــوان گفــت، 

هنگامــی کــه گردشــگر  در ســفرهای خــود مراکــز اقامتــی باکیفیــت، 

خریــد،  مناســب  قیمت هــای  خــوب،  حمل ونقــل  خدمــات 

کیفیــت مطلــوب خدمات رســانی، دسترســی ســریع بــه مکان هــای 

گردشــگری، راهنمــای گردشــگری بــرای اطالع رســانی، هــوای 

ــا  ــیفتگی در آن ه ــاد ش ــٔه ایج ــد، زمین ــه کن ــره را تجرب ــوب  و غی خ

فراهــم می شــود.

همچنیــن، نتایــج نشــان داد کــه تصویــر درک شــدٔه گردشــگر  

ــای  ــی داری دارد. یافته ه ــت و معن ــر مثب ــگر  تأثی ــیفتگی گردش در ش

ــکاران  ــتایلدیز و هم ــای اس ــج پژوهش ه ــا نتای ــو ب ــل هم س حاص

)2020( و راغــب و همــکاران )2020( اســت. نتایــج پژوهش های 

تصویــر  معنــی داری  و  مثبــت  تأثیرگــذاری  از  حاکــی  مذکــور 

مقصــد در شــیفتگی گردشــگر اســت. بــه اعتقــاد پراتمینینگســی1 و 

همــکاران )2014(، قــدرت متقاعد کننــدٔه تصویــر مقصــد بــه تغییر 

نتیجــٔه فراینــد انتخــاب مقصــد محــدود نمی شــود. تصویــر مقصــد 

ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــگر  را تح ــاری گردش ــل رفت ــی مراح تمام

ــل در  ــب ترین عام ــد مناس ــر مقص ــی رود تصوی ــار م ــن، انتظ بنابرای

 Kim( ــد ــافرت باش ــد از مس ــن و بع ــگر حی ــار گردش ــل رفت تحلی

ــه  ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس ــن رو، می ت McKercher, 2009 &(. ازای

 از 
ً
تأثیــر تصویــر مقصــد در رفتارهــای گوناگــون گردشــگر  احتمــاال

طریــق  شــیفتگی گردشــگر  تأثیــر داشــته باشــد. بــه اعتقــاد هولبیــک 

ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــه عوامل ــکان ازجمل ــر م )2011(، تصوی

ــر  ــان، درک از تصوی ــاد ایش ــه اعتق ــازد. ب ــیفته س ــگر ها را ش گردش

مــکان، ارزش ادراک شــدٔه گردشــگر  را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و 

بــه جلــب توجــه و شــیفتگی گردشــگر  منجــر خواهــد شــد. تصویــر 

ــی  ــه تداع ــا را ب ــط و ادراک آن ه ــد مرتب ــه مقاص ــردم را ب ــد م مقص

برنــد متصــل می کنــد )Ivanov & Illum, 2010(. براســاس 

ــان کــرد کــه، اگــر کشــور مقصــد  ــوان بی نتایــج به دســت آمده، می ت

ــات  ــگری، تبلیغ ــن گردش ــات نوی ــٔه خدم ــارٔه ارائ ــگری، درب گردش

ــاه  ــه رف ــه ب ــز و توج ــت، تمرک ــگران، امنی ــازی گردش ــرای آشناس ب

گردشــگران تصویــر مثبتــی در ذهــن گردشــگران ایجــاد کنــد، 

ــم آورد. ــا فراه ــگر  را در آن ه ــیفتگی گردش ــٔه ش ــد زمین می توان

از دیگــر نتایــج مشــخص شــد کــه شــیفتگی گردشــگر  

ــه مقصــد دارد.  ــاداری گردشــگر  ب ــر مثبــت و معنــی داری در وف تأثی
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ــکاران  ــالم و هم ــای اس ــج پژوهش ه ــا نتای ــل ب ــای حاص یافته ه

ایــن  در  اســت.  هم ســو   )2016( رادر  و  شــارما  و   )2017(

مطالعــات، تأثیــر شــیفتگی در وفــاداری گردشــگر بــه تأییــد رســید. 

ــای  ــی پیامده ــی و تجرب ــر مفهوم ــی از نظ ــیار اندک ــات بس تحقیق

همکارانــش  و  زو  کرده انــد.  بررســی  را  گردشــگر   شــیفتگی 

بررســی  بــرای  را  خدمــات  غالــب  منطــق  دیــدگاه   )2020(

ــدگاه،  ــن دی ــد. در ای ــیم کردن ــگر  ترس ــیفتگی گردش ــای ش پیامده

شــیفتگی گردشــگر  اعتمــاد، وفــاداری و هم آفرینــی را تحــت تأثیــر 

قــرار می دهــد. بــرگل و بــروک )2019( مدلــی را ارائــه کردنــد کــه 

شــیفتگی گردشــگر  نگــرش عاطفــی، وفــاداری گردشــگر  و درک از 

ــد  ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــرد. ای ــل می ک ــم وص ــه ه ــت را ب قیم

کــه گردشــگر  شــیفتٔه مقصــد نگــرش مثبت تــری دارد کــه بــه 

افزایــش وفــاداری و تمایــل پرداخــت قیمــت بــاال منجــر می شــود. 

همچنیــن، برخــی مطالعــات اثــر مثبــت شــیفتگی گردشــگر  را در 

ــد  ــٔه برن ــی، جامع ــانه محور اجتماع ــگری رس ــاداری در گردش وف

 Ahn؛ Islam et al., 2018( آنالیــن و پاتوق هــا نشــان دادنــد

می تــوان  به دســت آمده،  نتایــج  براســاس   .)& Back, 2018

ــی آورد  ــم م ــه  ای را فراه ــگر  زمین ــیفتگی گردش ــه ش ــرد ک ــان ک بی

کــه گردشــگر  کشــور مقصــد گردشــگری را همــواره مقصــد 

تفریحــی خــود قــرار دهــد و بــاور داشــته باشــد کــه کشــور مقصــد 

گردشــگری از مزیت هــای بیشــتری در مقایســه بــا ســایر کشــورها 

ــور  ــه آن کش ــده ب ــافرت در آین ــه مس ــد ب ــد، عالقه من ــته باش داش

باشــد، حتــی اگــر تجربــٔه بــدی در مســافرت خــود داشــته باشــد؛ 

ــت. ــادار اس ــور وف ــگری در آن کش ــه گردش ــه ب چراک

شــیفتگی  کــه  داد  نشــان  نتایــج  برخــی  همچنیــن، 

گردشــگر  تأثیــر مثبــت و معنــی داری در اعتمــاد گردشــگر  دارد. در 

ــگ و همــکاران  ــی )2015( و  وان ــری و مــک ل پژوهش هــای فیلی

)2019( مشــخص شــد کــه شــیفتگی گردشــگری تأثیــر معنی داری 

در اعتمــاد گردشــگر دارد. ایــن نتایــج بــا یافته هــای پژوهــش 

حاضــر هم ســو اســت. رادر )2018( و هولبیــک )2011( در 

ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــیفتگی در نتیجــٔه  مطالعــات خــود ب

تعامــل اتفــاق می افتــد و در نتیجــٔه ایــن شــیفتگی انتظــار مــی رود 

اعتمــاد بــه وجــود آیــد. عــالوه بــر ایــن، دیــزارت )2017( معتقــد 

ــیفتگی  ــدی ش ــٔه کلی ــٔه نتیج ــگر  به منزل ــاد گردش ــه اعتم ــت ک اس

گردشــگر  در رســانه های اجتماعــی اســت. بــا وجــود ایــن، 

ــی  ــگر  در هم آفرین ــیفتگی گردش ــر ش ــارٔه اث ــی درب ــات کم اطالع

ــد  ــود دارد )Leckie et al., 2016(. بای ــگر  وج ــاد گردش و اعتم

عنــوان کــرد کــه شــیفتگی می توانــد در گردشــگر  پیامدهــای 

ــود  ــب می ش ــه موج ــد، از جمل ــته باش ــراه داش ــه هم ــی را ب مختلف

گردشــگر  بــه تالش هــای کشــور مقصــد بــرای فراهم ســازی 

امکانــات رفاهــی اعتمــاد داشــته شــد، اطمینــان داشــته باشــد کــه 

ــل گردشــگران  کشــور مقصــد گردشــگری تعهــدات خــود در مقاب

ــه  ــن ب ــا رفت ــد ب ــه می توان ــد ک ــن باش ــد، مطمئ ــام می ده را انج

ــواره  ــد و هم ــه کن ــی را تجرب ــش خاص ــذت و آرام ــور ل ــن کش ای

ــات  ــدگان خدم ــا ارائه دهن ــفر  ب ــول س ــود را در ط ــکالت خ مش

ــذارد. ــان بگ ــگری در می گردش

ــر  ــگر  تأثی ــیفتگی گردش ــه ش ــان داد ک ــج نش ــن، نتای همچنی

ــا  ــل ب ــای حاص ــی دارد. یافته ه ــی داری در هم آفرین ــت و معن مثب

ــو  ــو و ج ــر )2009( و  لی ــت و دک ــای بینکورس ــج پژوهش ه نتای

ــخص  ــا مش ــن پژوهش ه ــه در ای ــت؛ چراک ــو اس )2020( هم س

شــد کــه شــیفتگی گردشــگر در هم آفرینــی تأثیــر معنــی داری دارد. 

ــه موضــوع  ــی ارزش ب ــارٔه شــیفتگی و هم آفرین  پژوهــش درب
ً
ــرا اخی

مهــم پژوهشــی در زمینــٔه گردشــگری و مهمان نــوازی تبدیــل 

شــده اســت )Vargo & Lusch, 2016(. همچنیــن، تحقیــق 

ــگر  در  ــیفتگی گردش ــه ش ــان داد ک ــکاران )2019( نش رادر و هم

ــی  ــن و مورت ــٔه ِکزی ــت دارد. مطالع ــر مثب ــگر  تأثی ــی گردش هم آفرین

)2018( نشــان داد کــه جذابیــت مقصــد بایــد گردشــگر ها را بــرای 

بــه اشــتراک گذاری تجربیاتشــان در رســانه های اجتماعــی تشــویق 

و طــرف داران برنــد را شناســایی کنــد و بــه آن هــا بــرای هم آفرینــی 

به دســت آمده،  نتایــج  براســاس  کنــد.  کمــک  برنــد  تصویــر 

ــرایطی  ــگر  ش ــیفتگی در گردش ــود ش ــه وج ــرد ک ــان ک ــوان بی می ت

فراهــم مــی آورد کــه گردشــگر  تجــارب و پیشــنهادهای خــود را بــه 

ــدگان خدمــات گردشــگری و مراکــز تفریحــی  ــداران، ارائه دهن هتل

ــت  ــدن کیفی ــر ش ــور بهت ــگری به منظ ــد گردش ــگر ی مقص و گردش

ــد  ــور مقص ــه کش ــافرت ب ــرای مس ــد، ب ــه کن ــا ارائ ــات آن ه خدم

گردشــگری از تجــارب قبلــی خــود اســتفاده کنــد و تمایــل داشــته 

ــه  ــا دیگــران کــه قصــد مســافرت ب باشــد تجــارب ســفر خــود را ب

آن جــا را دارنــد بــه اشــتراک بگــذارد. ایــن رفتارهــا بایــد به صــورت 

ــده شــود. مســتمر در گردشــگر  دی

ــر  ــگر  تأثی ــیفتگی گردش ــه ش ــان داد ک ــج نش ــن، نتای همچنی

ــا  ــوا دارد. یافته هــای حاصــل ب ــد محت ــی داری در تولی مثبــت و معن

ــج پژوهش هــای چــن و همــکاران )2014(، المــان )2017(  نتای

و شــن و همــکاران )2018( هم ســو اســت. در پژوهش هــای 

اشاره شــده، تأثیــر مثبــت و معنــی دار شــیفتگی گردشــگر در تولیــد 

ــوان  ــت آمده، می ت ــج به دس ــاس نتای ــید. براس ــد رس ــه تأیی ــوا ب محت

ــذاری  ــل تأثیرگ ــه عوام ــگر  ازجمل ــیفتگی گردش ــه ش ــرد ک ــان ک بی

اســت کــه گردشــگر را بــه اشــتراک گذاری نظرهــا و تجــارب 

خــود دربــارٔه مقصــد گردشــگری بــا ســایر کاربــران در شــبکه های 

اجتماعــی ترغیــب می کنــد و موجــب می شــود در صفحــات 

ــد  ــور مقص ــگر ی کش ــای گردش ــارٔه جاذبه ه ــود درب ــی خ اجتماع

گردشــگری مطلب نویســی کنــد و در کمپین هــای تبلیغاتــی و 

ــگری  ــد گردش ــور مقص ــارٔه کش ــود را درب ــای خ ــا نظره انجمن ه

ــه کنــد. ارائ

ــر  ــگر  تأثی ــیفتگی گردش ــه ش ــد ک ــخص ش ــت، مش درنهای

یافته هــای  دارد.  شــفاهی  تبلیغــات  در  معنــی داری  و  مثبــت 
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ــکاران  ــو و هم ــوا )2015( و لی ــدز و مونز-لی ــش هرناندز-من پژوه

ــفاهی  ــات ش ــگر در تبلیغ ــیفتگی گردش ــه ش ــان داد ک )2017( نش

یافته هــای  بــا  نتایــج  ایــن  دارد.  معنــی داری  و  مثبــت  تأثیــر 

پژوهــش حاضــر هم ســو اســت. می تــوان بیــان داشــت کــه 

ــبت دارد.  ــگری مناس ــت گردش ــا صنع  ب
ً
ــال ــتری کام ــیفتگی مش ش

ــد  ــدی در فراین ــی کلی ــان عامل ــات دهان به ده ــال، تبلیغ ــرای مث ب

 Litvin( تصمیم گیــری گردشــگرها در انتخــاب مقصدشــان اســت

et al., 2008(. گردشــگرها همچنیــن تجربیــات و عقایــد خــود را 

ــا  ــی و وبالگ ه ــبکه های اجتماع ــق ش ــد از طری ــوص مقص درخص

ــؤه  ــگر های بالق ــه گردش ــق، ب ــد. بدین طری ــتراک می گذارن ــه اش ب

دیگــر دســت می یابنــد )El-Manstrly et al., 2021(. توصیه هــا 

 
ً
و نظرهــای گردشــگرها نــرخ پذیــرش گردشــگرهای دیگر را مســتقیما

بــاال می برنــد و درنتیجــه حاشــیٔه ســود را افزایــش می دهنــد. عــالوه 

بــر ایــن، گردشــگرها منبــع اطالعاتــی مهمــی بــرای بازخوردگیــری 

ارائــٔه  در  نقایــص  آشکارســازی  و  خدمــات  بهبــود  به منظــور 

خدمــات هســتند )Shaw et al.,2011(، درحالی کــه کســب 

اطالعــات از روش هــای دیگــر بســیار گــران اســت. شــیفتگی 

گردشــگر، اگــر به درســتی بــه کار بــرده شــود، نــرخ حفــظ گردشــگر  

ــر را  ــگرهای دیگ ــه گردش ــگر  ب ــٔه گردش ــد و توصی ــش می ده را افزای

ــش  ــه را کاه ــش و هزین ــد را افزای ــق درآم ــرد و بدین طری ــاال می ب ب

ــه  ــرد ک ــان ک ــوان بی ــت آمده، می ت ــج به دس ــاس نتای ــد. براس می ده

وجــود شــیفتگی گردشــگر زمینــٔه توســعٔه تبلیغــات شــفاهی را فراهم 

مــی آورد کــه گردشــگر را بــه تبلیغــات شــفاهی در میــان دوســتان و 

بســتگان خــود بــرای ترغیــب آن هــا بــه مســافرت بــه کشــور مقصــد 

ــه گفتــن چیزهــای  گردشــگری تشــویق می کنــد و همــواره تمایــل ب

ــد. ــته باش ــگری داش ــد گردش ــور مقص ــارٔه کش ــت درب مثب

گردشــگر   شــیفتگی  پیامدهــا  و  پیشــایندها  شناســایی 

می توانــد گامــی مؤثــر در شــناخت و ایجــاد دانــش نظــری و 

ــد.  ــی ش ــش بررس ــن پژوه ــه در ای ــد ک ــوزه باش ــن ح ــی در ای تجرب

ــواری  ــه دش ــوان ب ــر می ت ــش حاض ــای پژوه ــه محدودیت ه ازجمل

ــان گــردآوری  ــودن جری ــر ب ــٔه آمــاری، زمان ب ــا نمون در هماهنگــی ب

ــده  ــرایط به وجودآم ــه، ش ــتردگی جامع ــه گس ــه ب ــا توج ــات ب اطالع

و  آمــاری  نمونــٔه  پراکندگــی  و  کوویــد-19  بیمــاری  به واســطٔه 

ــن،  ــرد. همچنی ــاره ک ــش نامه ها اش ــدادی از پرس ــدادن تع ــودت ن ع

پیشــینٔه تجربــی در زمینــٔه شــیفتگی  کمبــود مبانــی نظــری و 

ــن  ــر ای ــت. ب ــود داش ــی وج ــات داخل ــژه در مطالع ــگر  به وی گردش

ــه پژوهشــگران بعــدی پیشــنهاد می شــود، بــرای افزایــش  اســاس، ب

دیگــر  نمونه هــای  بــا  را  تحقیــق  ایــن  یافته هــا،  تعمیم پذیــری 

ــایی  ــه شناس ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــن، پیش ــد. همچنی ــی کنن بررس

ــر  ــد ب کی ــا تأ ــگر  ب ــیفتگی گردش ــای ش ــر در پیامده ــل مؤث عوام

شــاخص های جمعیت شــناختی )جنســیت، مــدرک تحصیلــی 

و ســن( بپردازننــد و درنهایــت ســطح اقتصــادی، اجتماعــی و 

ــر  ــه تأثی ــورد مطالع ــای م ــت در متغیره ــن اس ــراد ممک ــی اف فرهنگ

داشــته باشــد. پیشــنهاد می شــود کــه دربــارٔه رابطــه  ٔایــن متغیرهــا بــا 

ــود.  ــق ش ــش تحقی ــای پژوه متغیره

ــگر،  ــیفتگی گردش ــد در ش ــت مقص ــذاری هوی ــٔه تأثیرگ در زمین

ــهری  ــای ش ــتر از المان ه ــتفادٔه بیش ــا اس ــود ب ــنهاد می ش پیش

در شــهرهای مختلـــ، به ویــژه شــهرهای گردشــگر                                                                                                ی، بــا 

ــای  ــوغات، جاذبه ه ــتی، س ــع دس ـــ صنای ــات مختل موضوع

ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــال و همچنی ــول س ــام فص ــی، در تم تفریح

ــت  ــن هوی ــه تعیی ــهری ب ــی ش ــای تبلیغات ــا در بنره ــن المان ه ای

ــود.  ــه ش ــد پرداخت مقص

ــگر،  ــیفتگی گردش ــد در ش ــر مقص ــذاری تصوی ــاس تأثیرگ براس

ــگری،  ــات گردش ــت خدم ــای کیفی ــا ارتق ــود، ب ــنهاد می ش پیش

ــر ورودی  ــی بهت ــی، طراح ــل عموم ــایل حمل ونق ــعٔه وس توس

ــت  ــت باف ــش امنی ــا، افزای ــداد پارکینگ ه ــش تع ــهرها، افزای ش

تاریخــی و افزایــش راهنمایــان گردشــگری، تصویــر ذهنــی 

مناســب تری در ذهــن گردشــگران ایجــاد شــود.

ــٔه گردشــگر در شــیفتگی گردشــگر،  براســاس تأثیرگــذاری تجرب

باورنکردنــی،  تجربــه ای  ارائــٔه  بــا  کــه  می شــود  پیشــنهاد 

به طــوری کــه گردشــگران مقصــد گردشــگری را بــه خاطــر 

بســپارند، گام مؤثــری برداشــته شــود. بــا اســتفاده از فّناوری هــای 

جدیــد مثــل واقعیــت افــزوده می تــوان تجربیــات خالقانــه ای بــه 

ــرد. ــل ک ــگران منتق گردش

منابع
خدامـــی، ســـهیال، اصانلـــو، بهـــاره و محمـــدی، مهســـا )1399(. طراحـــی 
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ـــٔه  ـــی. فصلنام ـــگران خارج ـــدگاه گردش ـــد از دی ـــد مقص ـــژٔه برن وی

ـــعه، 9)4(، 110-97. ـــگری و توس گردش

غفـــاری، محمـــد، عباســـی، احمـــد و کنجـــکاو منفـــرد، امیررضـــا 

ـــش تجربـــٔه گردشـــگر در بهبـــود تصویـــر ذهنـــی  )1397(. نق

مقصـــد گردشـــگری اصفهـــان. فصلنامـــٔه گردشـــگری و توســـعه، 

.117-92  ،)2(7

کلیونـــد، زهـــرا )1392(. طراحـــی الگـــوی مفهومـــی گردشـــگری پایـــدار 

ــد  ــی ارشـ ــٔه کارشناسـ ــدار. پایان نامـ ــی پایـ ــٔه بازاریابـ ــر پایـ بـ

مدیریـــت بازاریابـــی، دانشـــگاه آزاد اســـالمی واحـــد کرمانشـــاه. 

ـــدی  ـــی، ه ـــادات و توکل ـــان، ریحانه الس ـــد، طبائی ـــفیعی، مجی محمدش

)1397(. تأثیـــر تجربـــهٔ  خاطره انگیـــز از مقصـــد گردشـــگری 

ـــی  ـــی هویت یاب ـــش میانج ـــا نق ـــد ب ـــد مقص ـــه برن ـــق ب در عش

ـــٔه  ـــان. فصلنام ـــگران اصفه ـــٔه گردش ـــد: مطالع ـــا برن ـــتری ب مش

ــعه، 7)3(، 127-141. ــگری و توسـ گردشـ
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ـــد  ـــژٔه برن ـــان ارزش وی ـــط می ـــی رواب ـــرا )1393(. بررس ـــوی، زه مرتض

مقصـــد گردشـــگری، رضایـــت و وفـــاداری گردشـــگران. 

ـــگاه  ـــی، دانش ـــت بازاریاب ـــد مدیری ـــی ارش ـــٔه کارشناس پایان نام

آزاد اســـالمی واحـــد رشـــت.
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