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:چکیده

ھدف مطالعھ حاضر بررسی تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر 
تبلیغات شفاھی گردشگران با توجھ بھ نقش میانجی وفاداری بھ مقصد 

تحقیق با ھدف کاربردی و روش توصیفی و پیمایشی و با . گردشگری است
در گردآوری داده ھا انجام گرفتھ  ای محقق ساختھبکارگیری پرسشنامھ

استان اردبیل کھ در ھتل نفر از گردشگران  ٢٠٠نمونھ آماری را  .است
مدل پژوھش با . ھای این استان اقامت داشتھ اند، تشکیل داده است

بررسی و نتایج حاکی از آن است کھ   SPSS24تحلیل مسیر در نرم افزار
کیفیت خدمات ادراک شده توسط گردشگران بر تبلیغات شفاھی ابعاد 

و معناداری داشتھ و ھمین طور نقش میانجی وفاداری  آنان تاثیر مثبت
و ابعاد (بھ مقصد گردشگری در ارتباط بین کیفیت خدمات ادراک شده 

.و تبلیغات شفاھی مورد تایید قرار گرفت) آن

کیفیت خدمات ادارک شده، وفاداری بھ مقصـد گردشـگری، : کلمات کلیدي
تبلیغات شفاھی
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مقدمھ .١

صنایع خدماتی، صنعت گردشگری یکی از بخش ھای پیشتاز و در میان 
امروزه صنعت گردشگری، ]. ١[در حال رشد در سطح بین المللی است

فراتر از یک صنعت، بھ مثابھ پدیده پویای جھانی و اجتماعی، 
بھ عبارت دیگر گردشگری یکی از  ].٢[پیچیدگی ھای خاص خویش را دارد
ر بھ شمار می رود؛ تا آنجا کھ بیش محرک ھای بزرگ اقتصادی قرن حاض

درصد از درآمد ناخالص داخلی کشورھا در سطح جھان را گردشگری  ١٠از 
تشکیل می 

صنعتمھمانپذیریوھتلداریكھبخشعمدھایازصنعتگردشگریرابھخوداخ].٣[دھد
تصاصداده،ازمھمترینعواملوزیرساختھایموردنیازصنعتگردشگریبودھویكصن

. عتخدماتیبھشمارمیرود
. تشامالقامتگاھھا،ھتلھا،كافھھاورستورآنھامیشوداینصنع

امكاناتاقامتیبھطورتقریبییكسومازكلھزینھھایسفررابھخوداختصاصمیدھن
د؛بنابراینصنعتمھمانپذیریوھتلداریدارایاھمیتفزایندھایدرصنعتگردشگ

تلداری در ارتباط مستقیم قرار ویژگی ھای صنعت ھیکی از  ].٤[ریاست
امری سبب تاثیرگذاری بی واسطھ فعالیت چنین . داشتن با مشتری است

یکی از فواید  .ھای ھتل بر تصویر شکل یافتھ در ذھن مشتری می شود
این امر می تواند آگاھی سریع و صحیح مدیران ھتل از خواستھ ھا و 
نیازھای مشتریان باشد تا مطابق با آن خواستھ ھا برای حفظ مشتریان 

با این حال اغلب  .نندکنونی بھ عنوان مشتریان جدید اقدام ک
مشتریان از یک گروه خاص نیستند و دارای تنوع در طبقھ اجتماعی، 

از این رو ارائھ خدمات با  فرھنگ، خواستھ ھا و نیازھا ھستند؛
کیفیت و ارتقای کیفیت خدمات ضرورت پیدا می کند کھ بھ طور کلی می 

ات توان گفت کیفیت، میزان انطباق خدمت با خواستھ ھا و انتظار
مشتریان است؛ بنابراین شناسایی انتظارات مشتریان و برآورده ساختن 
آن ھا رمز دستیابی بھ مزیت رقابتی برای ھتل ھا محسوب می 

اولیندغدغھگردشگرانھنگامورودبھمقصدیافتنمحلیجھتاقامتشبانھ].٥[شود
ھااھمیتاساسیداشتھوبرارزیاب است،نوعوکیفیتخدماتارائھشدھدراقامتگاه

مطالعھ حاضر از این جھت دارای اھمیت است کھ ]. ٦[اراستیازسفراثرگذ
صنعت ھتلداری در کسب ارزش افزوده برای کشورمان در سطح کالن، توجھ 
بھ آن در استان اردبیل از این منظر کھ این 
استاندرشمالغربیایرانودرنزدیکیمرزجمھوریآذربایجانقرارگرفتھاستودا

دشگریبیمثاالستو اغلب بھ رایارتفاعزیاد و ازنظرجاذبھھایتاریخیوگر
.عنوان پایگاھی برای اقامت مسافرین و گردشگران محسوب می شود

مبانی نظری پژوھش   .٢
کیفیت خدمات

یکیازراھھایاساسیکھیکمؤسسھمیتواندباتوسلبھآنخودراازسایررقبامتمای
. زکند،ارائھدائمیکیفیتخدماتیبرترنسبتبھآنھااست

کھارائھخدماتباکیفیتمیتواندمزیتبسیاریازشرکتھابھایننکتھپیبردھاند
. رقابتیمحکمونیرومندیرابرایآنھابھارمغانآورد

. مزیتیکھسرانجامبھفروشوسودباالترمیانجامد
برایرسیدنبھاینھدفکافیاستبھانتظاراتمشتریانازکیفیتخدماتپاسخمناسب

شاید ارائھ یک  ].٧[یدادھشودیاحتیدرصورتامکانازآنپیشیگرفتھشود
یفیت خدمات، در مقایسھ با کیفیت کاال، کار تعریف جامع و دقیق از ک
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علیت این دشواری آن است کھ ارائھ خدمات، عوامل . مشکلی باشد
در تعریف کیفیت خدمات، عده ای بھ  .رفتاری فراوانی را شامل می شود

برخی . برآورده ساختن احتیاجات و نیازھای مشتریان تاکید دارند
ھنگی بین خدمات ارائھ شده دیگر، کیفیت را شاخصی می دانند کھ ھما

تعدادی ھم بھ . با انتظارات مشتریان را مورد سنجش قرار می دھد
اھمیت ادراک و نظرات مشتریان در مورد کیفیت اشاره دارند کھ این 
ادراک ھا حاصل مقایسھ ای است کھ مشتریان میان خدمات ارائھ شده و 

ین خدمات کیفیت پای .انتظارات خود از آن خدمات انجام می دھند
ارائھ شده، بھ اختالف انتظارات مشتری با خدمتی کھ دریافت و ادراک 

سنجش کیفیت خدمات در سازمان ھای  ].٨[نموده است، اشاره دارد
خدماتی، سنجشی است از این کھ تا چھ اندازه، خدمت ارائھ شده 

در فرایند دریافت خدمت . انتظارات مشتریان را برآورده می سازد
ی حضور دارد و این بھ معنای آن است کھ ادراک مشتری از معموال مشتر

کیفیت نھ تنھا از ستاده خدمت بلکھ از فرایند ارائھ خدمت نیز 
اھمیت کیفیت در صنایع خدماتی بھ عنوان ارزش ]. ٥[تاثیر می پذیرد

. درک شده مشتری موجب تحقیقات گسترده ای در این زمینھ شده است
ای ارزشیابی کیفیت خدمات مورد استفاده ابزاری کھ بھ طور گسترده بر

توسعھ داده شده  ١٩٨٠قرار گرفتھ است، سروکوآل است ک در اواسط دھھ 
در دو دھھ گذشتھ از سروکوال در صنایع خدماتی از جملھ . است

بعد  ٥سروکوال مبتنی بر ارزشیابی . گردشگری استفاده شده است
گویی و تسھیالت تضمین، ھمدلی، قابلیت اطمینان، پاسخ( خدماتی 

بعد سروکوال برای مدیریت خدمات، بھ منظور حفظ  ٥لذا . است) مشھود
]. ٩[مشتریان در صنعت گردشگری حیاتی ھستند

وفاداری بھ مقصد گردشگری
نتایج مطالعات متعددی کھ در زمینھ وفاداری بھ برند انجام شده 

کاھش نشان می دھد وفاداری بھ برند می تواند ارزشمندی از جملھ 
حساسیت مشتری بھ قیمت محصوالت و کاھش ھزینھ ھای مربوط بھ جذب 
مشتریان، کاھش حساسیت مشتری بھ قیمت محصوالت و کاھش ھزینھ ھای 

ھمچنین وفاداری ]. ١٠[ارائھ خدمات بھ مشتریان را در بر داشتھ باشد
بھ عنوان ابزار اصلی بازاریابی چنان مقبولیت یافتھ کھ اھمیت آن 

در حوزه . فردی کھ سررشتھ ای در کسب و کار دارد مبرھن استبرای ھر 
گردشگری، بیشتر پژوھش ھا، بازدید مکرر و تمایل بھ بازگشت را شاخص 

در متون گردشگری رضایتمندی از  ].١١[وفاداری در نظر گرفتھ اند
بھ میزان وفاداری گردشگر . تجربھ سفر در وفاداری بھ مقصد نقش دارد

برای بازدید مجدد مقصد و در تمایل بھ توصیھ آن  مقصد در تمایل وی
تجربھ مثبت گردشگر از خدمات، کاالھا و . بھ دیگران بازدید دارد

سایر منابع ارائھ شده در مقصد گردشگری موجب بازدید مجدد و ھمین 
].١٢[طور تبلیغات شفاھی مثبت بھ دوستان و سایر وابستگان می شود

تبلیغات شفاھی
 ٤٠ حدود»ویلیاموایت« شفاھیاولینبارتوسطعبارتتبلیغات

. سالپیشطییکمطالعھکالسیکبازاریابیدرمجلھفورچونمنتشرشد
اگرچھمطالعھشبکھھایاجتماعیدرجامعھشناسیبھطورمفصلموردبحثقرارگرفتھ
،امادرسالھایاخیربھدلیلمکشوفشدناثراتبارزآنبررفتارمصرفکنندھموردت

غاتشفاھی،انتقالغیررستبلی].١٣[وجھپژوھشگرانبازاریابیقرارگرفتھاست
میاطالعاتمربوطھبھخریدومصرفمشتریانمیباشد،تبلیغاتشفاھیمثبت،نوعیاز

. ]١٤[تبلیغاتشفاھیاستکھمصرفکنندھرابھانتخاببرندتشویقمیکند
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تبلیغاتشفاھییکیازمؤثرترینعواملتاثیرگذاربربازاراستوبھصورتگفتگوھ
ستگیبھشراییغیررسمیدرموردخدماتویامحصوالتشرکتھا،بینافرادیکھھیچواب

کتھایارائھدھندھمحصوالتیاخدماتندارندومعموالدرمحیطیخارجازقلمروشرکت
تمایل مشتریان بھ تبلیغات شفاھی را می  .انجاممیشوند،تعریفمیشود

توان بھ عنوان نتیجھ تالش شرکت ھا در ارائھ خدماتی بی عیب و نقص 
در نظر گرفت؛ بنابراین تبلیغات شفاھی و تکرار خرید مشتریان از 

 ].١٥[واقب مھم رضایت ایجاد شده توسط بازاریابی خدمات می باشدع
تبلیغات شفاھی یکی از مھم ترین منابع اطالعات بازاریابی برای 

در ادبیات بازاریابی تبلیغات شفاھی بھ ]. ١٦[مشتریان می باشد
عنوان پدیده ای جدید نیست و ھمواره یکی از موضوعات در تجزیھ و 

بھ ھمین ترتیب امروزه با . ده بھ حساب می آمدتحلیل رفتار مصرف کنن
توسعھ این مفھوم محققین بھ این نتیجھ رسیده اند کھ باید جوزه 
توجھ خود بھ تبلیغات شفاھی را توسعھ داده و آن را بھ طور ھمھ 
جانبھ در مجموعھ ای کامل از تعامالت اجتماعی بین مصرف کنندگان 

لعات انجام شده، تبلیغات برای ھمین منظور در مطا ].١٧[ببینند 
شفاھی بھ عنوان قدرتمندترین نیرو در کسب و کار و ھمچنین یکی از 

].١٩[و ] ١٨[اجزای آمیختھ بازاریابی معرفی شده است
: شرح زیر ھستندفرضیھ ھای پژوھش بھ با بررسی ادبیات مربوطھ 

ادراک شده گردشگر از ھتل ھا بر تبلیغات شفاھی  فیزیکیعوامل .١
.گردشگران تاثیر معنادار دارد

ادراک شده گردشگر از ھتل ھا بر تبلیغات شفاھی اعتماد .٢
.گردشگران تاثیر معنادار دارد

ادراک شده گردشگر از ھتل ھا بر تبلیغات شفاھی  پاسخگویی.٣
.گردشگران تاثیر معنادار دارد

دشگر از ھتل ھا بر تبلیغات شفاھی ادراک شده گر اطمینان.٤
.گردشگران تاثیر معنادار دارد

ادراک شده گردشگر از ھتل ھا بر تبلیغات شفاھی ھمدلی .٥
.گردشگران تاثیر معنادار دارد

وفاداری گردشگر بھ مقصد گردشگری بر تبلیغات شفاھی وی تاثیر .٦
.معنادار دارد

وفاداری گردشگران بھ مقصد گردشگریُ رابطھ بین ادراکات .٧
گردشگران از عوامل فیزیکی و محسوس ھتل ھا بر تبلیغات شفاھی 

.میانجی گری می کندرا آنھا 

ادراکات وفاداری گردشگران بھ مقصد گردشگریُ رابطھ بین .٨
را تبلیغات شفاھی آنھا گردشگران از اعتماد در ھتل ھا و 

.ندمیانجی گری می ک

ادراکات وفاداری گردشگران بھ مقصد گردشگریُ رابطھ بین .٩

را تبلیغات شفاھی آنھا در ھتل ھا و  پاسخگوییگردشگران از 

.میانجی گری می کند
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ادراکات وفاداری گردشگران بھ مقصد گردشگریُ رابطھ بین .١٠
را تبلیغات شفاھی آنھا گردشگران از اطمینان در ھتل ھا و 

.میانجی گری می کند

ادراکات فاداری گردشگران بھ مقصد گردشگریُ رابطھ بین و.١١
را تبلیغات شفاھی آنھا گردشگران از ھمدلی عوامل در ھتل ھا و 

.میانجی گری می کند

شناسیپژوھش روش. ٣

براساسروش،ازنوعتحقیقاتھواینپژوھشباتوجھبھھدفآنجزءتحقیقاتکاربردی
الزم از  در این پژوھش برای جمع آوری اطالعات. مبستگیمیباشد

. بنابراین از روش پیمایش سود جستھ است. پرسشنامھ استفاده شده است
برای استخراج شاخص ھای مربوط بھ متغیرھای تحقیق بھ مطالعھ ادبیات 
پژوھش ھای متعدد و منابع معتبر در این زمینھ استفاده شد و 

درجھ ای لیکرت طراحی شد  ٥مقیاس  گویھ اصلی در ٢٨پرسشنامھ ای با 
مراجعھبھاساتیدبازاریابی،اعتبارآنبھلحاظمحتواموردتاییدقرارگرفوبا
بخش اول شامل شامل . سواالت پرسشنامھ از چھار بخش تشکیل شده است .ت

بخش سوم مربوط بھ . سواالت مربوط بھ ویژگی ھای جمعیت شناختی است
در این تحقیق برای . سنجش ادراکات گردشگران از کیفیت خدمات است

گردشگران از کیفیت خدمات ھتل، از مدل سروکوال و بومی بررسی ادراک 
سازی آن با توجھ بھ موضوع تحقیق استفاده و در مجموع برای این بعد 

بخش سوم و چھارم بھ ترتیب مربوط بھ متغیرھای . سوال طرح شد ١٧
سوال است  ٣سوال و تبلیغات شفاھی با  ٨وفاداری با 

امھازضریبآلفایکرونباخاستفادھن برایسنجشپایایییاقابلیتاعتمادپرسش.
نیم کھ در بودند جامعھ آماری پژوھش شامل گردشگران داخلی  .شدھاست

ل ھای این استان اقامت داشتھ اند و در ھتدست کم یک شب  ٩٧ سال اول
 .نفر بھ پرسشنامھ ھای مورد نظر پاسخ دادند ٢٠٠بھ صورت در دسترس 

در این پژوھش از تکنیک تحلیل مسیر برای برای بررسی فرضیات پژوھش 
. استفاده شده است

حلیلمسیریکروشپیشرفتھآماریاستکھبھکمکآنمیتوانیمعالوھبرتاثیراتمستت
تاثیراتغیرمستقیمھریکازمتغیرھایمستقلبرمتغیروابستھرانیزشناسا,قیم

نسبتبھروشتحمھمترینمزیتیکھاستفادھازروشتحلیلمسیر,بنابراین.ییکنیم
تنھاقادربھشناساییتاثی,ایناستکھدرروشتحلیلرگرسیون,لیلرگرسیوندارد

عالوھبرتاثیر,امادرروشتحلیلمسیر,رمستقیمھرمتغیربرمتغیروابستھبودیم
امکانشناساییتاثیراتغیرمستقیمھریکازمتغیرھایمستقلبرمتغیرو,مستقیم

,  بھھمینخاطر.ابستھنیزوجوددارد
درحا,رگرسیونیاستانداردشدھمواجھھستیمباچندینمعادلھخط,درتحلیلمسیر

.تنھایکمعادلھخطرگرسیونیاستانداردشدھداشتیم,لیکھدرتحلیلرگرسیون

بررسی پایایی پرسشنامھ – ١ل شماره .جد

سطح قابل متغیرھا
قبول

ضریب آلفاي 
کرونباخ

 خدماتادراک شده کیفیت 
ھتل ھا

٧/٠٨٨٩/٠

٧/٠٨٩٨/٠وفاداری بھ مقصد
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٧/٠٨٣٩/٠تبلیغات شفاھی
٧/٠٩٣۴/٠کل پرسشنامھ

تجریھ و تحلیل یافتھ ھای پژوھش. ۴

پردازش و تحلیل داده ھا برای بررسی صحت و سقم فرضیھ ھا برای ھر 
ررسی بدر این بخش برای . پژوھش از اھمیت خاصی برخوردار است نوع

برای ارزیابی مناسب بودن . فرضیات از تحلیل مسیر استفاده شده است

این آماره . استفاده شده است  R2مدل در آزمون رگرسیون از آماره 
مقدار واریانس متغیر وابستھ کھ بھ وسیلھ متغیر مستقل تبیین می 

نشان می دھد کھ مدل تا چھ اندازه R2در واقع  .شود را نشان می دھد
در این مدل نشان  ٠.٧٧٣مقدار . برازنده مجموعھ ای از داده ھاست

.دھنده این است کھ مدل قدرت تبیین کنندگی باالیی دارد
آزمون برازش مدل رگرسیونی  -٢جدول

ضریب تعیین RR2مدل
تعدیل شده

خطـــای اســـتاندارد 
تخمینی

1٠.٨٧٩٠.٧٧٣٠.٧۶٧١.٢٩٣۵٠

است و معناداری و یا عدم معناداری و بیان گر ضرایب مسیر  ٣جدول 

نتایج بیانگر این است کھ  .نیز ضرایب مسیر را نشان می دھد

متغیرھای وضعیت فیزیکی، اعتماد، پاسخگویی، اطمینان و ھمدلی دارای 

تاثیر معنادار بر وفاداری بھ مقصد گردشگری ھستند و جھت آنھا نیز 

.مثبت است

مدل رگرسیونیبررسی معناداری – ٣جدول شماره 

ضرایب مدل
استاندارد 

شده

ضرایب استاندارد 
شده
نشده

آماره 

T

سطح 
معناداری

خطای βBضریب 
استاندارد

٠.٣۵١٠.۴٣١١.٨١۴٠.٠٠۴١٧ثابت
وضعیت 
فیزیکی

٠.٢٠٨٠.٠٧۶٠.٠٢٧٢.٨١۶٠.٠٠۵

٠.١۶۶٠.٠۶٢٠.٠٣٣١.٨۵٧٠.٠٠٢اعتماد

٠.١٣۵٠.١٠۴٠.٠۵٧١.٨٢۴٠.٠٠۶٨پاسخگویی

٠.٢۶١٠.٢۶١٠.٠۶٣۴.١١۶٠.٠٠٠٠۴اطمینان

٠.١٩٧٠.١٠۴٠.٠۴٢٢.۴٧٣٠.٠١٣ھمدلی

در ادامھ با توجھ بھ آزمون رگرسیون فرضیات اصلی پژوھش آزمون می 

.گردد

نتایج تحلیل مسیر–۴جدول شماره
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ھما
نطو
ر 

کھ 
از 
جدو
مشخص است، مقادیر آماره معناداری برای تمامی فرضیھ  ۴و  ٣شماره ل 

اصلی فرضیھ  ۶بنابراین تمامی . بزرگتر است ٩۶/١ھا از مقدار  
ھمچنین برای بررسی نقش .تایید می گردد ۴پژوھش مطابق جدول شماره 

از یک آزمون پرکاربرد بھ میانجی متغیر وفاداری بھ مقصد گرشگری 
نام آزمون سوبل استفاده شده است کھ برای معناداری تاثیر یک متغیر 

در جدول زیر، . میانجی در رابطھ میان دو متغیر دیگر بھ کار می رود
ت مستقیم، غیر مستقیم، اثر کل و مقدار آماره آزمون سوبل اثرا

.آورده شده است

ضریب مسیر
مسیر 

)β(

نتیجھ 
آزمون

شماره 
فرضیھ

اثر بھ متغیراز متغیر
مستقیم

اثر 
غیر 

مستقیم

اثر 
کل

وضعیت ١
فیزیکی

تبیلغات 
شفاھی

تایید٠.٢٠٨٠.٢٠٨٠.٠٣٠٠.٢٣٨

تبلیغات اعتماد٢
شفاھی

تایید٠.١۶۶٠.١۶۶٠.٠۴۵٠.٢١١

تبلیغات پاسخگویی٣
شفاھی

تایید٠.١٣۵٠.١٣۵٠.٠٢۵٠.١۶٠

تبلیغات اطمینان۴
شفاھی

تایید٠.٢۶١٠.٢۶١٠.٠٣١٠.٢٩٢

تبلیغات ھمدلی۵
شفاھی

تایید٠.١٩٧٠.١٩٧٠.٠٣۶٠.٢٣٣

تبلیغات وفاداری۶
شفاھی

تایید٠.٩٠۵-٠.٩٠۵٠.٩٠۵

مقدارآمارھسوبلھا و مسیرھامتغیر

کیفیتخدماتبھتبلی(
خطای )غات

استاندا
رد

سطح 
معنادا
ری

نتیج
ه 
آزمو
ن

ضریب متغیر
مسیر 
بھ 

تبلیغ
ات 

شفاھی

ضریب 
مسیر 
بھ 
تبلیغ
ات 

شفاھی 
از 
طریق 
متغیر 
میانج
ی 

وفادا
ری

وضعیت 
فیزیکی

تایی٠.٢٠٨٠.١۵٨٢.٨١۶٠.٠٢٧٠.٠٠۵
د
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آزمون سوبل– ۵جدول شماره

برای بررسی نقش  آماره سوبل، قدر مطلق مقدار ٣با توجھ بھ جدول
میانجی وفاداری بھ مقصد گردشگری در رابطھ بین کیفیت خدمات و 

بنابراین نقش میانجی وفاداری . است ٩۶/١تبلیغات شفاھی بزرگتر از 

-Pھمچنین مقدار  .پذیرفتھ می شوددر این رابطھ بھ مقصد گردشگری 

value  ھای محاسبھ شده برای فرضیھ ھای فرعی مربوط بھ نقش میانجی
وضعیت (وفاداری بھ مقصد گردشگری در ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات 

و تبیلغات شفاھی نیز بزرگتر ) فیزیکی، اطمینان، پاسخگویی و تضمین
بود کھ نشان دھنده نقش میانجی وفاداری بھ مقصد گردشگری  ٩۶/١از 

.ا می باشددر این رابطھ ھ

نتیجھ گیری. ۵

ھدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر تبلیغات شفاھی این پژوھش با 
گردشگران بھ انجام رسید و در آن نقش میانجی وفاداری گردشگران بھ 

فراھم مطالعھ حاضر با . توجھ قرار گرفت مقصد گردشگری نیز مورد
ابعاد کیفیت کردن چھارچوبی بھ مدیران ھتل ھا کمک می کند کھ اھمیت 

خدمات را درک کرده، آثار آن را بر روی وفاداری مشتریان و تبلیغات 
شفاھی آنان شناختھ و از نتایج آن جھت بھ کارگیری راه کارھایی بھ 
منظور بھبود کیفیت خدمات ارائھ شده توسط ھتل ھا در جھت افزایش 

دالت در مجموع نھ فرضیھ از روش مدل یابی معا .مراجعین استفاده کنند
در ادامھ ی بخش، نتایج حاصل از . ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند

:آزمون فرضیھ ھا مورد بررسی قرار گرفتھ است

در فرضیھ اصلی اول ادعا شده بود کھ ادراک گردشگران از کیفیت 
نتایج تحلیل . خدمات ھتل ھا بر تبلیغات شفاھی تاثیر معنادار دارد

می  ٩۶/١بوده کھ بیشتر از  –ری برابر عدد معنادامسیر نشان داد کھ 

ضریب مسیر . از این رو فرضیھ اصلی اول مورد تایید قرار گرفت. باشد
ادراک گردشگران از کیفیت خدمات ھتل با این فرضیھ نشان می دھد کھ 

 .بر تبلیغات شفاھی تاثیر مثبت و معنادار دارد –ضریب 

 ،بایافتھھایکرمیوھمکاراننتایجحاصالزاینفرضیھ
 وچودھوری) ١٣٩٢(،زارعیوھمکاران)١٣٩٣( ،رمضانپوروھمکاران)١٣٩۴(
.تطابقوھمخوانیدارد) ٢٠١٣(

اول ادعا شده بود کھ ادراک گردشگران از وضعیت عوامل  در فرضیھ
نتایج تحلیل . فیزیکی ھتل ھا بر تبلیغات شفاھی تاثیر معنادار دارد

تایی٠.١۶۶٠.٢٩٩١.٨۵٧٠.٠٣٣٠.٠٠٢اعتماد
د

پاسخگو
یی

تایی٠.١٣۵٠.٢٠١١.٨٢۴٠.٠۵٧٠.٠٠۶٨
د

اطمینا
ن

٠.٢۶١٠.١٣٣۴.١١۶٠.٠۶٣٠.٠٠٠٠
۴

تایی
د

تایی٠.١٩٧٠.٢٠٣٢.۴٧٣٠.٠۴٢٠.٠١٣ھمدلی
د
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 ٩۶/١کھ بیشتر از بوده  1.814مسیر نشان داد کھ عدد معناداری برابر 

ضریب . از این رو فرضیھ اصلی اول مورد تایید قرار گرفت. می باشد
 وضعیت فیزیکیمسیر این فرضیھ نشان می دھد کھ ادراک گردشگران از 

در . بر تبلیغات شفاھی تاثیر مثبت و معنادار دارد 0.208ھتل با ضریب 

ھتل ھا ر د اعتمادفرضیھ دوم ادعا شده بود کھ ادراک گردشگران از 
نتایج تحلیل مسیر نشان داد . بر تبلیغات شفاھی تاثیر معنادار دارد

از . می باشد ٩۶/١بوده کھ بیشتر از  ۲.۸۱۶کھ عدد معناداری برابر 

ضریب مسیر این فرضیھ . مورد تایید قرار گرفت دوم نیزاین رو فرضیھ 

 ۰.۱۶۶با ضریب  ھا ھتل اعتماد درنشان می دھد کھ ادراک گردشگران از 

در فرضیھ سوم ادعا . بر تبلیغات شفاھی تاثیر مثبت و معنادار دارد
شده بود کھ ادراک گردشگران از پاسخگویی ھتل ھا بر تبلیغات شفاھی 

نتایج تحلیل مسیر نشان داد کھ عدد معناداری . تاثیر معنادار دارد

از این رو فرضیھ اصلی . می باشد ٩۶/١بوده کھ بیشتر از ۱.۸۷۵برابر 

ضریب مسیر این فرضیھ نشان می دھد کھ . اول مورد تایید قرار گرفت

بر تبلیغات  ۰.۱۳۵خدمات ھتل با ضریب پاسخگویی ادراک گردشگران از 

ادعا شده بود  چھارمدر فرضیھ . شفاھی تاثیر مثبت و معنادار دارد
ھتل ھا بر تبلیغات شفاھی تاثیر  اطمینان کھ ادراک گردشگران از

نتایج تحلیل مسیر نشان داد کھ عدد معناداری . معنادار دارد
از این رو فرضیھ . می باشد ٩۶/١بوده کھ بیشتر از  ١.٨٢۴برابر

ضریب مسیر این فرضیھ نشان می . مورد تایید قرار گرفت چھارم نیز

بر تبلیغات  ۰.۲۶۱ضریب ھتل با  اطمینان دردھد کھ ادراک گردشگران از 

. شفاھی تاثیر مثبت و معنادار دارد

ھمدلی ادعاشدھبودکھادراکگردشگرانازپنجمدرفرضیھ
. ھتلھابرتبلیغاتشفاھیتاثیرمعناداردارددر

 بودھکھبیشتراز۴.١١۶برابر نتایجتحلیلمسیرنشاندادکھعددمعناداری
. ازاینروفرضیھاصلیاولموردتاییدقرارگرفت. میباشد ١/٩۶

 ھتلباضریبھمدلی دراینفرضیھنشانمیدھدکھادراکگردشگرانازضریبمسیر
ادعاشدھبودکششمدرفرضیھ.برتبلیغاتشفاھیتاثیرمثبتومعناداردارد٠.١٩٧

وفاداری گردشگران بھ مقصد گردشگری ھ
. ھتلھابرتبلیغاتشفاھیتاثیرمعناداردارددر

 بودھکھبیشتراز۴.١١۶برابر نتایجتحلیلمسیرنشاندادکھعددمعناداری
. موردتاییدقرارگرفتاین فرضیھ نیزازاینرو. دمیباش ١/٩۶

وفاداری گردشگران بھ ھتل ھا مقصد ضریبمسیراینفرضیھنشانمیدھد
.برتبلیغاتشفاھیتاثیرمثبتومعناداردارد٠.١٩٧ باضریبگردشگری 

نقش میانجی وفاداری بھ مقصد بررسی نیز بھ ھای ھفت تا یازده فرضیھ 
فرضیات نیز تایید موارد زیر ماحصل این . گردشگری اشاره داشتند

:بود

نقش میانجی وفاداری بھ مقصد گردشگری در رابطھ بین کیفیت ادراک 
شده گردشگران و تبلیغات شفاھی و نیز نقش میانجی وفاداری بھ مقصد 
گردشگری در رابطھ بین وضعیت فیزیکی، اطمینان، پاسخگویی و تضمین 

جی در مدل تحقیق ایفای نقش میان .ادراک شده و تبلیغات شفاھی
بیانگر این است کھ ھتل ھا برای افزایش گرایش گردشگران 
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باید ابتدا بھتبلیغاتمثبتشفاھی و بالتبع آنجذب بیشتر گردشگران 
. قرار دھندموجبات وفاداری آنان را تحت تاثیر 

با توجھ بھ نتایج حاصل شده ھتل جھت تقویت تبلیغات شفاھی مثبت 
ا اتخاذ نمایند چرا کھ گردشگران باید اقداماتی ر

تبلیغاتشفاھیمیتواندتاثیرقابلمالحظھایبررویرفتارھایگردشگرانورضایت
آنھاازخدمات ھتل 
ھاداشتھباشد،زیرااغلبمشتریانبھارتباطاتیكھازسویبازاریاباننباشداط

. مینانواعتمادبیشتریدارند
مصرفكنندگاننظراتدوستان،خانوادھوآشنایانراقابلباورترمیدانندوبیشت

اعتمادمیكنندچونایننظراترافاقدھرگونھمنافعویاتعصبیمیدانندواربھآن
غلبتنھایكتوصیھازسویآنانكافیاستتافردمتقاعدشودكھیكارایھدھندھخدمت

بنابراین پیشنھادات زیر بھ مدیران حوزه گردشگری  .راانتخابنماید
:قابل ارائھ است

از آنجا کھ کیفیت خدمات یکی از فاکتورھای موثر بر وفاداری 
گران است و تنھا توسط مشتری و گردشگر مورد ارزیابی قرار می گردش

گیرد بھ مدیران ھتل ھا پیشنھاد می شود کھ با تعبیھ صندوق 
در صورت (پیشنھادات و انتقادات و باشگاه مشتریان در وب سایت ھتل

، بھ پایش و اندازه گیری سطح کیفیت خدمات و ارزیابی )وجود
ستمر و دوره ای، از انتظارات و رضایتمندی گردشگران بھ صورت م

خواستھ ھای آنان آگاھی کسب نمایند و در جھت رفع و برآورده شدن 
مدیران ھتل ھا باید  .انتظارات آنان نھات تالش خود را انجام دھند

نیروھای متخصص و مجرب با دانش و مھارت الزم و روابط عمومی باال بھ 
م اقدام بھ برگزاری کالس عنوان کارمند بھ کار بگیرند و در صورت لزو

پیشنھاد می شود کھ مدیران ھتل ھا  .ھا و دوره ھای آموزشی الزم کنند
با شناسایی گردشگران دائمی خود و با اھدای ھدایا و یا ارسال پیام 
ھای مثبت و نیز دادن تخفیف موجب حفظ و افزایش وفاداری در این 

مشتریان ارائھ خدمات بھ صورتی سریع و صحیح بھ   .گردشگران شوند
شود و کارکنان سریعا و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی سواالت 

نظافت و تمیز بودن ھتل از موراد مھم در ھمینطور .مشتریان باشند
ن ارائھ خدمات بھ مشتریان است، بنابراین باید اقدامات الزم در ای

 زمینھ مد نظر مدیران قرار گرفتھ و مدیران بھ ارائھ خدمات جدید
.مورد نیاز مشتریان اھتمام ورزند
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