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تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری
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وو -2عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 -1دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 -9عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 -9عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده
بخش خدمات در اغلب کشورها باالترین ارزش افزوده و سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و زیربخشهاای
متعددی دارد که یکی از مهمترین آن هاا بخاش گردشاگری اساتد گردشاگری نقاش مهمای در توساعه ا تصاادی و رفااه
اجتماعی کشورها ایفا میکند و توسعه آن یکی از کمهزینهترین روشهای اشتغالزایی است .با توجه باه اهمیات تیلیغاات
دهان به دهان به عنوان یک منیع اطالعاتی و تأثیر آن بر شکلگیری تصویر ذهنی مقصد و شخصیت مقصد و نیز تأثیر ایان
دو بر اعتماد مقصد و رابطه تنگاتنگ این متغیرها با رضایت از مقصاد و در نهایات تاأثیر آنهاا بار وفااداری گردشاگران،
پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ این سؤال است که آیا تیلیغات دهان به دهان برتصویر ذهنی مقصاد ،شخصایت مقصاد،
اعتماد به مقصد ،رضایت از مقصد و وفاداری به مقصاد تاأثیر معنااداری دارد جامعاه آمااری ایان پاژوهش ،گردشاگران
ایرانی بازدیدکننده از شهرهای خرمآباد ،اصفهان و شوش هستندد با توجه به نامحدود بودن حجم جامعاه ا ادام باه نموناه-
گیری شد که حجم نمونه  989نفر برآورد گردیدد برای سنجش روایی پرسشنامه از روش تحلیال عااملی تأییادی اساتفاده
شد که با توجه به نتایج آن روایی پرسشنامه تأیید شدد همچنین ،با مقدار آلفای کرونیاخ کال  ،0930پایاایی پرسشانامه نیاز
تأیید شدد در این پژوهش بارای تجزیاه و تحلیال دادههاا از آماار توصایفی و آماار اساتنیاطی (آزماون همیساتگی و مادل
معادالت ساختاری) در الب نرمافزارهای ) SPPS(22.0و ) LISREL(8.8استفاده شده استد همه فرضیههای مطرح شاده
در این پژوهش ،جز تأثیر مستقیم تیلیغات شفاهی بر شخصیت و تأثیر مستقیم اعتماد بر وفاداری ،تأیید شده استد
کلیدواژهها :عوامل شناختی ،عوامل احساسی ،وفاداری ،مقصد گردشگرید
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مقدمه
انسااان در طااول دورههااای گوناااگون زناادگی خااود
برای دیدن جذابیتهای طییعی ،بهارهمنادی از امکاناات

دهان(2تیلیغات شفاهی) می تواند تأثیر زیادی بر تصامیم
گردشگران در مورد انتخاگ مقصاد گردشاگری داشاته
باشد(غفاری و همکاران)2931 ،د

زیستی مناسبتر ،آگاهی از تنوعهای اومی و فرهنگای

تصویر ذهنی 1مقصد و شخصایت 9مقصاد باهعناوان

و دیدار ا وام و آشنایان و همچنین ،بازدید از مکانهاای

یک راهیرد بهوسیله بازاریابان مقصد بارای متماایزکردن

تاریخی و باستانی بار سفر بستهاستد از این رو ،میتاوان

نام تجاری خود از ساایر ر یاا باهکارگرفتاه شاده اساتد

گفت گردشگری پیشینهای به بلندی تااریخ بشاری دارد

ایجاد یک نام تجاری برتار و توساعه روابا عااطفی باا

که گویای اهمیت تاریخی ایان صانعت اساتد از لحاا

مصرفکننده میتواند کلید تمایز مقصدها باشد (چان و

ا تصادی نیاز گردشاگری در ا تصااد جهاانی از اهمیات

پااو)1021 ،9د بااهعلاات نقااش اساساای تصاااویر ذهناای

باالیی برخوردار است و یکی از مناابع مهام درآمادهای

مصرفکنندگان در مساأله انتخااگ مقصاد و نااملموس

ارزی هم برای جوامع پیشرفته و هم برای کشاورهای در

بودن برخی خدمات گردشگری ،هدف نهایی هر مقصد

حال توسعه است (غفااری و همکااران)2931 ،د مقاصاد

تأثیرگذاری بر انتخاگ و تصمیمگیاری مرباوب باه سافر

گردشگری برای موفقیت در ساطوح ملای و باینالمللای

گردشگران احتمالی از طریق فعالیتهای بازاریابی است

عالوه بر داشتن شارای گردشاگرپذیری بایاد باه دنیاال

(ساننلیثر)1022،1د تصویر ذهنی مقصد میتواند باهطاور

برنامااهریاازی باارای جااذگ گردشااگران و معرفاای بهتاار

مثیت رضایت و اعتماد مسافران را دربااره مقصاد تحات

امکانات و شرای خود به بازارهای جهاانی گردشاگری

تأثیر رار دهدد همچنین ،شخصیت نام تجاری ،اولویت-

باشند (رنجیریان و غفاری)2932 ،د

ها و حمایت مصرفکننده را تحت تاأثیر ارار داده ،باه

اصوالً گردشگران برای انتخاگ مقصد گردشاگری،

اعتماد و وفاداری بیشتر منجر میشودد رضایت گردشگر

نیازمند اطالعات معتیر و مؤثقی درباره مقصد مورد نظار

از مقصااد باارای موفقیاات بازاریااابی از اهمیاات زیااادی

هسااتندد آنهااا اطالعااات مااورد نیاااز خااود را از راههااای

برخوردار است؛ زیرا انتخاگ مقصاد ،مصارف کاالهاا و

گوناگون؛ از جمله رسانههای گروهی ،مانند :تلویزیاون،

خدمات و تصمیم به بازگشت را تحت تاأثیر ارار مای-

رادیاااو ،مااااهواره ،اینترنااات ،کتابچاااههاااا و مجاااالت

دهد (چن و پو)1021 ،د

گردشگری ،سازمانهای جهاانی گردشاگری ،آنانا -

اعتماد 2به مقصد مایتواناد باه عناوان یاک سااختار

هااای گردشااگری در کشااورهای خااارجی و همچنااین،

نگرشی در نظر گرفته شود و میتوان استدالل نماود کاه

گردشگرانی که از مقاصد گردشگری دیدن کردهاناد و

وفاداری به یک مقصد باهوسایله اعتماادی کاه افاراد در

تجربه وا عی سفر به این مقاصد را داشتهاند ،جماعآوری

ارتیاب با آن مقصد شکل میدهند ،تحت تأثیر رار می-

ماایکننااد (رنجیریااان و همکاااران)2930 ،د گردشااگران

گیاارد (رودآرمااان و دیااوی جااوواهر)1020 ،3د در یااک

ترجیح میدهند بخش درخورتوجهی از اطالعات ماورد
نیاز خود را از بستگان ،دوستان و آشنایانی دریافت کنند
که به آنها اعتماد دارناد و آنهاا تجرباهای در ایان زمیناه
دارندد اطالعات گردآوری شده از راه تیلیغات دهاان باه
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بازار به شدت اشیاع شده ،مقاصد ر ابتی باید راهیردهای

و بینالمللی برای ارضای نیازهاای گاروههاای مشاخص

بازاریابی خود را برای افزایش وفاداری مشتریان و ایجاد

مصاارفکنناادگان بااه منظااور دسااتیابی بااه سااود مناسااب

رواب ا بلندماادت بااا مشااتریان مجاادداً طراحاای کنناادد

(جهانیان و نادعلی پور)2983 ،د

خریاادها و بازدیاادهای تکااراری مطلااوگ هسااتند؛ زیاارا
اعتقاد بر این است که هزینههای بازاریابی موردنیاز برای
حفااگ گردشااگران موجااود ،کمتاار از هزینااه جااذگ
گردشگران جدید است (آلگرا و جواندا)1002 ،2د

تبلیغات شفاهی
امااروزه بازاریااابی شاافاهی از اهمیاات بساایاری ناازد
بازاریابان برخوردار است؛ تا جایی که عادهای معتقدناد

با توجه به اهمیت تیلیغات شفاهی بهعنوان یک منیاع

بازاریااابی شاافاهی از جملااه مااؤثرترین و کارآماادترین

اطالعاتی و تأثیر آن بر شکلگیری تصویر ذهنی مقصاد

شیوههای تیلیغاتی است (گیالنینیا)2931 ،د ارتیاب دهان

و شخصیت مقصد و نیز تأثیر این دو بر اعتمااد مقصاد و

به دهان در بازاریابی معموالً برای توصایف توصایههاا و

رابطه تنگاتنگ ایان متغیرهاا باا رضاایت از مقصاد و در

پیشنهادهای مصرفکنندگان باه یکادیگر اساتفاده مای-

نهایاات ،تااأثیر آنهااا باار وفاااداری گردشااگران ،پااژوهش

شااودد ساارعت و فقاادان تعصاایات تجاااری بااه برچسااب

حاضر در پی این سؤال است کاه آیاا تیلیغاات دهاان باه

محصااول یااا خاادمت خاااص ،آن را بااه منیااع اثااربخش

دهان برتصویر ذهنی مقصد ،شخصیت مقصد ،اعتماد باه

اطالعاتی برای انتخااگهاای تجااری مصارفکننادگان

مقصااد ،رضااایت از مقصااد و وفاااداری بااه مقصااد تااأثیر

تیدیل کرده است؛ بخصوص در مواردی که تجربه یلی

معناداری دارد

خرید محدود باشد (باتل)2338 ،1د علایرغام اهمیات و
نفااوذ ارتیاااب دهااان بااه دهااان در انتخاااگهااای تجاااری

مبانی نظری و پژوهشی پژوهش

مصرفکنندگان ،درصد کمی از ایان ارتیااب دهاان باه

گردشگری هماکنون ،باه بزرگتارین صانعت بخاش

دهان توس کوشاشهاای ترفیعای شارکت تحریاک و

خاادمات تیاادیل شااده اساات و از نظاار اهمیاات ،صاانعت

ترغیب میشوند؛ در حاالی کاه محققاان معتقدناد تاأثیر

شااماره یااک جهااان محسااوگ ماایشااود (بیاادختی و

ارتیاب دهان به دهان بار رفتاار خریاد مشاتریان از مناابع

همکاران)2983 ،د بازاریابی به عنوان یک مفهوم هماان-

تحت کنترل آنها بیشتر اسات (ایسات)1003،9د پاژوهش

گونااه کااه در مااورد خاادمات و کاالهااای ملمااوس و

های بسیاری بر تأثیر تیلیغاات شافاهی بار ایجااد تصاویر

ناااملموس کاااربرد دارد ،در صاانعت گردشااگری نیااز

ذهناای مقصااد و شخصاایت مقصااد گردشااگری تأکیااد

استفاده میشودد بنابراین ،تعریف بازاریاابی گردشاگری

کااردهانااد؛ از جملااه :جلیلونااد و همکاااران )1021( 9در

و بازاریابی عمومی کاالها و خدمات با یکدیگر تفااوتی

مقالهای به مطالعه روابا میاان تیلیغاات دهاان باه دهاان

ندارناادد کریدناادرف در کتاااگ بازاریااابی گردشااگری،

الکترونیک ،تصویر ذهنای مقصاد ،نگارش گردشاگر و

تعریااف زیاار را در ایاان مااورد عرضااه نمااوده اساات:

صد سفر میپردازدد نتایج نشاان مایدهاد کاه تیلیغاات

بهکارگیری نظاممند و هماهناگ شاده خطایمشایهاای

شفاهی الکترونیکی به طور مثیت بر تصویر ذهنی مقصاد

مؤسسات جهانگردی و کشورها در سطوح محلی ،ملّای
1 Alegre & Juaneda

2 Buttle
3 East
4 Jalilvand et al.
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و نگرش گردشگر و صد سفر اثر مایگاذاردد گوباال

2

تصویر ذهنی و شخصیت برند

( )1002در پژوهشی به بررسی نقاش تیلیغاات در ایجااد

رشااد باایسااابقه صاانعت گردشااگری در چندسااال

شخصیت برای ناام و نشاان تجااری پرداختاه اسات کاه

گذشته و ر ابت در سطح جهانی بحث بازاریاابی مقصاد

نتایج نشاندهنده نقش پررنگ ابعاد عااطفی در تیلیغاات

را بااا چااالشهااای جدیاادی روبااهرو کاارده و مقصاادها

جهت شکلگیری شخصیت نام تجاری استد

بهدنیال راهیردهای بازاریابی تأثیرگذارتری هساتندد نیااز

ستیوان ،)1029( 1به بررسی رواب علّی میان تیلیغات

به راهیرد جایگاهیابی مؤثر و کارآماد ،یکای از چاالش-

شفاهی الکترونیکی ،تصاویر ذهنای مقصاد و رضاایت و

هااای اساساای بازاریااابی اسااتد عنصاار کلیاادی فراینااد

وفاداری میپاردازدد نتاایج نشاان مایدهاد کاه تیلیغاات

جایگاهیابی مدیریت ادراک و ایجااد تصاویر جاذاگ و
1

شفاهی الکترونیکی تاأثیر مساتقیم معنااداری بار تصاویر

متماااایز از مقصاااد اسااات (ایچنااار و ریچااای )2332 ،د

ذهنی داردد

کرومدتون )2333( 2تصویر ذهنای را ایان گوناه تعریاف

ابابکر و ایلکان )1022( 9تأثیر تیلیغات شفاهی برخ

ماایکننااد« :مجموعااهای از اعتقااادات ،برداشااتهااا و

را بر اعتماد به مقصد و صد بازگشت مساافران بررسای

باورهااایی کااه شااخص درباااره یااک مقصااد دارد»د وانه

کردندد این پژوهش در بخش گردشگری پزشکی انجام

تصویر ذهنی ،بارای بیاان مختصاری از تعاداد زیاادی از

شده است و نمونه پژوهش  122مسافر در ترکیه هساتندد

وابستگیها و ترکییات اطالعات مرباوب باه یاک مکاان

نتایج پژوهش نشان داد که تیلیغات شفاهی هم بر اعتمااد

استفاده میشودد تصاویر ذهنای از مقصاد شاامل انگااره

به مقصد و هم صد بازگشت مجادد گردشاگران تاأثیر

روحی یاا ادراک شخصای یاا گروهای نسایت باه یاک

داردد

مقصد است (منصوری مؤید و سلیمانی)2932 ،د

اورسااالوت و تادوریکاااا ،)1002( 9در مقالاااهای باااا

هنگام انتخااگ ناامهاای تجااری کاه باا هام ر ابات

عناااوان« ایجااااد شخصااایت برناااد از طریاااق تیلیغاااات»،

دارنااد ،مصاارفکنناادگان تناسااب میااان شخصاایت نااام

مکانیزمی را که شخصیت برند به کمک تیلیغاات ایجااد

تجاری و شخصیت مورد عال ه خود را ارزیابی میکنناد

میشود ،توسعه دادهاندد آنها مدلهای تیلیغاتی مرتی باا

(مؤتمنی و همکاران)2983 ،د هر ناام تجااری شخصایتی

تئوری شخصیت برند را یکدارچه نمودهاندد باا توجاه باه

داردد اگرچه برندها عناصری بیجانند؛ اما مشتریان آنهاا

آنچه گفته شد فرضیههای زیر مطرح میشود:

را اغلااب دارای ویژگاایهااای شخصاایتی انسااانی ماای-

 :تیلیغات دهان به دهان بر تصاویر ذهنای مقصاد

دانند(آ ازاده و همکاران)2931 ،د نام تجاری و مشاتریان
میتوانند همانند دو فرد با هام رابطاه داشاته باشاندد ایان

تأثیر معناداری داردد
 :تیلیغات دهان به دهان بر شخصیت مقصد تأثیر

رابطه میتواند دوستانه باشد یا تنها به یک رابطه سطحی
باهم اکتفا کنند (ماؤتمنی و همکااران)2931 ،د محققاان

معناداری داردد

بسیاری به بررسای رابطاه ایان دو متغیار و تاأثیر آنهاا بار
اعتماد پرداختهاند؛ از جمله:
1 gopul
2 Setiawan
3 Abubakar & Ilkan
4 Ouwersloot & tudorica

5 Echtner & Ritchie
6 Cromption
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هاسانی و همکاران ،)1002( 2به بررسی رابطاه میاان
تصویر ذهنی و شخصیت پرداختناد کاه نتاایج نشاان داد

با توجه به مطالب فوق سه فرضایه زیار مطارح مای-
شود:

تصویر ذهنی مقصد و شخصیت مقصد ،مفاهیم مرتیطای
هسااتندد ایاان مطالعااه کمااک درخورتااوجهی بااه درک

تصااویر ذهناای مقصااد باار شخصاایت مقصااد
تأثیرمعناداری داردد

انگاره نام تجاری و شخصیت نام تجاری در زمینه مقصد
گردشگری کرده استد

تصااویر ذهناای مقصااد باار اعتماااد بااه مقصااد
تأثیرمعناداری داردد

لااین 1و همکاااران ( )1021بااه بررساای تااأثیر تصااویر
برناد ،یمات ،اعتماااد و ارزش بار صااد خریاد در میاان

 :شخصااایت مقصاااد بااار اعتمااااد باااه مقصاااد
تأثیرمعناداری داردد

مشتریان هتلهای تایوان پرداختندد در این پژوهش ،تأثیر
تصویر ذهنی برند بار اعتمااد مشاتریان باا ضاریب مسایر

اعتماد
مفهااوم اعتماااد بااهعنااوان فاااکتور اساساای در ایجاااد

 09233تأیید شدد
چن و پو ،)1021( 9مطالعه رواب بین تصاویر ذهنای

روابا بازاریااابی موفااق بااهوساایله پاراسااورامان در سااال

مقصد ،شخصیت مقصاد ،روابا گردشاگر – مقصاد و

 2381معرفااای شاااد (ماااؤتمنی و همکااااران)2983 ،د

رفتار گردشگر را بررسی میکنندد نتایج نشاان مایدهاد

چادهوری و هاالیورک )1002( 2اعتمااد باه ناام و نشاان

که تصویر ذهنی از مقصاد و شخصایت مقصاد ،اثرهاای

تجاری را چنین تعریف کردهاند :اعتقاد محکم مصرف-

مثیتی بر رواب گردشگر – مقصاد (اعتمااد ،رضاایت و

کننده مینی بر اینکه یک نام و نشان تجاری محصاوالت

دلیستگی) دارند که به نوبه خود رفتار گردشگر را تحت

یااا خاادمات اباال اطمینااانی ارا ااه ماایدهااد کااه دارای
عملکرد مطلوگ ،کیفیت باال و خادمات پا

تأثیر رار می دهندد
کنگ و شارما )1020( 9معتقدند با تحقاق شخصایت
برند ،اعتماد به برند شکل گرفته ،ارزش ادراکای توسا

از فاروش

معتیری هستند(بحرینیزاده و ضیایی)2932 ،د
با توجه به اینکه گزیناههاای انتخاابی مقصادهای در

مشتری رشد مییابدد در وا ع ،آنها به شخصیت برناد باه

دسترس ،برای مصرفکنندگان در حال افازایش اسات،

عنوان ابزاری برای خلق ارزش ادراکی نگاه میکنندد

استفاده از اعتماد به مقصد بهعنوان راهیردی برای ایجااد

هسو و لیپینگ ،)1003( 1در یاک مطالعاه مفهاومی

و حفگ وفاداری به مقصد ضروری استد اعتمااد اساسااً

پیشنهاد کردند که تصویر ذهنی مقصد ،اعتماد گردشگر

ارزیاابی و ساازهای چندبعادی اساتد اعتمااد باه مقصااد

در مورد انتخاگ آن را افزایش میدهد و نتاایج گویاای

بیشتر شناختی بوده ،دانش ذهنی از مقصاد (بارای مثاال،

ارتیااااب مثیااات و معناااادار تصاااویر ذهنااای بااار اعتمااااد

ابلیاات اعتماااد ،ضاامانت و اطمین اان) را دربرماایگیاارد

گردشگران به مقصد گردشگری استد

(رودآرمان و دیوی جوواهر )1020 ،د
محققان بسایاری در پاژوهشهاای خاود باه بررسای

1 Hosany et al .
2 Lien
3 Chen & Phou
4 Kang & Sharma
5 Hsu & Liping

تااأثیر اعتماااد بااه برنااد باار رضااایت و وفاااداری مشااتریان

6 Chaudhuri & holbrook
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پرداختهاندد بلید و بهی ،)1022( 2در پژوهش خود تاأثیر

مورد رضایت ارا ه شده اسات؛ ولای رضاایت عمومااً باا

اعتماد به نام و نشان تجاری را بر رضاایت و وفااداری از

میزان رضایت یا نارضایتی یک مشتری از خرید یلای از

نام و نشان تجاری به اثیات رساندندد آنها معتقدند اعتماد

محصااول یااا خاادمت مشااخص ماایشااود (اباارهیمپااور و
9

به نام و نشان تجاری دارای دو بعد شاناختی و احساسای

همکاران)2983 ،د اولیور ( )2383رضاایت را باه عناوان

بهطور همزمان استد

وضعیت روحی عمومی درباره پیشبینای (انتظاار) بارای
1

احساس و تجربه از رفتاار خریاد ،تعریاف کارده اساتد

( )1020اعتماااد مقصااد ماایتوانااد بااه عنااوان ساااختاری

برخی نیز رضایت را به شکل پاسخ احساسی به موفقیات

نگرشی در نظر گرفته شود و میتوان استدالل نماود کاه

خریااد تعریااف نمااودهاناادد رضااایت بااه عنااوان یکاای از

وفاداری نسیت به یک مقصد باا اعتماادی کاه افاراد در

متغیرهااای مااورد توجااه ،عاااملی کلیاادی باارای ایجاااد

ارتیاااب بااا مقصااد شااکل ماای دهنااد ،تحاات تااأثیر اارار

وفاداری در مشتری است (مؤتمنی و همکاران)2983 ،د

باار اساااس پااژوهش رودآرمااان و دیااوی جااوواهر

ایجاااد وفاااداری در مشااتری ،مفهااومی اساات کااه در

میگیردد
چااینومانااا و ساااندادا ،)1029( 9رواباا رضااایت و

کسب و کارهای امروزی مورد توجه بیش از پیش ارار

اعتماد با وفاداری و رواب این متغیرها با خرید مجادد را

گرفته است (حسینی و همکااران)2931 ،د آکار ()2332

بررسی مایکننادد نتاایج نشاان مایدهاد کاه رابطاه باین

وفادا ری به برناد را تعلاق مشاتری باه یاک برناد خااص

رضااایت مشااتری و اعتماااد آنهااا ،رضااایت مشااتری و

تعریف میکند (دهدشتی شااهرخ و همکااران)2932 ،د

وفاداری آنها ،اعتماد مشتری و وفاداری آنها و وفااداری

الیااور )1999(1وفاااداری را داشااتن تعهاادی عمیااق باارای

مشتری و صد خرید مجدد آنها در یک مسایر معناادار،

خرید مجدد یا حمایت از یک محصول یا خدمت مورد

مثیت استد

عال ه ،که علیرغم وجود تأثیرات مو عیتی و تالشهای

با توجه به مطالب بیان شده ،فرضیههاای زیار مطارح
میشوند:

بازاریابی ر یا ،موجب تکرار خرید یاک ناام تجااری یاا
مجموعه محصوالت یاک ناام تجااری در آیناده شاود،

 :اعتمااد باه مقصاد باار رضاایت از مقصاد تااأثیر
معناداری داردد

تعریف میکندد کلر ( )2338بیان میکناد کاه وفااداری
نام تجاری در گذشته اغلب باه طاور سااده و تنهاا از راه

 :اعتماد به مقصاد بار وفااداری باه مقصاد تاأثیر
معناداری داردد

رفتارهای تکرار خرید از نظار رفتاار انادازهگیاری شاده
است؛ در حالی که وفااداری مشاتری باه جاای اینکاه باا

رضایت و وفاداری مشتریان
یکی از مفاهیمی که در زمینه وفاداری به نام تجاری
فوقالعاده حا ز اهمیات اسات ،موضاوع رضاایت اسات
(مؤتمنی و همکاران)2983 ،د هرچند تعاریف زیادی در
1 Belaid & Behi
2 Roodurmun & Devi Juwaheer
3 Chinomona & Sandada

رفتارهااای خریااد ساااده بیااان شااود ،ماایتوانااد بااهطااور
گستردهتری مورد توجه رار گیارد (حساینی و احمادی
نژاد)2983 ،د
پژوهشهاای زیاادی تاأثیر رضاایت بار وفااداری را
بررسای کااردهانااد؛ از جملااه :جمااالالاادین و همکاااران

2

4 oliver
5 oliver
6 Jamaludin et al.
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( ،)1021در مطالعهای که به بررسی روابا باین تصاویر

رضایت اثر معنادار بر تصویر ذهنی و وفاداری مهمانهاا

ذهنی مقصد ،رضاایت گردشاگر و وفااداری باه مقصاد

دارد.

میپردازد ،نشان میدهند که ایجاد تصویر ذهنی به طاور

الی و چو )1021( 9در پژوهش خود با عنوان« نقاش

مستقیم وفاداری به مقصد را از طریق رضاایت از مقصاد

میانجی رضایت مشتری از برند میاان رابطاه ارزش ویاژه

تحت تأثیر رار می دهدد

برنااد و وفاااداری بااه برنااد» تااأثیر ارزش ویااژه برنااد باار

ایکسو ایکسا و همکاران ،)1029( 2در مطالعهای کاه

رضایت و وفاداری را بررسی کردندد نتایج نشان داد کاه

هاادف از آن ایجاااد و توسااعه ماادل یکدارچااهای باارای

ارزش ویژه برند بر دو متغیار رضاایت و وفااداری ماؤثر

بررسی وفاداری به مقصد گردشگران چینی است ،نشاان

بااوده ،همچنااین ،رضااایت مشااتری دارای تااأثیر مثیاات و

می دهند کاه آشانایی باا مقصاد ،تصاویر ذهنای مقصاد،

معناداری بر وفاداری به برند استد

ارزش ادراک شااده و رضااایت از مقصااد ،همگاای باار

بر اساس آنچه بیان شد ،فرضیه زیر مطرح میشود:
 :رضایت از مقصد ،بر وفاداری به مقصد تأثیر

وفاداری مقصد گردشگران چینی مؤثرندد
جانی و هان ،)1029( 1مدلی نظری را که شخصایت،

معناداری داردد

وفاداری ،رضایت و تصویر ذهنی را در زمینه هتل شارح
مدل مفهومی پژوهش

میدهد ،بررسی میکنندد نتایج نشان میدهد که عوامال

با توجاه باه میاانی نظاری و پژوهشای ارا اه شاده در

مربوب به شخصیت بار رضاایت تاأثیر معنااداری داشاته،

بخش باال ،مدل زیر برای پژوهش پیش رو مطارح مای-
شود:

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش
921

1 XiaoXia
2 Jani & Han
3 Lei & Chu
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روش جمعآوری دادهها

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحا هدف ،از نوع پژوهشهاای

گردآوری دادهها در پژوهش حاضر از طریاق ابازار

کاربردی محسوگ میشودد با توجه به نحوه گاردآوری

پرسشنامه انجام میشاودد پرساشهاای مرباوب باه متغیار

دادههااا ،ایاان پااژوهش از جملااه پااژوهشهااای توصاایفی

تیلیغاااات شااافاهی از پرسشااانامه جلیلوناااد و همکااااران

(غیرآزمایشاای) اسااتد از میااان روشهااای گوناااگون

( ،)1021پرسااشهااای مربااوب بااه متغیاار تص اویر ذهناای

پژوهشهای توصیفی ،روش انجام این پژوهش ،از ناوع

مقصد از پژوهش های مارتین و بوسکه ( )1008و چن و

است (سارمد و

تسای ( ،)1003پرسشهای مرباوب باه متغیار شخصایت

پژوهشهای تحلیل ماتری

کوواریان

مقصد از پژوهش آکر ( ،)2333پرساشهاای متغیرهاای

همکاران)2983 ،د

اعتمااااد و رضاااایت از مقصاااد از پرسشااانامه چااان و
جمعیت آمااری ،روش نموناهگیاری و حما

پو )1021(2و پرسشهای مرباوب باه متغیار وفااداری باه

نمونه

مقصد از پرسشنامه کیم )1020( 1گرفته شده استد

در پژوهش حاضر ،جامعه آماری گردشگران ایرانی
بازدیدکننده از مکانهاای گردشاگری شاهرهای خارم-

روش تمزیه و تحلیل دادهها

آباد ،شوش و اصفهان هستندد با توجه به نامحدود باودن

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از آماار

حجم جامعه ،تعداد نمونه از راه فرمول زیر برآورد مای-

توصاایفی و آمااار اسااتنیاطی در الااب ناارمافزارهااای

شود:

) SPPS(22.0و ) LISREL(8.8اسااتفاده شاااده اساااتد
آمار استنیاطی آزمون  Tبرای گروههای مستقل ،آزماون
همیسااتگی و ماادل معااادالت ساااختاری ( )SEMباارای

 = nحجم نمونه؛ = ضاریب خطاای  %1؛ = د ات

آزمون فرضیههاستد

برآورد ()0901؛  =pنسیت افراد جامعه که دارای ویژگی
موردنظر هستند ()091؛ ( =)1-pنسایت افاراد جامعاه کاه
دارای ویژگاای مااوردنظر نیاشااند ()091؛

قلمرو موضوعی و مکانی

= مقاادار

لماارو موضااوعی ایاان پااژوهش متشااکل از حااوزه

احتمااال نرمااال (( )2932آذر و مااؤمنی)2983 ،د در ایاان

تیلیغات شفاهی ،تصویر ذهنی مقصد ،شخصیت مقصاد،

پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی دردساترس بارای

اعتماد به مقصد ،رضایت از مقصد و وفاداری باه مقصاد

انتخاااگ نمونااه مااورد نظاار اسااتفاده ماایشااودد تعااداد

گردشگری استد لمرو مکانی این پژوهش مکاانهاای

پرسشنامههای توزیع شده در بین مشاتریان 200 ،عادد و

گردشگری شهرهای خرمآباد ،شوش و اصفهان استد

تعداد پرسشنامههایی بازگردانده شده  903عدد است که
از این تعداد  933سالم و بدون نقص بازگردانده شدند و
در بخش تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شدندد

1 Chen & phou
2 kim
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پایایی پرسشنامه ه

آمدد براساس جدول ،2از آنجا که مقدار آلفاای مرباوب

در پاااژوهش حاضااار باااا اساااتفاده از نااارمافااازار
( SPSS)1190آلفای کرونیاخ محاسیه شد؛ به این ترتیب
که پ

به هر متغیر و آلفای کل از  093بیشتر است ،همه متغیرهاا
به طور مجزا و کل متغیرها با یکدیگر پایا هستندد

از توزیع  92پرسشنامه به عنوان آزماون ابتادایی

مقدار آلفا با استفاده از نرمافزار ( SPSS)1190باه دسات
جدول ( :)1نتایج آلفای کرونباخ برای هر یک از ساختههای پژوهش
متغیر

آلفای کرونباخ

تعداد پرسشنامه

تیلیغات شفاهی

0/82

92

تصویر ذهنی

0/89

92

شخصیت مقصد

0/39

92

اعتماد به مقصد

0/31

92

رضایت از مقصد

0/82

92

وفاداری

0/30

92

پایایی کل

0/30

92

یافتههای پژوهش

آزمون میانگین یک جامعه

آمار استنباطی

فرضیههای این آزمون به صورت زیر هستند:

تکنیکهایی آماری که در هر پژوهش استفاده مای-
شود ،بنا به ضارورت پاژوهش و در جهات اثیاات یاا رد
فرضیههای پاژوهش اساتد از تکنیاک آمااری ضاریب
همیستگی پیرسون و معاادالت سااختاری بارای آزماون
فرضاایههااای پااژوهش اسااتفاده شااده اسااتد باارای کلیااه
تحلیلها از نرمافزار) Spss(22.0و ) Lisrel(8.8اساتفاده
ش د.

3

با توجاه باه جادول زیار مقادار  sigبارای هار متغیار
کمتر از  1درصد اسات و باه هماین علّات فارر صافر؛
یعنی ادعای برابری میانگین با  9رد میشود و چون برای
تمامی متغیرها حد باال و پاایین مثیات اسات ،میاانگین از
مقدار مورد آزمون بزرگتر استد در نتیجه ،متغیار ماورد
نظر در جامعه از وضعیت مطلوبی برخوردار استد
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جدول ( :)3آزمون میانگین یک جامعه
ارزش مورد آزمون = 9
Df

درجه

فاصله اطمینان  %31برای تفاوت

میانگین

متغیر

t

تیلیغات شفاهی

22/581

376

تصویر ذهنی

21/674

376

0/000

شخصیت

13/208

376

0/000

0/61820

اعتماد

16/300

376

0/000

0/97182

1/0891

رضایت

19/371

376

0/000

1/24138

1/3674

1/1154

وفاداری

22/007

376

0/000

1/46419

1/5950

1/3334

)Sig. (2-tailed

اختالفات

حد باال

حد پایین

0/000

1/32714

1/4427

1/2116

1/18360

1/2910

1/0762

0/7102

0/5262
0/8546

آزادی

همبستگی پیرسون

که بیانگر رابطه مستقیم و ابل توجه متغیرهای وابساته باا

چنانچه در جدول ( )9نشان داده شاده اسات ،فارر

متغیرهای مستقل استد

صفر مینی بر ناهمیستهبودن در همه موارد رد شده اسات
جدول ( :)4نتایج آزمون همبستگی پیرسون
ردیف

متغیر مستقل

متغیر وابسته

سطح خطا

سطح معناداری

ضریب همیستگی

2

تیلیغات شفاهی

تصویر ذهنی

0/01

0/000

0/222

1

تیلیغات شفاهی

شخصیت برند

0/01

0/000

0/129

9

تصویر ذهنی

شخصیت برند

0/01

0/000

0/726

9

تصویر ذهنی

اعتماد به مقصد

0/01

0/000

0/723

1

شخصیت برند

اعتماد به مقصد

0/01

0/000

/7330

2

اعتماد به مقصد

رضایت از مقصد

0/01

0/000

/8160

3

اعتماد به مقصد

وفاداری به مقصد

0/01

0/000

/7650

8

رضایت از مقصد

وفاداری به مقصد

0/01

0/000

899/0

برآورد الگو
در زیر مدل معادالت ساختاری در حالت معنااداری
و همچنین ،جدول نیکویی برازش را مشاهده میکنیدد
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نمودار ( :)2مدل معادالت ساختاری در حالت عدد معناداری
جدول ( :)5شاخصهای برازندگی مدل
RMSEA

0/031

1/31

GFI

AGFI

NFI

IFI

RFI

CFI

0/89

0/82

0/97

0/38

0/33

0/98

با توجه به جدول ( )1وجود شاخصهاای بارازش باا
مقدار مناسب ،میتوان بیان کرد که مادل ارا اه شاده از
برازندگی خوبی برخوردار استد

تمزیه و تحلیل فرضیهها
خالصااهای از نتااایج پااژوهش در جاادول زیاار آمااده
است:
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جدول ( :)6تحلیل فرضیهها با توجه به نتایج مدل معادالت ساختاری
ردیف

فرضیه

مقدار اثر

مقدار T-VALUE

تأیید  /رد

2

تیلیغات شفاهی  تصویر ذهنی مقصد

0/21

22982

تأیید

1

تیلیغات شفاهی  شخصیت مقصد

-0/09

-0/13

رد

9

تصویر ذهنی مقصد  شخصیت مقصد

0/33

21/23

تأیید

9

تصویر ذهنی مقصد  اعتماد به مقصد

0/11

1/11

تأیید

1

شخصیت مقصد  اعتماد به مقصد

0/22

2/21

تأیید

2

اعتماد به مقصد  رضایت گردشگران

0/39

28/93

تأیید

3

اعتماد به مقصد  وفاداری گردشگران

-0/11

-2/19

رد

8

رضایت گردشگران  وفاداری گردشگران

2/21

2/02

تأیید

نتیمه گیری و پیشنهادها

هم راستاستد شخصیت مقصد با عدد معناداری  2/21بر

با توجه به نتایج حاصال از تجزیاه و تحلیال دادههاا،

اعتماد به مقصد تأثیر مثیات و معنااداری دارد کاه نتیجاه

تیلیغات شفاهی بر تصویر ذهنی مقصد با عدد معنااداری

حاصاال از ایاان فرضاایه بااا مطالعااات انجااامشااده توس ا

 22/82تأثیر مثیت و معناداری داردد نتیجه این فرضایه باا

مااؤتمنی و همکاااران ( ،)2983رضااایی دولاات آبااادی و

نتایج پژوهشهای منصاوری مؤیاد و سالیمانی (،)2932

همکاران ( ،)2931کنگ و شارما )1020( 2و چان و پاو

ستیوان )1029( 2و جلیلوناد و سامیعی ( )1021مطابقات

( )1021مطابقت داردد

داردد فرضااایه دوم از طریاااق آزماااون مااادل معاااادالت

با توجه به نتایج حاصل ،اعتماد بر رضایت از مقصاد

ساختاری تأیید نشده است؛ اماا ضاریب همیساتگی باین

تأثیر مثیت و معناداری دارد (با عدد معناداری  )28/93و

ایاان دو متغیاار براباار بااا  0/129اساات کااه نشاااندهنااده

این موضوع باا نتاایج کاار بلیاد و بهای ( ،)1022ریتاا و

همیستگی مثیت و معنادار این دو متغیر است که با نتیجاه

موتینهااو ( )2331و دلگااادو -بالسااتر و مااانو را – الئمااان

کااار گوپااال ( ،)1002مطابقاات داردد تصااویر ذهناای باار

( )1002مطابقت داردد

شخصیت مقصد با عدد معنااداری  21/23تاأثیر مثیات و

عدد معناداری برای فرضیه هفتم -2919 ،است که باا

معناااداری داردد نتیجااه ایاان فرضاایه بااا نتااایج حاصاال از

توجه به این که این عدد بین  -2932و  2932است ،مای-

مطالعات هاسانی و همکاران ( ،)1002سارلی و باهااران

1

توان نتیجه گرفت که این فرضیه تأییاد نشاده اسات؛ اماا

( )1001و پریاگ )1003( 9مطابقت داردد تصویر ذهنای

ضریب همیستگی بین این دو متغیر برابر با  09321است،

همچنین با عدد معناداری  1/11بر اعتماد به مقصد تاأثیر

که نشاندهنده همیستگی مثیت و معنادار باین اعتمااد باه

مثیت و معنااداری دارد کاه باا نتاایج باه دسات آماده از

مقصد و وفاداری گردشگران استد نتیجه این فرضایه باا

پژوهشهای ها )1029( 9و هساو و لایپیناگ،)1003( 1

ماادل معااادالت ساااختاری بااا نتااایج بااه دساات آمااده از

1 Setiawan
2 Sarli & Baharun
3 Prayag
4 Ha

5 Hsu & Liping
6 Kang & Sharma
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پااژوهشهااای باااو ،)1003( 2خواجااویی و نایاابزاده

برطاارف کننااد و هاام مشااتریان را ترغیااب کننااد تااا در

( )2931و مؤتمنی و همکااران ( )2983مطابقات دارد و

محای هاای مجاازی در مااورد مقصاد و خادمات آن بااا

نتیجه به دست آمده از وجود همیستگی وی بین آنها باا

دیگااران سااخن بگوینااد تااا ایاان اماار موجااب انتقااال

نتایج مطالعات لو و لی )2333( 1و رودآرماان و دیاووی

تصویرذهنی مطلوگ از مقصد در میان گردشگران شودد

جوواهر ( )1020مطابقت دارد و در نهایات ،رضاایت از

مقاصد گردشگری باید از راهیاردهاای ناام تجااری

مقصد با مقدار عدد معناداری  2/02بر وفاداری به مقصد

باارای ایجاااد مزیاات ر ااابتی باارای خااود اسااتفاده کنناادد

تااأثیر مثیاات و معناااداری دارد کااه بااا نتااایج حاصاال از

شخصیت نام تجاری از جمله عوامل ماؤثر بلندمادت در

مطالعااات یااون و یوسااال ( ،)1001محمااد و همکاااران

شااکلگیااری ارزش ویااژه نااام تجاااری اسااتد بنااابراین،

( )1029و حقیقاای کفاااش و اکیااری ( )2930مطابقاات

مقاصد باید در هنگام تدوین راهیردهاای کساب و کاار

داردد

خود این عوامل را مدنظر رار دهند تا بتوانند شخصایت

با توجه به یافتههای بهدسات آماده در ایان پاژوهش
پیشنهادهای زیر ارا ه میشود:

مناسیی از مقصد مورد نظار در ذهان گردشاگران ایجااد
کنندد

تیلیغااات شاافاهی ماایتوانااد اباازاری مهاام در تغییاار و

با توجه به تاأثیر تصاویر ذهنای مقصاد بار شخصایت

تشکیل تصویر ذهنی باشدد به طور کلی ،افرادی که ایالً

مقصد ،ایجاد و مدیریت یک تصویر مقصد و شخصایت

به یک مقصد سفر کردهاناد ،معماوالً از تجربیاات سافر

مقصد برای جایگاهیابی مؤثر مقصاد حیااتی اساتد ایان

خود با دیگران سخن میگویندد ایان تجربیاات و ساابقه

مطالعه پیشنهاد میکند که بازاریابان مقصد بایاد تشاکیل

سفر آنها به یک مقصد مایتواناد بسایار پاذیرفتنیتار از

فعالیااتهااای ترویجاای خااود را در جهاات تأکیااد باار

دیگر منابع اطالعاتی باشدد برنامهریزان گردشگری بایاد

شخصیتی از مقصد گردشگری متماایز کنناد و براسااس

بکوشند تا محصوالت ملموس مناسیی را به گردشاگران

اجزای تصاویر ذهنی گردشگران توسعه دهندد به عالوه،

ارا ااه دهنااد و خاااطرهای خااوگ باارای آنااان بااه جااای

ویژگاایهااای مقصااد بایااد بااهطااور کاماال نشاااندهنااده

بگذارندد این تجربه خوگ باه مثاباه یاک تیلیاب مثیات و

ویژگیهای منحصربه فاردی باشاد کاه بتاوان آنهاا را از

ایجاااد تصااویری مناسااب در ذهاان گردشااگران عماال

ر ییان تمیز دادد

خواهد کاردد همچناین ،اساتفاده از فنااوری اطالعاات و

بازاریابااان باارای افاازایش اعتماااد بااه برنااد مقصااد

ایجاد پایگاه اینترنتی با هدف اطالعرسانی بهتر و مؤثرتر

موردنظر ،باید به تعهداتی که از راه تیلیغاات و فعالیات-

باااه بازارهاااای هااادف و ارا اااه اطالعاااات ماااورد نیااااز

های تثییت برند به ذهن مشتریان منتقل کاردهاناد ،عمال

گردشگران بالقوه و همچنین ،ایجاد وگ ساایتهاایی از

کنند؛ در غیر این صورت ،اعتیاار پیاامهاای تیلیاب شاده،

سوی شرکتهای مسافرتی برای بیان نظرهاا و دیادگاه-

تصویر ایجاد شده و همچنین ،اعتمااد مصارفکننادگان

های مشتریان در مورد خدمات ارا ه شده در مقصاد ،تاا

به نام و نشان تجاری کاهش خواهد یافتد برای افازایش

هم در مورد نقاب ضعف موجاود آگااه شاوند و آنهاا را

میزان وفاداری مشتریان با توجه به نتایج آزمون فرضایه-
ها ،پیشنهاد میشود از تکنیکهای مؤثر مدیریت ارتیاب

1 Bove
2 Lau & lee

با مشتریان و همچناین ،تشاخیص نیازهاا و خواساتههاای
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آنان و طراحای خادمات بار اسااس آن نیازهاا کوشاش

 -9بیاادختی ،عداد؛ زرگاار ،سدمد و نظااری ،مد ()2983د

شودد فرهنگسازی پذیرش و یاول مساافر و گردشاگر

آمیخته بازاریابی راهیردی در صانعت گردشاگرید

در بین اهالی مناطق و شهرهای گردشگرپذیر در جهات

مطالعات مدیریت راهیردی28-93 :9 ،د

بر راری رابطه دوستانه و صمیمانه با گردشگران پیشنهاد

 -1حسااینی ،سدمد؛ نیااوی ،سدعد و نیلاای ،مد ()2931د

میشود و همچنین ،ایجاد زیرساختهاای ماورد نیااز در

سنجش ابلیت اعتماد برند شرکتهای بیمه بر عهد

صنعت گردشگری به منظور حدا ل کاردن مشاکالت و

وفاداری مشتریاند مدیریت19-29 :20)13( ،د

مسا ل گردشگران در طول سفر ،نگهداری ،بازساازی و

 -2حسااینی ،مدحد و احماادینااژاد ،مد ()2983د بررساای

زییاسازی گردشگاهها و محلهای تاریخی (باا توجاه باه

تأثیر رضاایتمندی مشاتری ،اعتمااد مشاتری باه ناام

تاریخی بودن هر سه شهر مورد مطالعه) ،ایجاد و ساخت

تجاااری و ارزش ویااژه نااام تجاااری در وفاااداری

مراکز تفریحی و خدمات رفاهی در مراکز جذگ مسافر

رفتاری و نگرشی مشاتری (مطالعاه ماوردی :باناک

و گردشگر به منظور افازایش توانمنادی کمای و کیفای

رفاه)د بررسیهای بازرگانی12-91 :99 ،د

این مکانها در پذیرش بیشاتر گردشاگران توصایه مای-
شودد

 -3حقیقاای کفاااش ،مد و اکیااری ،مد ( ،)2930اولویاات
بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان با اساتفاده از
مدلECSIد مدیریت بازاریابی228-31 :220 ،د

منابع

 -8خواجویی ،فد و نایبزاده ،شد ()2931د تأثیر بی-

 -2ابااراهیم پااور ،حد؛ ساایدنقوی ،مدعد و یعقااوبی ،ندمد

تفاااوتی (اینرساای) باار وفاااداری مشااتری (مطالعااه

()2983د عوامااال ماااؤثر بااار رضاااایت و وفااااداری

موردی :گوشی تلفان هماراه)د مادیریت بازاریاابی،

گردشگران در استان اردبیل ،مطالعه موردی :منطقه

92-13 :23د

گردشگری سرعیند مطالعات گردشگری-23 :29 ،
31د
 -1آ ازاده ،هد؛ لیپاور ،رداد و بخشای زاده ،اد ()2931د
بررسی تأثیر شخصیت برند بر صد خرید مجادد از

 -3دهدشتی شااهرخ،زد؛ تقاویفارد ،مدتد و رساتمی،
ند()2983د مدلی برای سنجش تأثیر ابلیات اعتمااد

برنااد بانااکهااا باار تعهااد وفاااداری مشااتریاند علااوم
مدیریت88-23 :1)10( ،د

طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برناد (مطالعاه

 -20دهدشاااتی شااااهرخ،زد؛ صاااالحی صاااد یانی ،حد و

موردی :بیماهگاذاران عمار شارکت بیماه ساامان)د

هرنااادی ،آد()2932د تاااأثیر ارزش ویاااژه برناااد از

تحقیقات نوین بازاریابی11-2 :22 ،9)9( ،د

دیدگاه مصرفکننده بر رضایت و وفاداری به برند
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