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چکیده:
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل وفاداری مشتری در صنعت هتلداری با رویکرد برنامه ریزی گردشگری ورزشی در استان مازندران
می باشد ..روش تحقیق در این پژوهش کیفی در حوزه پارادایم (الگواره) استقرایی می باشد و از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهعنوان
ابزارگردآوری دادهها استفاده شده که دادههای حاصل از آن ،با بهرهگیری از کدگذاری باز ،محوری و نظری تجزیه و تحلیلشده است.
جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاهی حوزه ورزش و مدیریت ورزشی که مطالعاتی در این زمینه داشته اند .مدیران دست اندرکار
امورگردشگری درسازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،اعضای انجمن گردشگری ورزشی وزارت ورزش و حوانان ،مدیران آژانس های
گردشگری و هم چنین مدیران هتلهای استان مازندران می باشد .نمونهگیری با استفاده ازروش نظری وروش قضاوتی هدفمند انجام
و تا رسیدن به اشباع نظری دنبال شد که در مجموع  38نفر از متخصصان را شامل می شود .نتایج بخش کیفی نشان داد که وفاداری
مشتریان در صنعت هتلداری شامل  48مفهوم و  5بعد (مهمانوازی ،خدمات ،کیفیت محصول ،تسهیالت ،اعتماد) را شامل می شود.
هم چنین نتایج حاکی از آنست که شناسایی عوامل مرتبﻂ با وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری با رویکرد ورزشی می تواند به
شناسایی خدمات مهمی که باید به مشتریان اراﺋه گرددکمﮏ می کند و منجر می شود که این صنعت تالشهای خود را بر روی آن
دسته ازخدمات و تسهیالتی متمرکز کند که در نظر مشتریان از جایگاه برتری برخوردار است بدون شﮏ وفاداری مشتری نتیجه
حیاتی رفتاری خواهد بود که هر سازمان خدماتی تالش می کند تا به آن دست یابد .این طور می شود بیان کرد که  ،مهمانوازی،
خدمات  ،کیفیت محصول  ،تسهیالت  ،اعتماد از مهم ترین ابزار تولید وفاداری مشتری هستند و با توجه به رویکرد ورزشی این
پژوهش می شود بیان کرد که با شناسایی این عوامل مسئوالن برگزاری رویدادهای ورزشی می توانند میزبان خوبی برای میهمانان (
ورزشکاران  ،مربیان  ،داوران و ) ......ملی و بین المللی باشند و میزبانی دیگر رویدادها را نیز کسب نمایند .
کلمات کلیدی  :وفاداری مشتریان ،صنعت هتلداری ،برنامه ریزی گردشگری ورزشی ،استان مازندران
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مقدمه :
صنعت گردشگري از مهمترین بخش ها و از عوامل اصلی سهیم در رونق اقتصادي بسیاري از کشورها مخصوصا
کشورهاي در حال توسعه می باشد(جعفرعبدالعزیز )62 ،2011،بر اساس گزارش سازمان تجات جهانی تعداد گردشگران
جهان سالیانه چهار میز سه دهم در صد رشد دارد .در صنعت گردشگري نهادها و سازمانهاي کسب و کاري وجود دارند
که امکانات و تسهیالت مربوط به گردشگران را ارائه می دهند .یکی از زیر شاخه هاي این صنعت؛ اقامتگاه ها واماکن
پذیرایی هستند که طیف گسترده اي از ارائه خدمات و تسهیالت به گردشگران را دارا می باشند .گردشگران با هدف و
برنامه ریزي درجستجوي نیازهاي خود در مقصد به دنبال افزایش مطلوبیت سفر هستند چرا که امروزه گردشگري آداب
خاص خود را می طلبد(اقطائی وهمکاران  .)128 ، 1390،می توان گفت که براي افزایش اعتباراین صنعت باید
زیرساختهاي کشور مورد توجه قرارگیرد یکی از این زیرساختها اهمیت به مسائل هتل داري ومدیریت هتل می باشد که
باید با توسعه نیروي انسانی و آموزش مدیریت وکارکنان جلب رضایت و وفاداري مشتریان را فراهم آورده شود (لیدیا
اندرادس *.)376 ،2017،
مسئله وفاداري مشتریان که از مسائل مهم در صنعت هتلداري و گردشگري است.وفاداري می تواند به یک نام
تجاري(نام هتل ) باشد(زانگ گانگوار† )223 ،2017 ،وفاداري یک مفهوم مهم استراتژي در بازاریابیاست ومنجرمی شود
مشتریان در بین اسامی هتلهاي مختلف کمتردرجستجوي متل باشند و به همان هتلی که قبال از آن استفاده کرده بودند
وفادار مانده و بار دیگر به آنجا مراجعه نمایند(رحیم نیا و فاطمی .)73 ،1391 ،عالوه بـر این ،هزینه حفﻆونگهداري
مشتریان ،بسیارکمتراز جذب مشتریانجدیداست  .بنـابرایــن وفاداري مشتري ،موضوعی با اهمیت استراتژیک براي
سازمانها می باشد(ژانگ †و همکاران.)492 ،2014 ،بـه همـیندلیل ،قدرت ایجاد وفاداري در میان مشـتریان مزیت اصلی
در هتلداري درنﻈر گرفته می شود(جهانیان و همکاران.)35 ،1392،
اما مسئله اصلی در صنعت هتلداري ارائه خدمات مهماننوازي به مشتریان است چراکه آنها انتﻈار برخورد و رفتاري
مهمان نوازانه از هتل را دارند که اگراین توقع و انتﻈار برآورده شود درآنها بسیار اثربخش خواهد بود .همچنین هتلها باید
داراي خدمات و تسهیالتی متناسب با نیازمسافران وتجهیزاتی مطابق با تکنولوژي روز باشد تا آنها احساس راحتی بیشتري
در زمان اقامت خود داشته باشند .بنابراین هر چقدر بر روي خدمات مهماننوازي سرمایهگذاري بیشتري شود پیشرفت
هتل نیزدرجذب ورضایت مشتري بیشتر خواهد شد .بر طبق نﻈریهي بازاریابی نیک وردن†" :یک مشتري راضی درباره
تجربه خوب خود با  4تا  5نفر دیگر صحبت میکند و از برند شما تعریف و تمجید خواهد کرد .ولی یک مشتري ناراضی
به  7تا  13نفر دیگر دربارهي نارضایتی خود از برند شما صحبت خواهد کرد .تحقیقات دیگري نتایج دیگري در این زمینه
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داشت که بیان میکرد یک مشتري ناراضی تا  23سال درباره تجربه بد خود صحبت خواهد کرد" که میتواند ضرر مالی
بر رسیدن هتل به موفقیت را در پی داشته باشد(نصیریان.)203 ،1391 ،
حال که مشتریان با وفا می توانند مزیت رقابتی هتلها را تقویت نمایند توجه به این مسئله که استان مازندران با منابع
بکر گردشگري مخصوصا گردشگري ورزشی دارا بودن جنگل  ،کوه و دریا که می شود رویدادهاي ورزشی بزرگی در
این استان برگزار گردد ایا با این شرایط هتلهاي از امکانات بهره مند هستند آیا می توانند انتﻈارات گردشگران ورزشی را
برآورده نمایند .در نتیجه باید در امر هتلداري و ارائه خدمات به گردشگران ورزشی توجه ویژه انجام گیرد .دراین زمینه
محمداسماعیل ادلی *( )231 ،2018در پژوهش خود با عنوان مدل سازي رابطه بین ارزش درک شده هتل ،رضایت مشتري
و وفاداري مشتري بیان می دارد که ارزش ادراک شده هتل را به عنوان یک ساختار چند بعدي از هفت بعد با ابعاد شناختی
و عاطفی و پنج مورد از این هفت بعد؛ به طور خاص ،خودباوري ،قیمت ،کیفیت ،معامله ،رضایت مشتري و  /یا وفاداري
مشتري .درنﻈرگرفت ه است نتایج نشان دادکه ارزش درک شده مشتري بر رضایت و وفاداري تاثیر مثبت داشته بدین معنا
که مشتریان در صورتی وفادار خواهند بود که از خدمات  ،مهمان نوازي  ،کیفیت محصول  ،تسهیالت و از نﻈر اعتماد به
هتل رضایت داشته باشند .
ایوان †در سال ( )121 ،2019در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین تصویر هتل ،کیفیت خدمات ،ارزش درک شده،
رضایت مشتري ،شهرت هتل ،تعهد مشتري و وفاداري مشتریان ،به این نتیجه رسید که تمام عوامل فوق نقش مهمی در
ایجاد وفاداري مشتري ایفا می کنند .فرانسیسکو خوزه خوشیو† ( )77 ،2019شاخص جدیدي براي اندازهگیري وفاداري
مشتریان معرفی می کند اودر پژوهش خود می گوید که میزان سود آوري و وفاداري را می توان با استفاده از مدت زمانی
که مسافران در هتل اقامت می کنند سنجید اگر آنها از خدمات ،امکانات ..... ،راضی باشند مدت اقامت خود را افزایش
می دهند.اما جوپسونن†وهمکاران () 115،2019بیان می کنند که می توان با ارائه کارتهاي وفاداري به مشتریان و تخفیف
در هزینه تعداد دفعات حضورمشتریان را افزایش داد.
حدادیان وهمکاران ()75،1395پژوهش خود را باعنوان بررسی اثر هویت یابی مشتري با برند بر وفاداري به واسطه
کیفیت خدمات ،اعتماد و ارزش درک شده انجام داده اند .نتایج اثر مستقیم هویت برند را بر وفاداري مشتریان رد کرده
نشان می دهدکه هتل ها عالوه برایجاد تعلق در مشتري باید دائم در پی ارتقاي سطح خدمات ،ارزش درک شده مشتري
و ایجاد اعتماد دراو باشندو تنها در این صورت خواهد بود که می توان مشتریان را به خود وفادار نگه داشت تا به موفقیت
برسند .شایان ذکر است که ارتقاي کیفیت مهمترین نقش را براي نیل به این هدف ایفا می کند..
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شایان ذکر است که با وجود اهمیت مقولة وفاداري و نقش آن در حفﻆ مشتري ،متاسفانه ،تاکنون هیچگونه تحقیقی در
این خصوص در هتلهاي استان مازندران انجام نپذیرفته است؛ در حالی که شناسایی عوامل مرتبط با وفاداري مشتریان در
هتلها می تواند به شناسایی خدمات مهمی که باید ارائه شوند کمک کند و منجر به آن گردد که مدیریت هتلها تالشهاي
خود را بر روي آن دسته از خدمات و تسهیالتی متمرکز نمایند که مشتریان(گردشگران ورزشی) از جایگاه برتري برخوردار
است .و سوال اصلی پژوهش این است که وفاداري مشتري در صنعت هتلداري با رویکرد برنامه ریزي گردشگري ورزشی
در استان مازمدران چگونه است؟
روششناسی پژوهش:
روش انجام پژوهش حاضر در چهارچوب رویکرد کیفی که از نﻈر هدف ،جزء مطالعات توسعه اي بود که براي
ساخت مدل مفهومی پژوهش از روش نﻈریه داده بنیاد استفاده گردید.جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه اساتید
دانشگاهی حوزه ورزش و مدیریت ورزشی ،فارغ التحصیالن و دانشجویان رشته تربیت بدنی ،صاحب نﻈران امور
گردشگري در سازمان میراث فرهنگی و گردشگري  ،مدیران آژانس هاي متولی وراهنمایان تو ر هاي گردشگري ،مدیران
هتلها ،مسئوالن شهري ( شهردار ،شوراي شهر ،فرماندار) ،هیاتهاي ورزشی ،گردشگران ،مربیان و داوران ورزشی است .
که از این مجموعه تا جایی که نسبت به موضوع پژوهش اشباع نﻈري حاصل گردید38،نفر براي انجام مصاحبه و کسب
اطالعات الزم در ارتباط با موضوع مورد نﻈر به صورت کامال غیراحتمالی انتخاب شدند .با توجه به استفاده از روش داده
بنیان و انجام مصاحبه براي گردآوري دادهها ،نمونه تحقیق به صورت ترکیبی از روش نمونه گیري نﻈري و گلوله برفی
انتخاب شد .به این صورت که افرادي که خبرگان یک حوزه هستند و از معیارهاي الزم برخوردار می باشند شروع شده
و در ضمن پرسش هاي پژوهش از آنها خواسته می شود تا سایر افراد صاحبنﻈر در این زمینه را معرفی کنند ،بنابراین جزء
چند نفر اول که مستقیماً توسط محقق بر اساس معیارهاي مورد نﻈر انتخاب می شوند ،سایر خِبرگان عالوه بر معیارهاي
خِبرگی توسط سایر خِبرگان نیز انتخاب می گردند.
ابزار پژوهش حاضر ،مصاحبه هاي عمیق و اکتشافی بود .سؤاالت مصاحبه ها از نوع باز و بر اساس ابعاد نﻈریه داده بنیاد،
مورد بررسی قرار داد تا از زبان مصاحبه شوندگان ،موضوع روشن شود .تمامی مصاحبه ها ضبط شده و پس از انجام هر
مصاحبه ،تجزیه و تحلیل دادههاي آن به منﻈور پایه گذاري مدل صورت می گرفت .با توجه به ادبیات نﻈري پژوهشهاي
کیفی ،همزمان با انجام مصاحبه ها ،تحلیل و کدگذاري آنها نیز انجام پذیرفت .براي حصول اطمینان از روایی بخش کیفی
پژوهش و به منﻈور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته ها از دیدگاه پژوهشگر ،از نﻈرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه
و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد .به طوري که روایی مصاحبه براي ساختار و
محتواي سؤالت توسط صاحبنﻈران مورد تایید قرار گرفت .به طور همزمان از مشارکت کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها
کمک گرفته شد .همچنین فرایند کدگذاریها ،توسط  8نفر از استادان صاحبنﻈر بررسی و پیشنهادات آنها در تدوین مدل
استفاده گردید .در فرایند تحلیل نﻈریه داده بنیاد به روش گلیزر (ظاهرشونده) دادههاي مصاحبهاي و متنی کدبندي میشوند.
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کدبندي اطالعات شامل دو مرحله و سه گام است :کدگذاري واقعی(کدگذاري باز* ،کدگذاري انتخابی)† و کدگذاري
نﻈري† .پس از پایان مصاحبه ،فرایند کدگذاري باز شروع می شود .خروجی مرحله کدگذاري باز ،کدهاي بنیادي است.
کدگذاري باز می تواند با کدگذاري سطر به سطر ،عبارت به عبارت یا پاراگراف به پاراگراف دادهها انجام شود.زمانی که
مقوله محوري در فرآیند کدگذاري باز ،به دست آمد ،فرآیند کدگـذاري انتخابی ،آغازشده و مصـاحبهها در جهت متغیر
محـوري ،کـدگـذاري میشوند .کدگذاري انتخابی ،با کدگذاري براي متغیر محوري ،سروکار دارد به عبارتی فرآیند تبدیل
مفاهیم به مقولهها است.کدگذاري نﻈري فرآیند یکپارچهسازي و بهبود مقولههاست .کدهاي نﻈري ،چگونگی ارتباط
مقولهها با یکدیگر را مفهومسازي میکنند .کدگذاري باز و انتخابی ،به دستهبندي ،طبقهبندي و در واقع تکهتکه کردن
دادهها میپردازد ،اما در این مرحله و از طریق کدهاي نﻈري ،مفاهیم را به یکدیگر ارتباط میدهند.
در پژوهش براي محاسبه پایایی باز آزمون ،از بین مصاحبه هاي انجام گرفته به صورت تصادفی ،تعداد 5مصاحبه
انتخاب شد و هر کدام از آن ها دو بار در یک فاصله زمانی  30روزه توسط پژوهشگر کُدگذاري شده اند.پایایی باز آزمون
مصاحبه هاي انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول ذکر شده ،برابر  85صدم است .با توجه به اینکه این میزان
پایایی بیشتر از  60صدم است (استملر  ، )2001،قابلیّت اعتماد کدگذاریها مورد تأیید و قابل قبول است .جهت تجزیه و
تحلیل داده هاي کیفی ،قالب مطالعات ،الگوي کُدگذاري پارادایمی را براي تحلیل دادههاي حاصل از نﻈریه داده بنیاد
معرفی می کنند که در قالب یک فرآیند کُدگذاري سیستماتیک منجر به ایجاد این الگو می شود (بازرگان)1393 ،در پایان
با انجام کدگذاري گزینشی ،نﻈریه پژوهش درباره مدل وفاداري مشتري در صنعت هتلداري با رویکرد برنامه ریزي
گردشگري ورزشی روایت شده است.یافته هاي تحقیق:
فرآیند تحلیل دادههاي کیفی مصاحبه زمانی آغاز می شود که محقق گزارههاي معنی دار را که به لحاظ ارتباط با موضوع
تحقیق داراي جذابیت می باشند مورد نﻈر قرار میدهد .این تحلیل با بررسی و مطالعه مکرر بین مجموعه دادههاي مصاحبه
ها آغاز و پس از مشخص شدن گزارههاي معنی دار مرتبط با موضوع تحقیق ،کدگذاري می شود .در این مطالعه با 38نفر
از خبرگان مصاحبه انجام شد که از مصاحبه  28به بعد ،تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شد و به نقطه اشباع رسید.
مراحل تجزیه و تحلیل دادههاي کیفی در قالب سه مرحله کدگذاري باز ،انتخابی و محوري ارائه شده است .
جدول شماره ()1توزیع فراوانی طبقات جنسیت ،تحصیالت ،سن
متغیر
جنسیت
تحصیالت

سطوح متغیر

فراوانی

مرد

31

زن

7

دکترا

12

کارشناسی ارشد

15

* - Open

Coding
Coding
‡ - Selective Coding
† - Axial
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سن

66

کارشناسی

11

 40-30سال

11

 50-41سال

20

بیش از  50سال

7
38

مجموع

شکل( )1مربوط به مراحل انجام پژوهش میباشد .بعد از تعیین موضوع پژوهش ،بررسی اسناد ،مصاحبه و تجربیات
پژوهشگران در دستور کار قرار گرفت .دادههاي اولیه به دست آمده از مراحل قبل با تجزیه و تحلیل دادهها و کدگذاري
باز آنها مفاهیم را به وجود آوردند .مفاهیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با تجزیه و تحلیل و کدگذاري نﻈري ابعاد
رو به وجود آوردند.

مصاحبه با افراد

کدگذاری

کدگذاری

اهل فن

باز

نظری

تعیین موضوع و
نمونه گیری نظری

مثلث

تجزیه و تحلیل داده

سازی

ها

مفاهیم

قدرت خالقت و
نوآوی محقق

ابعاد

مدل مفهومی یا نظریه

تجربیات و مشاهدات

بررسی اسناد و مدارک

پژوهشگران

شکل(  :)1مراحل تدوین تئوري داده بنیاد(گلیزري)

جدول( )2مربوط به اطالعات به دست آمده از مصاحبهها میباشد که پس از تحلیل دادههاي به دست آمده از مصاحبهها
مدل وفاداري مشتري در صنعت هتلداري با رویکرد ورزشی استخراج شد .در بخش مفاهیم48مفهوم و  5بعد (مهمانوازي،
خدمات  ،کیفیت محصول  ،تسهیالت  ،اعتماد ) بود که در نهایت به مدل نهایی ختم شد که در شکل( )2مالحﻈه میشود.
جدول ( :)2اطالعات به دست آمده از مصاحبهها
ب

مفهوم

مفاهیم (کدها)

عد

داده هاي بدست آمده از تجربیات و مشاهدات

کدهاي مصاحبه شوندگان

پژوهشگران

وفاداري

مهمانوازي

)1

سرعت در فرآیند پذیرش

فرانسیسکو خوزه خوشیو ()2019

)2

برخورد مؤدبانه پرسنل

کیم کنوتسون ( ، )2014بهاري ()1395

)3

سرعت در فرایند تسویه

-

P1,P6,P7,P15،P16،p17،P18،
P9،P20، P35
P7,P13،P17،P18، P28، P30
،P32،
P1,P2,P3,P5,P8,P9,P15،
P24

حساب
)4

سرعت پرسنل در رفع

ایوان ( ،)2019تاج زاده

نقایص

نمین(،)1395درخشانی()1392

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,
P14,P15
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)5
)6

مهارت پرسنل درخدمت

تورس و رونزونی ( ، )2018فیض (،)1389

رسانی

ایوان ( ،)2019درخشانی()1392

قابلیت اطمینـان ،

-

پاسـخگویی  ،تضـمین ،

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8P1
2,P13, P22،P23،
P4,P12,P15،
p17،P18،P9،P32، P34،P35
،P37،P38

همـدلی (بـا رضایت
مشتري در صنعت هتل
داري)
)7
)8

)9

ثبات و پایداري کیفیت

تاج زاده نمین( ،)1395درخشانی( ،)1392تورس

خدمات هتل

و رونزونی ()2018

احترام و برخورد مناسب در

ایوان (،)20119محمداسماعیل (،)2018

زمان ورود به هتل از طرف

درخشانی( ،)1392فرانسیسکو خوزه خوشیو

پرسنل هتل

()2019

مناسب بودن غذاهاي هتل

-

P4,P6,P7,P8,P10,P11,P12,
P16،p17،P18،P9،P20،
P11,P12,P13,P15,P5,P8 ،
،P33،P34،P35،P37،P38

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P
9,P10، P33، P35، ،P38

با ذائقه مشتري
 )10رضایت مشتري از خـدمات
هتـل وقیمت

خدمات

 )11خدمات خشکشویی مناسب
و کارآمد
 )12امکان ذخیرة اتاق و
خدمات دیگر هتل از طریق

ایوان (،)20119محمداسماعیل (،)2018

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,
,P12,P13,P1

جوپسونن وهمکاران ()2019
درخشانی( ،)1392فرانسیسکو خوزه خوشیو

P4,P5,P6,P7, ,P12,P13,
P21،P22،

( ،)2019زانگ گانگوار ( )2017
تاج زاده نمین( ،)1395زانگ گانگوار ( ،)2017

P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10،
P16، ،P21،P22،P23

کیم پارک ( )2017

اینترنت
 )13وجود پارکینگ جهت پارک
کردن خودروهاي شخصی
 )14امکان پرداخت هزینة از

تاج زاده نمین( ،)1395یوجو ویولت الوال

P13,P15,P5,P8,P10,P11،P2
8،P29،P30، P32، P34

( ،)2018زانگ گانگوار ( )2017
تاج زاده نمین()1395

P1,P5,P8,P12
،P29،P30،P31،P32،P33

طریق کارت اعتباري
 )15فراهم بودن
امکاناتپزشکیوسالمتی
 )16دسترسی به فن آورري هاي

تاریک دوگري( ،)2016کاندام پول و همکاران (

P1,P2,P5,P7,P8,P9,P10,P15

 ،)2015زانگ گانگوار ( )2017
-

P11,P14,P15،P24،P25،P27،
P28،P29، P31،P32،

ارتباطی و اطّالعاتی
(اینترنت ،ماهواره و)..
 )17استفاده از کارتهاي

-

P1,P5,P6,P7,P10,P1
،P9،P21،P22،P231

الکترونیکی به جاي کلید
اتاق
 )18خدمات شبانه روزي
واحد خانه داري اتاق ها
 )19ارائه خدمات بر اساس
استانداردهاي بین المللی

درخشانی( ،)1392زانگ گانگوار (  ،)2017کیم

P1,P2,P9,P11

پارک (  ،)2017تورس و رونزونی (.)2018
-

P6.P7.P8.P11.
P29،P30،P31، P33

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال هفدهم ،شماره  ،66تابستان 1399
 )20پاکیزگی و بهداشت وسایل

تاج زاده نمین(،)1395

موجود در اتاق ها و

ایوان(،)20119محمداسماعیل (،)2018

فضاهاي عمومی هتل

درخشانی( ،)1392تورس و رونزونی (.)2018

 )21احساس خوب نسبت به

-

68
P1,P2,P6,P10,P1 ،
P21،P22،P23

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P
9,P10,P114,P15

خدمات هتل
 )22در دسترس بودن تسهیالت
در مواقع اضطراري

کیفیت محصول

 )23مناسب بودن قیمت اتاق و

درخشانی( ،)1392تورس و رونزونی (.)2018

P3,P9,P11، P36، P38

کاندام پول و همکاران ( )2015
تاج زاده نمین()1395

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P
9,P15

دیگر خدمات
 )24تخفیف براي پرداخت
بموقع
 )25بدون اشتباه بودن صورت

کاندام پول و همکاران (  ،)2015زانگ گانگوار (

P1,P11,P14,P15

،)2017
تاج زاده نمین()1395

P1,P5,P6,P11

حسابهاي هتل
 )26چشم انداز دیدنی هتل

ایوان (،)20119محمداسماعیل (،)2018

P1,P2,P3,P8,P9,P10,P11,P1
5

درخشانی()1392
 )27مناسب بودن قیمت غذا

-

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8P2
2،P23

نسبت به کیفیت آن

تسهیالت

 )28بازبودن رستوران در

-

P1,P2,P4.P8,P12,P13,P1P3
2،P33، P35

ساعات مناسب
 )29زیبایی و تمیزبودن میزهاي
غذاخوري رستوران
 )30وجودتسهیالت ورزشی و
تفریحی (استخر  ،زمین

روحیپور( ، )1391کرمستجی ( ،)1391ایوان

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P
9,P14,P15

(،)20119محمداسماعیل ()2018
تاج زاده نمین( ،)1395روحی ( ،)1391یوجو

P3,P9,P11P16،pP18،،P28 ،
،P34،P35،P36، P38

ویولت الوال ( ،)2018تاریک دوگري()2016

بازي
 )31کیفیت اسباب و اثاثیه اتاق

درخشانی ( ،)1392ایوان()2018

 )32سیستم گرمایشی و

ایوان (،)20119محمداسماعیل (،)2018

سرمایشی مطلوب در اتاق

P5,P6,P7,P10,P11,P12,
،P28،P29، P31، P33
P3,P4,P8,P15
P18،P9،P20

درخشانی()1392

 )33جادار بودن وبزرگی اتاق

ایوان (،)20119محمداسماعیل ()2018

 )34آرام وساکت بودن اتاق

ایوان (،)20119محمداسماعیل (،)2018

P1,P9,P11,P13,P14
P24، ،P30،P31،P32،
P8,P9,P10,P11,P12,P13,P1
4

درخشانی()1392
 )35وجودبرنامه و تسهیالت

تاج زاده نمین()1395

P3,P2 P24، ،P29،P30،P31

براي کودکان
 )36وجود فضاي سبز براي قدم
زدن
 )37بوي مطبوع در اتاقها و البی
هتل

تاج زاده نمین( ،)1395محمد صالح دین (

P1,P3,P14 P24 ،P26،P27
،P29،P30

 ،)2013کلیمس ()2011
درخشانی()1392

،P27،P28،P29،P30
،P32،P33، P38
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 )38روشنایی مناسب در شب

P8,P12,P13,P14

درخشانی()1392

براي تفریحگاه هاي هتل
 )39وجود المپهاي استاندارد

P2,P3,P5,P9,P14
P16، P20،P21،P22،P23

-

مناسب بینایی
 )40جذابیت طراحی و معماري

ایوان (،)20119محمداسماعیل ()2018

P4,P6,P9,P11,P12,P13

هتل
 )41دردسترس بودن امکانات

P2,P3,P10,P12
P16،p17،P18،P9،

-

براي معلوالن و ناتوانان
ذهنی و سالمندان
 )42اطالع رسانی در مورد اوج

P15 P24،P25
P31،P32،3،P34،P35

-

ترافیک و وضعیت آب و
هوا
 )43وجود امکانات مطالعه مانند

فتحی (-5 ،)1388محمد صالح دین ( )2013

P1,P9,P14،P20، P22،P23

کتابخانه و اینترنت

اعتماد

تاج زاده نمین()1395

 )44دسترسی به صندوق

P1,P3,P14،P16،p17،P18،P9
،P20،P21،P22،P23

مطمعن جهت نگهداري
اشیاي گرانبها
 )45مجهزبودن به سیستم امنیتی

P6,P7,P8,P9,P10,
،P25،P26، ،P37،P38

تاج زاده نمین()1395

و اطفاي حریق
 )46اعتماد به خدمات ارائه شده

P7,P9,P14,P15

امین بیدختی ( ،)1392محمد صالح دین ( )2013

توسط هتل
 )47هنگام ورود به هتل

P1 ,P6,P7,P15، P31،P32
،P34،P35، P37،P38

-

احساس ورود به مکانی
مدرن از نﻈر امکانات
توکلی( ، )1395زارعی ( ،)1393کرمانی

 )48مجهزبودن به دوربین

(،)1394صلواتی ( ،)1392اگنس دیفنون ()2017

مداربسته

مهمانوازی

خدمات

وفاداری
مشتری

اعتماد

کیفیت
محصول

تسهیالت

شکل (:)2مدل کیفی پژوهش؛ الگوي وفاداري مشتري در صنعت هتلینگ با رویکرد ورزشی

P7,P8,P12,P13
P24، ،P36،P37،P38
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بحث ونتیجه گیری :
این پژوهش با هدف طراحی الگوي وفاداري مشتري در صنعت هتلداري با رویکرد ورزشی انجام گرفته
است.رستوران ها  ،فروشگاه ها ،مراکزکنفرانس ،مراکزخدماتتجاري ،مراکزتفریحی وورزشی وسایر مکان هاي
ارائهخدمات بهمسافران وورزشکاران  ،از عواملی هستند که به توسعه صنعت هتلداري ،رونق میبخشند .در این جهت ،از
میان امکانات موجود  ،هتلها داراي جایگاه ویژه اي هستند .طبق بررسیهاي انجام شده  ،مهمترین دغدغه مسافران در
سفرها مکانی است که در آنجا اقامت خواهند کرد و این مسئله اهمیت صنعت هتلداري را می رساند می توان گفت در
یک رویداد ورزشی نیز براي برگذار کنندگان و شرکت کنندگان مسابقات ورزشی اسکان ورزشکاران از مسائل مهم و
حیاتی می باشد .
وفاداري مشتري کلید موفقیت در بازاریابی و مفهوم مشتري وفادار افزایش قابلیت سوددهی (ارزش آفرینی) در هزینه
هاي پایین است .در دنیاي پرتحول امروز ،ایجاد و نگهداري وفاداري مشتري به تالشی سخت نیازدارد الس براون* می
گوید افزایش پنج درصدي در نگهداري مشتري منافع قابل حصول را دو برابر می کند .هیچ سازمانی نباید چنین فرض
کند که مدیریت مشتریان براي وفاداري به معنی مدیریت مشتریان براي سودآوري خواهد بود مشتري وفادار به مانند یک
بازاریاب عالی و منبع فروش خیلی ارزشمند خواهد بود الیور †( )1997وفاداري مشتري را به چهار گروه تقسیم می کند
وفاداري شناختی ،فاعلی و منصفانه و وفاداري عملی در حالی که برخی از محققان این چهار مرحله را به دو دسته تقسیم
می کنند :نگرش (تمایل به ارائه دهنده) و وفاداري رفتاري (رفتار خرید) در حالی که ابعاد نگرش مثبت به عنوان یک تعهد
روان شناختی نسبت به ارائه دهنده خدمات (ارزیابی یا تصمیم گیري) مشاهده می شود،وفاداري رفتاري به عنوان تکرار
متوالی خرید گفته می شود محققان معاصر نیز همبستگی مهمی در میان این ابعاد مورد بررسی قرار داده اند این دو بعد را
می توان همان مهمانوازي در وفاداري نیز بیان کرد در این شرایط ،چشم انداز هاي موجود در مورد وفاداري مشتري نشان
می دهد که یک بار مصرف کنندگان خدمات فیزیکی می تواند نسبت به آن سازمان وفادار بماند بدین معنی که نگرش
مثبت و دلبستگی روانشناختی مرتبط با ساختار وفاداري باعث می شود مشتریان رفتار تکرار خرید داشته باشند (کیم
کنوتسون † )2014 ،با توجه به وجود رقابت روزافزون و مواردي چند از قبیل فصلی بودن تقاضا ،و باال بودن هزینة جذب
مشتریان جدید در صنعت هتلداري ،شناسایی عوامل مرتبط با وفاداري مشتریان همواره یکی از دغدغه هاي اصلی در این
صنعت محسوب می شود .همچنین ،کسب جایگاه و مزیت رقابتی در بازار براي هتل ها اغلب به صورت یک چالش
استراتژیک مطرح بوده .به همین دلیل ،ارائة خدماتی که بتواند مورد توجه مشتریان قرار بگیرد و آنها را به مشتري دائم
تبدیل نماید ،امري ضروري محسوب می شود .در این پژوهش 5بعد از ابعاد وفاداري مشتري شناسایی گردید اولین بعد
مهمانوازي می باشد در صنعت هتلداري مدیران هتلها نسبت به رفتار  ،برخورد پرسنل  ،مهارت پرسنل در ارائه خدمات
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و ....که اینها مفاهیم مهمان نوازي می باشند توجه کافی داشته باشند نتایج این بعد با پژوهشهاي تاج زاده نمین (،)1391
ایوان ( ،)20119درخشانی(،)1392فیض ( ،)1389مدنی ( ،)1393ژو و چن ( ، ) 2010محمداسماعیل (،)2018بهاري
( ،)1395حامد کرمستجی ( )1391همسو می باشد.
در صنعت هتلداري ،لذت بردن از سفر براي مسافران بسیار حیاتی بوده و به دلیل تعامل با یک محصول یا ارائه دهنده
خدمات (هتل)در طول مسافرت ،بسیار مهم و قابل تکرار می باشد ،تورس و رونزونی ( )2018یک بررسی جامع از
وفاداري مشتري ارائه دادند مهمانان هتل ،تجربه هاي لذت بخش را به عنوان محصوالت مربوط به خدمات و مرتبط با
اعتماد ،خدمات حرفه اي و دوستانه و خدمات غیر منتﻈره در نﻈر می گیرند از سوي دیگر ،رفتارکارکنان هتل در جلوي
هتل (خوشامدگویی) ،مهارت هاي حرفه اي کارکنان ،سبک ارتباطی باز و رفتارهاي صادقانه موجب وفاداري مشتري می
گردد تورس و رونزونی (. )2018در بعد خدمات می توان گفت زمانی مشتریان با وفاع خواهیم داشت که خدمات ارائه
شده مورد رضایت مشتري باشد در صنعت هتلداري  ،لذت بردن از سفر براي مسافران بسیار حیاتی بوده و به دلیل تعامل
با یک محصول یا ارائه دهنده خدمات (هتل)در طول مسافرت  ،بسیار مهم و قابل تکرار می باشد (تورس و رونزونی

*

 .)2018،این نتیجه با نتایج پژوهشهاي ایوان (،)20119محمداسماعیل (، ،)2018تاریک دوگري( ،)2016درخشانی(،)1392
نصیر زاده ( )1395تورس و رونزونی ( ، .)2018زارعی ( ،)1392کمالی کرمانی (،)1394یوجو ویولت الوال ( )2018همسو
می باشد .
ژنگ ووان† ( )2012یکی ازشاخصهاي وفاداري مشتري راقیمت درک شده می داند او می گویید ادراک مشتري از منصفانه
و منطقی بودن قیمت و همچنین رضایت او از سطح قیمت محصوالت و خدمات ارائه شده با یک شناسه خاص بر
وفاداري و قصد دوباره مشتري تاثیر مثبت دارد .جهانزیب† ( )2011بیان می کند هزینه هاي تغییر نقش اساسی در حفﻆ
مشتریان یک سازمان دارند هزینه تغییر شامل هزینه روانی و اقتصادي که با تغییر از یک شناسه به شناسه دیگر ،توسط
مصرف کننده درک می گردد و بر وفاداري او تاثییر می گذارد .مشتریان هتل می توانند فعال و یا غیر فعال باشند وفادار
فعال اشاره به تبلیغات دهان به دهان و قصد مشتري استفاده از محصول و خدمات و تبلیغ براي محصوالت می باشد در
حالی که وفادار غیر فعال مشتري تصمیم می گیرد با سازمان بماند ولی بدون تبلیغ در مورد محصوالت ارائه شده (کی
سی دو† .)2013 ،کسانی که مسئولیت برنامه ریزي و مدیریت یک هتل را دارند ،می توانند به راحتی عوامل تعیین کننده
ي میزان وفاداري را افزایش دهند تا بتوانند اقدامات مناسب را که می توانند این وفاداري را تقویت کنند ،اتخاذنمایند.
مسافرانی که انتﻈارات بیشتري نسبت به تسهیالت دارند ،سطح باالتري از آن را درک می کنند ،تصویر مثبتی ازهتل داشته،
و آن را به اشخاص ثالثی توصیه و قصد تکرار استفاده از هتل خواهند داشت .در مورد بعد تسهیالت در صنعت هتلداري
می شود اظهارداشت که در عصري که در آن زندگی می کنی م عصر تکنولوژي می باشد در صنعت هتلداري نیز مشتریان
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انتﻈار دارند که محل اقامت آنها داراي بیشترین و بهترین امکانات رفاهی باشد نتایج این قسمت با نﻈرات محمد صالح
دین (  ،)2013ایوان (،)20119محمداسماعیل ( ،)2018درخشانی( ،)1392روحیپور( ، )1391کرمستجی ( ،)1391یوجو
ویولت الوال ( ،)2018تاریک دوگري( ، )2016روحیپور( ، )1391کرمستجی ( ،)1391ایوان ( ،)20119درخشانی()1392
همسو می باشد.
مهمترین شاخص در وفاداري اعتماد می باشداعتماد به معنی تمایل مشتري به تکیه بر قابلیتهاي هتل در انجام وعده هاي
که داده بوده است (ظهیر*) 2011 ،او معتقد است اعتماد موجب کاهش عدم اطمینان شده بویژه در محیطی همچون هتلها
که مشتري احساس آسیب پذیري بیشتري دارد زیرا او می داند که می شود به برند مورد نﻈر اتکا کرد سو و همکاران
()2013بیان داشته اند که عملکرد هتل طبق انتﻈارات مشتري باشد یا حتی از آن پیشی بگیرد در این زمان مشتریانی که از
این هتل استفاده می کنند نسبت به وفاداریشان به هتل اطمینان کامل پیدا می کنند بعد اعتماد نه تنها مزایاي
روانشناختی(بوجود آمدن اعتماد در قلب و ذهن ) به همراه خواهد داشت بلکه داراي خروجی هاي ارزشمندي خواهد
بود و یکی از ارزشمند ترین این خروجیها وفاداري است این وفاداري به معناي حفﻆ وادامه رابطه بین مشتري وهتل می
باشد و چون توسط اعتماد به وجود آمده به سادگی از بین نخواهد رفت در بعد اعتماد می شود گفت دنیاي امروز بر
اعتماد استوار است واگر اعتماد نباشد پایه هاي آن سازمان سست خواهد شد و مشتریان خود را از دست خواهد داد نتایج
این قسمت با نتایج پژوهش توکلی( ، )1395زارعی ( ،)1393کرمانی (،)1394صلواتی ( ،)1392اگنس دیفنون (،)2017امین
بیدختی ( ،)1392ا محمد صالح دین (  ، )2013حدادیان ( ،)1395سو †وهمکاران ()2013همراستا می باشد .

منابع :
 .1اقطایی ،علی ،مهرداد فرشیدي ،1390 ،مدیریت خانهداری در هتل ،انتشارات مهکامه ،تهران
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 .6درخشان امید  ،محمودي عمر () 1392بررسی ارتباط میان مدیریت تجربه مشتري با وفاداري مشتري در صنعت
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