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بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیة شفاهی به دیگران
(مطالعة موردی :گردشگران ورودی شهر اصفهان)
مهدیه قاسمی *  -کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
محمد نجارزاده  -دکتری جامعه شناسی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان

دریافت مقاله 1393/9/29 :پذیرش مقاله1394/5/24 :

چکیده
یکی از موضوعات مهم در علم بازاری ابی ،مبحث رفتار مصرفکننده است .فرهنگ مصرفکننده
در سال های اخیر بهتدریج به سمت یکی از عناصر قدرتمند و عاملی مؤ ثر در شکلدهی به افراد
و جوامع گسترش پیدا کرده است .از منظر استراتژی بازاری ابی ،درک الگوهای خرید برندهای
مختلف از سوی مصرفکنندگان بسی ار مهم است و یکی از اهداف بازاری ابان در مطالعة رفتار و
ی ادگیری مصرفکنندگان ،تشویق آن ها به وفاداربودن به برند است .هدف از تحقیق حاضر،
بررسی عوامل ایجادکنندة وفاداریِ رفتاری و وفاداریِ نگرشی در یک مقصد و همچنین سهم
این وفاداری ها در توصیة شفاهی به دیگران است .تحقیق حاضر توصیفیـ پیمایشی است.
جامعة آماری این تحقیق را گردشگران ورودی به شهر اصفهان در اردیبهشت و خرداد 1392
تشکی ل میدهند .حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تعداد  152نفر بهدست آمد .برای این
پژوهش ،پرسشنامة محققساختهای به گردشگران ورودی شهر اصفهان داده شد و روایی و
پایایی آن مورد آزمون قرا ر گرفت .ضریب آلفای کرونباخ  0/816بهدست آمد .یافته ها نشان داد
که تصویر مقصد ،کیفیت ادراکشده و رضایت از جمله عوامل تأثیرگذار بر وفاداری رفتاری و
نگرشی گردشگران است و همچنین ،وفاداری گردشگران سبب توصیة شفاهی مقصد به
دیگران میشود.
کلیدواژگان :تصویر مقصد ،رضایت ،کیفیت ادراکشده ،وفاداری رفتاری به برند ،وفاداری
نگرشی به برند.

* نویسندة مسئول،

تلفن09352392594 :

Email:mhd.gh1368@gmail.com
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مقدمه
وفاداری به برند «ایجاد تعهد عمیق به خرید مجدد یا حمایت مجدد از یک محصول یا خدمت ترجیح داده شده بهطور
مستمر در آینده و تکرار خرید منظم برند برخالف تأثیر موقعیتی و تالشهای بازاریابی موجود که امکان دارد سبب تغییر
رفتار شود» ،تعریف شده است .شرکتها راهبردهای بازاریابی را به منظور افزایش وفاداری و در راستای حفظ سهم بازار و
سودآوری بیشتر طرحریزی میکنند (حسینی و رضایی  .)59 :1390برندهای موفق ،باعث افزایش اعتماد به خدمات و
محصوالت ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آنها هستند .همچنین سطح باالی
ارزش برند ،میزان رضایت مشتری ،قصد خرید مجدد ،و سطح وفاداری را افزایش میدهد (رحیمنیا و فاطمی :1390
 .)163مشتریان وفادار سودآوری بیشتری بهوجود میآورند ،خریدهای مجدد باالتری ایجاد میکنند ،سهم بازار را باال
میبرند و باعث گسترش معرفی بنگاه به دیگران میشوند .مشتریان وفادار به دلیل داشتن دو خصلت اصلی قابل اعتماد
بودن و درک وضعیت و همچنین به دلیل کمهزینهتر بودن از معرفی مشتریان جدید به شرکت و خرجکردن پول بیشتر،
باعث کارایی باالتر سازمان میشوند و تأثیر مثبتی بر سودآوری بلندمدت میگذارد .با توجه به تأثیرات مثبت وفادارای
برای سازمان ها ،الزم است مدیران به این مسئله توجه کنند و پیش از آنکه فقدان وفاداری یا وفاداری کم آنها احساس
شود ،عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان را شناسایی و این عوامل را تقویت کنند .کوتاهی در این امر ،به نارضایتی مشتریان
منجر میشود و مشتری ناراضی درنهایت از خرید مجدد صرف نظر و نارضایتی خود را به مشتریان دیگر نیز منتقل میکند
و سازمان را با کاهش سهم بازار روبهرو میکند (حمیدیزاده و غمخواری  .)65 :1387بحث وفاداری در شرکتهای
مختلف کاال و خدمات ،پای آن را به گردشگری باز کرد .وفاداری به برند مقصد بهمنزلة نقطة کلیدی عملکرد بهینه در
جهان رقابتی امروز بهشمار میرود

).(Bianchi et al 2014: 217

یکی از اهداف اصلی شرکت های گردشگری و مقاصد

باید در وفادار کردن مشتریان باشد .بنابراین ،ضروری است که گردشگران را به مقصد جذب و آن ها را به بازدید مجدد از
مقصد ترغیب کنند و برای وفادار کردن آنان تالش

شود )& Saghafi 2014: 2

.(Alizadeh

در گذشته ،برخی از پژوهشگران بر این عقیده بودند که فقط کیفیت کاالست که میتواند به رضایت مشتری منجر شود
و از این طریق ،وفاداری مشتری را تحتتأثیر خود قرار دهد .اما رضایت مشتری تنها عاملی نیست که وفاداری را تضمین
میکند و عوامل بسیار زیاد دیگری در تعیین وفاداری دخالت دارند که باید به بررسی آنها پرداخت (ونوس و ظهوری
 .)176 :1390یکی از مسائلی که امروزه مدیران سازمان ها با آن مواجهاند ،نحوة درک بهتر از رابطة بین مفاهیم برند و
وفاداری مشتری است؛ بهویژه اینکه در ادبیات بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر وفاداری مشتری اثرگذار است
) 2001: 135

 .(Mittal & Kamakuraاصفهان ،بهمنزلة یکی از شهرهای مهم گردشگرپذیر ایران ،در میان عالقهمندان

به فرهنگ و تاریخ جهان از شهرت باالیی برخوردار است و بهمنزلة یک مقصد گردشگری به برند تبدیل شده است .با
توجه به اهمیت پرداختن به عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و همچنین تأثیر آن بر توصیة شفاهی به دیگران ،پژوهش
حاضر تالشی برای بررسی برخی از عوامل مهم وفاداری به برند مانند رضایت ،کیفیت ادراکشده و تصویر مقصد ،و
همچنین تأثیر آن بر توصیة شفاهی به دیگران در شهر اصفهان است.
مبانی نظری
برند ینگ در گردشگری

تعریف انجمن بازاریابی امریکا از برند عبارت است از « :یک اسم ،اصطالح ،عالمت ،نماد یا طراحی یا ترکیبی از این ها که به
منظور شناسایی کاال ها و خدمات یک فروشنده یا مجموعهای از فروشندگان و تفاوت گذاشتن بین آن ها از سایر رقبا به وجود
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آمده است»

).(Lorenzini et al, 2011: 3
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برند بهمنزلة محصول ،خدمات ،یا شخص معین و یا محل تکمیلشده به گونهای

که خریدار یا کاربر ارزش افزودة منحصربه فرد آن را درک کند و بیشترین مطابقت را با نیازهایش داشته باشد نیز تعریف شده
است

).(Sirchuk 2012: 6

برند مقصد ،مجموع عقاید ،و باورهای افراد در خصوص یک مکان است ) .(Barnes 2014: 4برند

مقصد نام ،سمبل ،لوگو ،عبارت ،یا سایر اشکال گرافیکی است که مقصد را مشخص و متمایز میکند و نوید یک
سفربهیادماندنی و تجربة منحصربهفرد در مقصد را به همراه دارد .همچنین ،عاملی در جهت تحکیم و تقویت خاطرات مفرح از
مقصد است

)2007

 .(Johansonبرند موفق یک مقصد گردشگری میتواند بخشهای مختلف فعال در آن مقصد را تحت

حمایت خود قرار دهد .برندینگ مقصد باید به پشتیبانی از خلق یک نام ،سمبل ،و لوگو برای یک مقصدِ معین مزیت رقابتی
ایجاد کند .اگر برندینگ مقصد بهدرستی اجرا شود ،میتواند در خلق و نگهداری تصویر مطلوب مقصد مؤثر باشد،
بازدیدکنندگان را براساس ادراکاتی که از برند دارند جذب کند و رفتار آنها را تغییر دهد

)Blain, Levy & Ritchie 2005:

 .(331برندسازی مقصد گردشگری مجموعهای از فعالیتهای بازاریابی است که از نام و نشان تجاری یا دیگر اشکال گرافیکی
که به مقصد گردشگری ماهیت داده و آن را متمایز میسازد حمای ت میکند ،توان انتقال تجارب مثبت را ،منحصراً در پیوند با
مقصد گردشگری دارد ،ارتباط احساسی بی ن بازدیدکننده و مقصد گردشگری را تقویت و مستحکم میکند و هزینههای تحقیق
و ریسک ادراکی مصرفکننده را کاهش دهد (ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی .)116 :1389
وفاداری به برند

وفاداری به عالمت تجاری ،درجهای که یک خریدار مکرراً عالمت تجاری خاص یک تأمینکننده را در سال های اخیر
خریداری کرده است نامیده میشود (نادی و قهرمانی  .)59 :1389وفاداری به برند یکی از زیرشاخههای ارزش ویژة برند
است .وفاداری به برند میتواند از راه عملکرد باالتر از انتظار خریدار بهدست آید؛ بهنحویکه خریدار از ارزشی که کسب
کرده احساس شگفتی کند و آن ارزش را مافوق انتظارات خود تشخیص دهد (هاوکینز ،بست و کانی  .)52 :1385آکر
وفاداری به برند را بهمنزلة موقعیتی تعریف میکند که نشان میدهد چقدر احتمال دارد یک مشتری به برند دیگری روی
آورد؛ بهخصوص هنگامی که آن برند تغییری در قیمت یا سایر جنبههای کاال ایجاد میکند (سیدجوادین و شمس :1386
 .)57وفاداری مشتریان یک مزیت رقابتی برای شرکت ایجاد میکند ،زیرا مشتریان وفادار سبب صرفهجویی در هزینههای
بازاریابی شرکت می شوند .به این دلیل که ،به گفتة کارشناسان ،هزینة جذب مشتری جدید حدود شش برابر حفظ مشتری
فعلی است .مشتریان وفادار مایل به پرداخت مبلغ بیشتر برای محصول و مارک مورد عالقة خود هستند و حساسیت
کمتری به قیمت دارند .همچنین ،وفاداری به نام تجاری سبب ایجاد یک اهرم تجاری برای شرکت در حرکت های رقابتی
خواهد شد (حسینی و رضایی  .)61 :1390سازمانها می توانند سهم بیشتری از بازار را با کمک وفاداری به برند به دست
آورند ،زیرا مشتریان وفادار به طور مکرر برند را خریداری و در برابر تالش های بازاریابی رقبا مقاومت میکنند (گیالنینیا و
موسویان  .)72 :1389وفاداری به عالمت تجاری مهمترین و اصلیترین متغیری است که به تولید ارزش عالمت تجاری
منجر میشود (نادی و قهرمانی  .)59 :1389انجمن بازاریابی امریکا وفاداری به برند را موقعیتی میداند که در آن یک
مشتری در کل از محصول یا خدمات تولیدکننده مکرراً خرید کند و از چندین گروه و تولیدکننده خریداری کند (باجالن،
منصوری و شعبانی  .)5 :1392در ادبیات گردشگری ،وفاداری مرتبط به بازدید مجدد از یک مقصد و توصیه های شفاهی
مثبت نسبت به آن مقصد است .تجربه های گذشته بر انتخاب مقصد گردشگران تأثیر خواهد داشت ).(Chi & Qu 2008

انواع وفاداری

وفاداری به برند در پیوند با دیدگاههای رفتاری ،نگرشی ،و انتخابی تعریف شده است .دیدگاههای رفتاری مبتنی است بر
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میزان خرید یک برند خاص و دیدگاه نگرشی سالیق و ترجیحات مشتری در مورد برندها را به هم پیوند میزند .تعاریف
مرتبط با دیدگاه انتخابی بر دالیل خرید یا عواملی که ممکن است انتخابها را تحتتأثیر قرار دهد متمرکز است
(سیدجوادین و شمس  .)75 :1386در گذشته ،بسیاری از پژوهشگران فقط بر مفهوم وفاداری رفتاری تکیه میکردند .اما
بهتازگی ،وفاداری از رویکرد نگرشی نیز مورد توجه بسیاری از پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است .پژوهشهای اخیر در
این زمینه نشان داده است که صاحبنظران نیز این مفهوم دوبعدی را برای وفاداری پذیرفتهاند (دعایی و حسنزاده :1389
 .)28رویکرد رفتاری وفاداری ،شامل تکرار خرید و توصیة یک برند به دیگران است و رویکرد نگرشی نیز شامل قصد
خرید برند مورد نظر و تعهد به آن بهرغم ارائة خدمات همسان و تالش های بازاریابی گسترده از سوی رقباست (گیالنینیا
و موسویان .)73 :1389
وفاداری رفتاری

وفاداریِ رفتاری عبارت است از تمایل مشتری برای خرید مجدد محصول و ادامة رابطه با تأمینکننده (موجودی ،درزیان
عزیزی و قاسمی  . )103 :1392دیدگاه رفتاری مربوط به رفتار مصرفکننده در بازار است؛ به عبارت دیگر ،همان تکرار
خرید (باجالن ،منصوری و شعبانی  .)5 :1392وفاداری رفتاری با میزان خرید یک برند خاص (سیدجوادین و شمس
 ،)78 :1386تکرار خرید و توصیه به دیگران (گیالنینیا و موسویان  ،)74 :1389احتمال خرید مجدد و احتمال انتخاب
برند به مدت طوالنی ارتباط دارد (دعایی و فرزانهحسنزاده  .)29 :1389مشتریان در یک دورة طوالنیمدت ،به خرید یا
استفاده از یک محصول یا خدمت ادامه میدهند

).(Clottey, Collier & Stodnick 2008: 38

وفاداری نگرشی

وفاداریِ نگرشی عبارت است از سطح وابستگیهای روان شناختی مشتری و حمای ت نگرشی از تأمینکننده (موجودی،
درزیان عزیزی و قاسمی  .) 103 :1392وفاداری نگرشی به سالیق و ترجیحات مشتری بازمیگردد (سیدجوادین و شمس
 .)78 :1386و مربوط به ترجیحات و نگرشهای مصرفکننده است (باجالن ،منصوری و شعبانی  .)5 :1392وفاداری
نگرشی با قصد خرید برند و تعهد به آن بهرغم ارائة خدمات همسان و تالش های بازاریابی گسترده از سوی رقبا
(گیالنینیا و موسویان  ،)74 :1389ترجی ح دادن برند  ،قصد خرید و تعهد بلندمدت مشتریان به برند و همچنین گرایش
آنها به تبلیغات توصیهای مثبت برای برند است و شاخص هایی مانند تعهد ،اعتماد ،تعلق خاطر ،و دلبستگی به برند دارد
).(Anisimova 2007: 339

وفاداری نگرشی توسط ترجیح یک برند به سایر برندها و تعهد احساس ی عملیاتی میشود و

با قصد خرید مجدد و مقاومت در برابر سایر برندهای جایگزین و نیت انجامدادن بازاریابی دهانبهدهان اندازهگیری
میشود (دعایی و حسنزاده .)28 :1389
کیفیت ادراکشده

کاالها و خدمات ادبیات متفاوتی درخصوص کیفیت ادراکشده دارند .کیفیت خدمات در ادبیات بازاریابی خدمات اینگونه
تعریف شده است :ارزیابی کلی مشتریان از خدمات شرکت .کیفیت خدمات ادراکشده نیز به معنی ارزیابی مشتری از مقایسة
بین کیفیت خدماتی که انتظار داشته است دریافت کند و کیفیت خدماتی است که دریافت کرده است

)Parasuraman 2005:

 .)217; Han & Hyun 2015: 21کیفیت خدمات ادراکشده بر رضایت و وفاداری مشتری تأثیر مستقیمی دارد .هرچه ادراک
مشتری از کیفیت خدمات ارائهشده از سوی شرکت افزایش یابد ،رضایت مشتری و درنتیجه وفاداری آن به شرکت نیز افزایش
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مییابد و برعکس ) .(Ganguli & kumarruy 2011: 171کیفیتِ خدمات پیشنیاز رضایتمندی است .رضایتمندی مملو از
احساسات و کیفیت بیشتر توصیفی و براساس واقعیت است ) .(Schneider 2004: 72یک شرکت برای موفقبودن باید
ویژگی های مورد نظر مشتری در مورد کیفیت محصول یا خدمت خاص را شناسایی کند .شرکت ها باید قادر به تعریف عوامل
وابسته به کیفیت ادراکشدة خدمات دریافتی مشتری در یک صنعت باشند (رحیمنیا و فاطمی .)168 :1390
رضایت مندی

بدون شک ،رضایتمندی نقش مهمی در کاالها و خدمات گردشگری ایفا میکند .رضایتمندی گردشگر برای بازاریابی
موفق مقاصد گردشگری بسیار مهم است ،زیرا انتخاب مقصد ،مصرف کاالها و خدمات ،و تصمیم به بازگشت مجدد و
توصیة شفاهی به دیگران را تحتتأثیر قرار میدهد

)& Rimmington 2000: 263

 .(kozakرضایتمندی مشتری یا

همان گردشگر برای حوزة بازاریابی بهمنزلة مفهومی از ارضای نیازها و خواسته های مشتریان حائز اهمیت است.
رضایتمندی مشتری هنگامی بهوجود میآ ید که مشتری انتظارات قبل از خریدش را برای یک خدمت خریداریشده
تأیید کند؛ در نتیجه خریدهای آتی تا حدودی متأثر از تجربه است .وفاداری به برند مستقیماً متأثر از رضایت یا نارضایتی
مشتری است (دهدشتی شاهرخ ،تقویفرد و رستمی  .)72 :1389شرکتها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و
مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزشهای مدّنظر مشتریان ،کاالها و خدمات باارزشی به آنها
ارائه کنند تا با جلب رضایتمندی ،در آنها وفاداری ایجاد کنند و از این طریق از تغییر جهت آنها به سمت شرکتهای
دیگر جلوگیری کنند (ونوس و ظهوری  .)175 :1390هزینة جذب یک مشتری جدید ،گاه پنح تا شش برابر متقاعد کردن
مشتری موجود به تکرار خرید است .گرد شگرانی که به صورت تکرار ی از یک مقصد دیدار میکنند ،معموالً با آن مقصد
آشنا هستند و دلیل تکرار دیدار از آن مقصد نیز رضایت حاصل از تجربههای قبلی ایشان است .معموالً این افراد درآمد
باثباتی برای مقصد گردشگری به وجود میآورند  .گردشگران تکراری برای مقصد گردشگری نوعی کانال ارتباطی
محسوب میشوند ،زیرا اطالعات مطلوب مقصد را با دوستان ،اقوام ،آشنایان ،و دیگر گردشگران بالقوه در میان میگذارند
و گفتههای آن ها تبلیغ خوبی برای مقصد گردشگری بهحساب میآید (رنجبریان و زاهدی  .)66 :1384از دیگر نتایج
مثبت گردشگران تکراری عبارت است از اعمال تالش مضاعف برای استفاده از یک شرکت ممتاز از میان شرکتهای
رقیب (قربانی قویدل و شبگومنصف .)64 :1392
تصویر مقصد

هدف بازاریابی ،آفریدن یک تصویر از برند یا دادن رنگ و بویی به آن است تا مردم را جذب کند .مصرفکنندگان باید
تصویر روشنی دربارة خصوصیات برند در ذهن خ ود داشته باشند .این خصوصیات میت واند شامل کیفیت ،سرعت ،قیمت
باال و تنوع باشد .تصویر درواقع ترکیب کلی از همة آن چیز هایی است که مصرفکنندگان فکر میکنند دربارة شرکت،
محصول ،و برند شما میدانند (کاتلر  .)71 :1383تصویر مقصد بهمنزلة اطالعات و احساسات در مورد یک مقصد خاص
تعریف می شود .برخی پژوهشگران تصویر یک مقصد را عاملی ضروری برای جذب و وفاداری گردشگران معرفی کردهاند
)& Saghafi 2014: 4

 .(Alizadehتصویر مقصد در ذهن بازدیدکنندگان ،نقش کلیدی در انتخاب مقصد دارد و عاملی

اساسی در رفتار گردشگران محسوب میشود

)217

.(Bianchi & Lings 2014:

توصیة شفاهی به خرید

توصیة شفاهی به خرید اطالعاتی است که از سوی مصرفکننده یا فردی غیر از حامی اصلی منتشر میشود .درواقع
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سهیمکردن دوستان و آشنایان در اطالعاتی از یک محصول ،قی مت یا تخفیف و ترفیعهای مرتبط با آن است .رضایتمندی
مشتریان مهمترین عامل تأثیرگذار بر توصیههای شفاهی بهشمار میرود ،پس از آن ،بهکارگیری بازاریابی رابطهمند ،تصویر
سازمان و وفاداری مشتریان از دیگر عوامل تأثیرگذار بر توصیة شفاهی مثبت به شمار میروند

)Mooradian & Swan

 .(2006: 15احتمال تکرار خرید با تعریف و تمجید کردن از کاال از سوی یک مشتری راضی بهمراتب بیشتر اس ت .یک
مشتری ناراضی واکنش کامالً متفاوتی از خود نشان میدهد .بهطور متوسط یک مشتری راضی از کاالی شرکت نزد سه
نفر تعریف میکند؛ درحالیکه یک مشتری ناراضی نزد یازده نفر از کاال بدگویی خواهد کرد .توضیحات و تفسیرهای مثبت
از سوی مشتریان راضی میتواند موجب افزایش خریدهای دیگران شود (قربانی قویدل و شبگومنصف  .)67 :1392در
تحلیل بازاریابی و گردشگری ،توصیة شفاهی به دیگران یک امر مطلوب بهشمار میآید ،زیرا هزینه های بازاریابی الزم
برای جذب بازدیدکنندگان را کاهش میدهد .همچنین ،توصیه به دیگران ،نشان مثبتی از رضایتمندی شخص است.
مدل مفهومی
رضایت
وفاداری نگرشی

وفاداری

توصیة شفاهی به دیگران
کیفیت ادراکشده

وفاداری رفتاری

تصویر مقصد
شکل .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این تحقیق از شاخة پیمایشی است که به شیوة مقطعی صورت میپذیرد .هدف این تحقیق بررسی عوامل ایجادکنندة
وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی در یک مقصد و همچنین سهم این وفاداریها در توصیة شفاهی به دیگران است .به
دلی ل عدم دسترسی به آمار دقیق از مراجع ذیصالح ،مانند سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی ،و گردشگری ،و عدم
اطمینان از صحت و سقم آمار منتشره در سایت های مختلف ،جهت تعیین حجم نمونه در این پژوهش یک مطالعة
مقدماتی با توزیع پرسشنامه بین سی نفر از گردشگران آغاز شد که از این طریق برآورد انحراف معیار نمونة اولیه در
سطح اطمینان 95درصد و میزان خطای قابل قبول  0/05درصد ،حجم نمونه از طریق فرمول حجم نمونه در نمونههای
نامحدود به دست آمد که در آن

Z

متغیر نرمال واحد استاندارد بوده و در سطح 95درصد برابر  1/96است .همچنین

e

مقدار اشتباه مجاز و برابر  0/05است و سیگما ،واریانس نمونة اولیه است .با توجه به فرمول ،تعداد پرسشنامههای مورد
نیاز  152عدد به دست آمد.

برای تحلیل پرسشنامه ها از تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار تحلیل داده های علوم اجتماعی نسخة  1 19استفاده
)1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیة شفاهی...

159

شد .جامعة آماری گردشگران ورودی به اصفهان در اردیبهشت و خرداد  1392بودند .ضریب آلفای کرونباخ 30
پرسشنامة اولیه 0/816 ،بهدست آمد .روایی یا اعتبار به ای ن سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد ویژگی
موردنظر را میسنجد .یکی از این روشها برای تعیی ن اعتبار ،اعتبار محتوایی است .برای تعیی ن اعتبار محتوایی ،نمونة
پرسشنامه در اختیار استادان دانشگاهی علم مدیری ت بازاریابی قرار گرفت که درنهای ت ،آنها اعتبار پرسشنامه را تأیید
کردند .تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامة محققساخته انجام شده است .این پرسشنامه  24سؤال دارد که برای
سنجش فرضیههای مطرحشده است .گویههای پرسشنامه در جدول 1قابل مشاهده است.
جدول .1گویه های پرسشنامه
متغیرها

گویه های پرسشنامه

تناسب کیفیت خدمات ارائهشده در جاذبه ها در مقایسه با انتظارات گردشگران ،تناسب کیفیت ادراکشدة خدمات
اقامتی در مقایسه با انتظارات گردشگران ،تناسب کیفیت تسهیالت ارائه شده برای گردشگران در مقایسه با
کیفیت ادراکشده
انتظارات قبلی آنان
میزان رضایت از خدمات ارائه شده (خدمات راهنمایی و ). ..در جاذبهها ،میزان رضایت از قیمت خدمات ،میزان
رضایت از تسهیالت ارائه شده ،میزان رضایت از سفر به اصفهان ،میزان رضایت از کیفیت خدمات محل اقامت و
رضایت مندی
رستوران
یکتا بودن مقصد از دید گردشگران ،احساس ا منیت گردشگران ،مناسببودن مقصد برای خرید ،پاکیزگی مقصد،
تصویر مقصد
تنوع جاذبه ها اعم از فرهنگی ،تاریخی و سرگرمی های متعدد دیگر ،تنوع و مناسب بودن غذاهای ارائهشده
وفاداری رفتاری به برند بازدید مجدد از مقصد ،توصیة مقصد به دیگران ،احتمال انتخاب مقصد در سالهای آینده
قصد بازدید مجدد از مقصد ،دلبستگی به برند مقصد ،ترجیح انتخاب برند مقصد به دیگر مقاصد ،تعویق سفر به
وفاداری نگرشی به برند مقاصد دیگر در صورت عدم امکان سفر به اصفهان ،احتمال انتخاب مقصد اصفهان حتی در صورت ارزانتر
بودن مقاصد مشابه دیگر
میزان توصیة مقصد اصفهان به دوستان و آشنایان ،میزان بازگویی تجربههای مثبت در سفر به مقصد برای
توصیه شفاهی به
ترغیب دوستان و آشنایان به سفر
دیگران

بحث و یافتهها
از مجموع پاسخگویان 46/1درصد آنان مرد و 53/7درصد زناند .حدود 3/9درصد آنان زیر  20سال55/3 ،درصد  20تا 30
سال25/7 ،درصد  30تا  40سال ،و 15/1درصد  40سال به باال هستند .همچنین از مجموع پاسخگویان 15/1درصد دیپلم
و زیر دیپلم15/8 ،درصد فوق دیپلم41/4 ،درصد لیسانس و 25درصد فوق لیسانس و 2/6درصد دکتری و باالتر هستند.
تجزیه و تحلیل استنباطی اطالعات
آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف (𝒔𝒌 )

این آزمون جهت بررسی ادعای مطرحشده دربارة توزیع داده های یک متغیر بهکار میرود برای بررسی نرمالبودن
متغیرهای پژوهش از این آزمون استفاده شد .از آنجا که مقدا ر سطح معناداری این متغیرها کوچکتر از  0/05است ،پس
فرض نرمال بودن این متغیرها در سطح معناداری  0/05رد میشود.
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جدول .2نتایج آزمون کولموگروفـ اسمیرنوف متغیر ها
متغیر

سطح معن اداری

وفاداری رفتاری به برند

0/001

وفاداری نگرشی به برند
رضایت مشتریان

0/001
0/034

کیفیت ادراکشده
تصویر مقصد

0/019
0/001

وفاداری به برند
توصیة شفاهی به دیگران

0/028
0/034

همبستگی
از آنجا که متغیرها نرمال نیستند ،از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشود .حال با استفاده از نرمافزار

SPSS

به

بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش میپردازیم:
 .1بین کیفیت ادراکشده و وفاداری رفتاری به برند رابطه وجود دارد.

نظر به اینکه میزان سطح معناداری برای رابطة کیفیت ادراکشده با وفاداری رفتاری به برند  0/018است ،میتوان گفت
بین کیفیت ادراکشده و وفاداری رفتاری به برند رابطة معناداری وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی  0/068است،
نتیجه می گیریم که با افزایش کیفیت ادراکشده وفاداری رفتاری به برند افزایش مییابد.
 .2بین رضایت مشتریان و وفاداری رفتاری به برند رابطه وجود دارد.
نظر به اینکه میزان سطح معناداری برای رابطة رضایت مشتریان با وفاداری رفتاری به برند  0/006است ،میتوان گفت
بین رضایت مشتریان و وفاداری رفتاری به برند رابطة معنادار وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی  0/093است،
نتیجه می گیریم که با افزایش رضایت مشتریان وفاداری رفتاری به برند افزایش مییابد.
 .3بین تصویر مقصد و وفاداری رفتاری به برند رابطه وجود دارد.
نظر به اینکه میزان سطح معناداری برای رابطة تصویر مقصد با وفاداری رفتاری به برند  0/008است ،میتوان گفت بین
تصویر مقصد و وفاداری رفتاری به برند رابطة معناداری وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی  0/105است ،نتیجه
می گیریم که با افزایش تصویر مقصد وفاداری رفتاری به برند افزایش می یابد.
 .4بین کیفیت ادراکشده و وفاداری نگرشی به برند رابطه وجود دارد.
میزان سطح معناداری برای رابطة کیفیت ادراکشده با وفاداری نگرشی به برند  0/174است .بنابراین بین کیفیت
ادراکشده و وفاداری نگرشی به برند رابطة معنادار وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی  0/833است ،نتیجه
می گیریم که با افزایش کیفیت ادراکشده وفاداری نگرشی به برند افزایش می یابد.
 .5بین رضایت مشتریان و وفاداری نگرشی به برند رابطه وجود دارد.
نظر به اینکه میزان سطح معناداری برای رابطة رضایت مشتریان با وفاداری نگرشی به برند  0/001است ،میتوان گفت
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بین رضایت مشتریان و وفاداری نگرشی به برند رابطة معنادار وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی  0/491است،
نتیجه می گیریم که با افزایش رضایت مشتریان وفاداری نگرشی به برند افزایش مییابد.
 .6بین تصویر مقصد و وفاداری نگرشی به برند رابطه وجود دارد.
نظر به اینکه میزان سطح معناداری برای رابطة تصویر مقصد با وفاداری نگرشی به برند  0/001است ،میتوان گفت بین
تصویر مقصد و وفاداری نگرشی به برند رابطة معنادار وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی  0/443است ،نتیجه
می گیریم که تصویر مقصد مناسب در میان گردشگران ،باعث افزایش وفاداری آنان میشود.
 .7بین وفاداری به برند و توصیة شفاهی به دیگران رابطه وجود دارد.
نظر به اینکه میزان سطح معناداری برای رابطة توصیة شفاهی به دیگران با وفاداری به برند  0/001است ،میتوان گفت
بین تصویر مقصد و وفاداری نگرشی به برند رابطة معنادار وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی  0/330است ،نتیجه
می گیریم که با افزایش وفاداری ،توصیة شفاهی به دیگران افزایش مییابد.
جدول .3ماتریس ضریب همبستگی متغیر ها
متغیر 6 5 4 3 2 1

وفاداری رفتاری 1
وفاداری نگرشی *1 0/060
رضایت مشتریان *1 0/491 * 0/093
تصویر مقصد *1 0/587* ./443 * 0/105
کیفیت ادراکشده *1 0/431* 0/371* 0/174 * 0/68
توصیة شفاهی به دیگران *1 0/422* 0/357* 0/231* 0/098* 0/371
* در سطح معناداری  0/05معنادار است.

نتیجهگیری
وفاداری به برند نقش بسزایی در ایجاد منافع بلندمدت برای شرکت ایفا می کند ،زیرا مشتریان وفادار به برند شرکت به
فعالیت های ترفیعی کمتری نسبت به دیگر مشتریان نیاز دارند .آن ها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب
مزایا و کیفیت برند مورد عالقة خود بپردازند .از طرفی ،سازمانها میت وانند سهم بیشتری از بازار را با کمک وفاداری به
برند بهدست آورند ،زیرا مشتریان وفادار به سازمان به طور مکرر برند را خریداری و در برابر عوامل موقعیتی و تالشهای
بازاریابی رقبا ایستادگی میکنند

)2009: 45

 .(Yooشناخت عواملی که بر وفاداری گردشگران تأثیر میگذارد میتواند

ابزاری باشد برای وفادار کردن گردشگران ،تالش برای اینکه مقصد دوباره مورد بازدید قرار گیرد ،گردشگران به دیگران
مقصد را توصیه کنند و همچنین استفاده از همة مزایای دیگری که وفاداری سبب به وجود آمدن آن است.
نخستین یافتة این پژوهش حاکی از آن است که با افزایش کیفیت ادراکشده وفاداری رفتاری به برند افزایش
مییابد .این یافته با برخی از مطالعات قبلی همسوست (سیدجوادین و شمس  .)1386پژوهشگران یکی از اهداف عینی
افزایش کیفیت ادراکشده را افزایش وفاداری میدانند .وجود وفاداری انعکاسی است از وجود کیفیت ادراکشده در یک
مقصد .بنابراین ،بدیهی است که کیفیت ادراکشده بر وفاداری تأثیر گذار باشد .در این پژوهش نیز ،از دیدگاه گردشگران،
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افزایش کیفیت هتل ها ،رستورانها ،پارکینگ ها ،مناظر شهری ،و ...بر وفاداری آنان تأثیرگذار است .یافتة دیگر این
پژوهش حاکی از آن است که با افزایش رضایت مشتریان وفاداری به برند در دو بعد رفتاری و گردشگری افزایش مییابد.
این یافته با برخی از یافته های پیشین هماهنگی دارد (سیدجوادین و شمس 1389؛ شاهحسینی ،اخالصی و رحمانی
1390؛ شیعه و علیپوراشلیکی  .) 1389یکی از مواردی که این پژوهش بر آن صحه گذاشته است ،تأثیرپذیری وفاداری به
برند از رضایت مشتریان است .بنابراین ،با توجه به یافتههای بهدستآمده ،وجود رضایت از عوامل مختلفی که بر مقصد
اثر می گذارند مانند رضایت از برخورد کارکنان هتلها ،غذای رستورانها ،منظر شهری ،و ...میتواند سبب وفاداری
گردشگران شود .از دیگر یافته های این پژوهش این است که تصویر مقصد با وفاداری به برند در دو بعد رفتاری و نگرشی
رابطة مستقیم دارد .این یافته نیز با برخی از یافته های پیشین هماهنگی دارد (مرادی و زارعی 1390؛

Akhter, Abbasi

 .)& Afzal 2010یکی از م واردی که این پژوهش بر آن صحه میگذارد ،تأثیرپذیری وفاداری برند از تصویر مقصد است.
بنابراین ،با توجه به یافتههای بهدستآمده از پژوهش ،بهبود تصویر یک مقصد با بهبود منابع و محیط طبیعی ،جو منطقه،
و ...میتواند سبب وفاداری گردشگران ،هم در بعد رفتاری و هم در بعد نگرشی ،شود .آخرین یافتة این پژوهش این است
که با افزایش وفاداری ،توصیة شفاهی به دیگران افزایش می یابد .این یافته نیز با برخی یافته های پیشین هماهنگی دارد.
بنابراین ،با توجه به یافته های این پژوهش ،زمانی که یک گردشگر به مقصدی وفادار میشود ،آن را به دیگران پیشنهاد
می کند و چون این نوع از بازاریابی ،که به آن بازاریابی دهانبهدهان گفته میشود ،یکی از انواع بازاریابی موفق
شناخته شده از طرف پژوهشگران است ،سبب موفقیت بیشتر مقصد در جذب گردشگر خواهد بود .پیشنهاد میشود مقاصد
سعی بر وفادار کردن گردشگران از طریق افزایش کیفیت ،رضایت و بهبود تصویر مقصد داشته باشند .از محدودیتهای
مطالعة حاضر ،پخشکردن پرسشنامه در میان گردشگران ورودی شهر اصفهان و همکارینکردن مسئوالن حاضر در
اماکن تفریحی ،تاریخی ،و گردشگری بود که عمدتاً از پخشکردن پرسشنامه در میان گردشگران ممانعت میکردند.
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