فصلنامةعلمیـ پژوهشیگردشگریوتوسعه،سالهشتم،شمارةسوم،پا ی  98
صفحة 106-123

کشف نحوة تأثیرپذیری وفاداری گردشگران از رابطة عاطفی با برند با استفاده از قوانین انجمنی
زهرانیکخواهفرخانی،1آزادهسلطانی

2



تاریخ پذیرش 1397/11/15 :

تاریخ دریافت1397/10/03 :



چکیده
صنعتهتلداری واف ایشدانشوآگاهیمشتریانهتلهاازخدماتوگ ینههای

اف ایشرقابتدر
تریندغدغههای


هتلبهیکیازمهم

کهمسئلةوفاداریگردشگرانبهخدمات
انتخابیدیگرباعثشده
مدیران در صنعت هتلداری تبدیل شود .ازآنجاکه هتلهای پنجستاره همواره کیفیت خدمات
ترینعواملدرجذبوحفظگردشگرانمراجعهکنندهبه


توانیکیازمهم

قبولیدارند،برندرامی

قابل
اندتابارویکردینوینوبابهرهگیریاز


هادانست.پژوهشگراندرپژوهشحاضردرصددبوده

اینهتل
روش قوانین انجمنی نحوة تأثیرپذیری وفاداری گردشگران از رابطة عاطفی با برند را بررسی کنند.
ستارةمشهدبودهاندکهمشتملبردوازده


هایپنج

جامعةآماریدراینپژوهشکلیةمشتریانهتل
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شدهاست.اب ارگردآوریاطالعاتپر 
و پایایی آن نی  ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،برای پرسشنامة وفاداری گردشگران و رابطة
وتحلیلدادهها،ازروشقوانین

عاطفیبابرندبهترتیب 0/91و 0/87محاسبهشدهاست.برایتج یه

کاویاستونرماف ارکلمنتاین 12بهرهگرفتهشدهاست.


هایپرکاربردداده

زروش
انجمنیکهیکیا
بنابرنتایجپژوهش78،قانوندرخصوصنحوةتأثیرپذیریابعادوفاداریگردشگرانازرابطةعاطفیبا
برنداستخراجشدهکه14قانونآنباالترینسطحاطمینانوجامعیترادارند.درنهایتیکقانونبر
توانندازآنبهمن لة

هرچهاربعدوفاداریبهطور یکسانتأثیرگذاربودهاست کهمدیرانهتلمی
قانونطالییدربهبودوفاداریگردشگرانبهرهگیرند .
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مقدمه
بهنوبةخودبهرقابتشدید
صنعتجهانیهتلداریدردهةگذشتهتوسعةچشمگیرییافتهکهاینامر 
هتلها منجر شده است ( .)Hosany et al., 2017رضایت مشتریان نشاندهندة موفقیت صنایع
میان  
حالپژوهشهابیانگرآناستکه رضایت مشتری

هتلداریاست  ،
بااین
بهخصوص درصنعت  
خدماتی  
ل وماً حاکی از وفاداری مشتری نیست(.)Pullman and Gross, 2004اگرچه رضایت مشتری عنصری
شمارمیرود،وفاداریمشترینسبتبهرضایتمشتریازارزشبیشتری

حیاتیدرصنعتهتلداری 
به
هتلبازخواهندگشتوهتلرابه

برخورداراست؛زیرامشتریانوفاداربرایاستفادةمجددازخدماتبه
بهنوبة خود سودآوری هتل را اف ایش خواهد داد
دوستان خود پیشنهاد خواهند کرد که این امر  
).بسیاریازهتلهایزنجیرهایب رگبرنامههاییرابرایایجادوفاداریدرمهمانان

(Hudson, 2015
کنند،گرچهبرنامههایایجادوفاداریدرمشتریانگراناستوشرو وادامةاینبرنامهها

خوددنبالمی
).اماصنعتهتلداریهموارهبهدنبالبهترینگ ینه

بهسرمایهگذاریکالننیازدارد( Hui et al, 2010
برایبهبودوفاداریمشتریانخودبودهتاباکمترینه ینهبیشترینوفاداریراایجادکند( Kharouf et
ایبهمنظورشناساندنومتمای ساختنخوددر
زنجیره 

هتلهای
.)al., 2019برندسازی راهیسریعبرای 
ذهنمشتریاناست(.)Andini et al., 2019ابعادبرندسازی،ازجملهآگاهیمشتریوتداعیبرند،به
ادراكکیفیتمنجرمیشودونهایتاًبهوفاداریمشتریانمیانجامد(.)kayaman and Arasli, 2007

برندسازی و ایجاد برندی قدرتمند برای هتل منافع قابلتوجهی را برای آنها ایجاد میکند .نتایج
توانندازبرندبهمن لةاب اریبرایشناساندنسریعو


هامی

دهدکههتل
مطالعاتاینحوزهنشانمی
متمای ساختنخودوایجاد تصویردرذهنمشتریانبهرهگیرند(.) and King, 2010KamFungsoبرند
باالترترجیحاتقابلتوجهوقصدخریدمجددبیشتریراایجادمیکند.ارزشویژةبرنددرهتل

باارزش
بهصورتنگرشمطلوبیانامطلوبوادراكمشتریشکلمیگیردوبرتصمیمگردشگربرایرزرویک

هتلهاویژگیخاصیکهارزشچشمگیری
هتلخاصتأثیرمیگذارد( .)Prasad and Dave, 2000برند 
بخشهای هتلداری به دنبال
میکند تعریف شده است .ازاینرو بسیاری از  
هتلداران ایجاد  
را برای  
بهمنظوردستیابیبهم یتبیشترازبرندفعلیخودهستند.اینم یتهاشامل
فرصتهایتوسعةبرند 

بحرانها و اف ایش اثربخش ارتباطات بازاریابی است
مشتریان وفادار ،توان بازگشت سریع و مواجه با  
هتلها را اف ایش میدهد ،چراکه
( ( Keller, 2001همچنین برند م یت رقابتی و ارزش سهامداران  
نظرمیرسدبرندتعهدیضمنیاز


کنندچونبه
گردشگرانمعموالًهتلهارابرپایةبرندهایشانانتخابمی
خدمتی استکه گردشگران انتظار دریافت آن را دارند ( .)Xu and Chan et .al, 2010ازسوییدیگر،با
اف ایشتوجهبهخدماتهتلداری،وجودبرندهایمتعدددراینبخش،رقابتبینارا هدهندگانخدماتو
تشابهخدماتقابلارا هبهمشتریانسببسردرگمیمشتریاندرانتخاببرندوایجادتمای بینآنهاشده

تصویربرندوفعالیتهایبازاریابیبهشدتبرتصمیمگیریمشتریتأثیرگذار

است.درچنینشرایطی ،
خواهدبود (.)Kayaman and Arasli, 2007ازدیدگاهمشتریان ،برندکاهشدهندةریسکانتخابمکانی
برایاقامتدرهتلاستوازدیدگاهمدیرانهتل ،برندتمایلبهخریدمجدد خدمت رااف ایشمیدهد
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پژوهشهایاندكو

(.)Kim and et al, 2003باوجوداهمیتیکهساختبرنددرصنعتهتلداریدارد،
پژوهشهای گذشتهدراینحوزه

بعضاًنامرتبطیدراینزمینه بهانجامرسیدهاست.انتقادیکلیکهبه
منیا و همکاران،
وارد است این است که غالباً ماهیتی مفهومی و فاقد آزمایشهای تجربی دارند (رحی 
همینطورنحوةتأثیرگذاریبرندبروفاداریگردشگرانوتمایلبهبازگشتمجددآنانمدنظرقرار
 .)1392
نگرفتهودربهترینحالتفقطبهبررسیوجودرابطهبسندهشدهاست.ایندرحالیاستکهدرصنعت
تهشدهوتصویری
ناملموسبودنخدمت،هنگامخریدوتصمیمگیریمشتری،نامیشناخ 

داری،بهعلت

هتل
گیریراسادهتر


کاهدوفرایندتصمیم

کند،ریسکخریدرامی
آشناهمچونفراهمکنندةاطالعاتعملمی

میسازد(.)Kam fung So and King, 2010دغدغةاصلیمدیرانفعالدراینصنعتآگاهیازنحوةبروز
اینروابطبرایتخصیصبهینةمنابعمادیوه ینهایاست .
عنوانکالنشهرمذهبیکشورهمهسالهمی بانشمارباالییازمیهمانانی


ازسوییدیگر،شهرمشهدبه
سیاحتیبهاینشهرواردمیشوند.گرچهآماربیانگرآناستکهبیشاز

استکهبااهدافزیارتی ـ
قیمتاستفادهکنند،اماهتلهای

نیمیازگردشگرانشهرمشهدتمایلدارندازمیهمانپذیرهایارزان
پنجستارةمشهدکهتوانارا ةخدماتفراوانوباکیفیترادارندهموارهموردتوجهدستهایازگردشگران

گیرند.باتوجهبهروندروبهاف ایشاحداثهتلهایپنجستارهدرشهرمشهدوسهمنسبتاًثابت

قرارمی
رسدمهمتریندغدغةمدیراناینهتلهابهبود


نظرمی

اینصنعتازبازارگردشگرانداخلیوخارجی،به
تصویرخوددرذهنگردشگرانوتالشبرایاف ایشوفاداریگردشگرانبهبرندهتلاستتادرآینده
بهرهگیری آنان را از خدمات هتل خود تضمین کنند (تقدیر و همکاران .)1396،در همین راستا،

پژوهشگران این پژوهش درصدد بودهاند تا برای اولینبار ،با استفاده از روش قوانین انجمنی ،نحوة
تأثیرگذاریرابطة عاطفیبابرندرابروفاداری گردشگرانبه خدماتهتلهای پنجستارة شهرمشهد
گذاریهایکالنمدیراناینصنعتفراهمآورند.مسئلة

بررسیکنندوراهنماییعملیبرایسیاست
اصلیاینپژوهشبهرهگیریازروشقواعدانجمنیبارویکردیخالقانهونظاممندبرایکشفقوانین
متناسبوکاربردیدرحوزةرفتارگردشگراناست.محققان،پسازمروریاجمالیبرادبیاتتحقیقو
پیشینةتحقیقات صورتپذیرفته دراینحوزه،بهمعرفیروش قوانینانجمنی پرداختهاند و درنهایت
نتایج حاصل از بهکارگیری این روش برای پیشبینی نحوة تأثیرپذیری وفاداری گردشگران از رابطة
عاطفیبابرندرابهتصویرکشیدهوپیشنهادهاییکاربردیارا هکردهاند .

مبانی نظری و پیشینة پژوهش
رابطة عاطفی با برند
راب طة عاطفی با برند نوعی حالت ذهنی در پاسخ به محرك برند است که بهوسیلة عواملی چون
احساسمثبتپایداربهیکبرند،برانگیختگیباالیحاصلازبرندوتسلطوغالبشدنبرنددرذهن

شناختی مصرفکننده شناخته میشود ( .)Patvadhan and Balasobraman, 2011رابطة عاطفی با
شودکهفردویژگی هاییازمحركرادركکندکهبرایاوتازگیداشتهودربارة


دزمانینمایانمی
برن
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صورتمثبتدركکند.اینویژگیهاموجباف ایشتمایلفردبه


آندانشداشتهباشدوآنرابه
شدنبهمحركموردنظرمیشود.اگرتازگیادراكنشودودانشدربارةمحركضعیفیامنفی

ن دیک
شدنبهمحركممکناستکاهش یابد.باارضاشدنفردتوسط

ارزیابیشدهباشد،گرایشبهن دیک
یابد.رابطةعاطفیبابرنددرافرادمختلفبهگونهایمتفاوت

محرك،تازگیادراكشدهنی کاهشمی

وجوددارد.ازآنجاکهرابطةعاطفیبابرندمفهومیمختصبهشیءیاخدماتمورداستفادهاست،افراد
ممکن است سطوح مختلفی از دل بستگی عاطفی به یک برند را تجربه کنند ( Patwardhan and
.)Balasubramanian ,2011شیمپومادن()1988اولیننویسندگانیبودندکهمفهوماحساسعشق
رادربازاریابیمطرحکردند.آنانتئوریعشقبینفردیاسترنبرگ()1986راواردبازاریابیکردند.
آهوویا ( )2005نی مفهوم عشق را در موضوعات گوناگون (مکانها ،ایدهها ،حیوانات خانگی ،وسایل
رادرجةدلبستگی احساسی یک

مصرفیو)...بهطورکاملموردمطالعهقرارداد.ویعشقبه برند 1

برند،دلبستگی به برند،

مصرفکنندة راضی به یک برند خاص تعریفکردوآنرا شامل اشتیاق به 
ارزیابیمثبتازبرند،واکنشاحساسیمثبتبهبرندواظهارکردن عشقبهبرنددانستکه درنتیجة
قویتری از مفاهیمی مانند رضایت است.
بهدست آمده و مفهومی متفاوت و  
طوالنیمدت  

رابطهای 

دیدگاهدلبستگی احساسی و عاطفی مورد بررسی قرار دادند و اظهار

برخیازمحققاننی عشق را از 
مصرفکنندگانباه ارانمحصولوبرنددرزندگیسروکاردارند،فقطبهمجموعة

کردندکهاگرچه
).پژوهشهایپیشیننشان

بستگیاحساسیپیدامیکنند(Tampson et al., 2005


اشیادل
کوچکیاز 
طورمعنیداریباتمایلبهبازدیدمجددارتباطدارد( Carrol and

میدهدکهوابستگیعاطفیبهبرند 
به

).تمایلبهبازدیدمجددشکلیازوفاداریبهبرندیاستکهمشتریدلبستةآناست

, 2006Ahuvia
).مطالعاتپیشیننشانمیدهدکهوابستگیعاطفیبهبرندهتلرابطةمثبتو

(Batra et al., 2012
معنیداریباتمایلبهبازدیدمجددازهتلدارد()Liu et al., 2017وتمایلبهبازدیدمجددازبرندهای

بستةآناندموجبمیشودمهمانانهتلاقامتیدلپذیررامجدداًتجربهکنند.


هاییکهمشتریاندل

هتل
کنندگانپژوهشهایمتعددیصورتپذیرفته

درخصوصتأثیررابطةعاطفیبابرندبروفاداریمصرف
است.اینمطالعاتوفاداریرادربرگیرندةچهاربعدوفاداریکنشی،وفاداریرفتاری،وفاداریشناختیو
دستآمدهدربارةاطالعاتبرندهایدیگر
وفاداریعاطفیدانستهاند.وفاداریشناختیمبتنیبردانشبه 
ووفاداریکنشینشاندهندة تمایلشدید

است.وفاداریعاطفیمبتنیبردوستداشتناحساسیبرند 

برای خرید مجدد آن برند است .وفاداری شناختی ،عاطفی و کنشی در ذهن مصرفکننده شکل
گیرند،امابهواقعیتتبدیلنمیشوند.وفاداریرفتاریزمانیاتفاقمیافتدکهموانعخارجیوجود

می
شتکردکهدلبستگیبهبرنداگربهوفاداریرفتاریمنجر

گونهمیتوانبردا

نداشتهباشد.بنابراین،این
نشود،حداقلوفاداریکنشیایجادخواهدکرد( .)Sarkar, 2011
نتیجة مطالعة کروگر که در سال  2009به انجام رسید نشان داد که رابطة عاطفی با برند با
وفاداریترکیبییعنیوفادارینگرشیورفتاریرابطهایمثبتومعنیداردارد(.)Roy et al., 2013

1. Brand love

 109

زهرا نیکخواه فرخانی و همکاران

کشف نحوة تأثیرپذیری وفاداری گردشگران از رابطة عاطفی با برند با استفاده از ...


نتایج مطالعة برخی از محققان نی نشان میدهد وفاداری شناختی ،چون براساس منطق شکل
گیرد،ضعیفترازسایرانوا وفاداریهااست؛زیرامشتریانیکهفقطاینسطحازوفاداریراداشته


می
باشند در برابر پیشنهادهای اغواکنندة رقبا آسیبپذیر خواهند بود (.)Fraering and Minor, 2013
محققاناتفاق نظردارندکهوفاداریشناختیمبتنیبراطالعاتودانشاست.یعنیمشتریدراین

موردعالقهاشبامحصوالتجایگ ینوبراساساطالعاتجدیدی

مرحله،بامقایسةمحصولیا خدمت
بهوفاداریمیرسد( Han and

محصولبهدستآورده،

کهازطریقتجاربواطالعاتقبلیدربارةاین
.وفاداریعاطفینشاندهندة سطحنگرشمطلوبومی انعالقةمشتریبهیکبرند

)et al., 2011
است( .)Roy et al., 2009
معنایایجادنیاترفتاریبرایادامهدادنبهخریدیکمحصولاست.ایننو وفاداریتعهدی


به
هبرندداردوازوفاداریعاطفیقوی تراست؛اماوفاداریعاطفیِوفادارینگرشیبیشتریرا

عمیقترب

عبارتدیگر ،وفاداری کنشی می ان تعهد

ایجاد خواهد کرد ( .)Aurier and De Lanauze, 2011به
مشتریبهادامهدادنبهخریدازیکمحصولدرآیندهاست(.)Roy et al., 2009وفاداریکنشیبیان

می داردکهوفادارینگرشیبایدباعالقهبهقصدانجامآنکارهمراهشود.دریافتمکررمحصولناقص

عاملیبسیارمهمدرکاهشوفاداریکنشی است(.)Lee and Hyun, 2016وفاداریکنشیبهتمایل
شدیددریافت کنندگانخدمتبهوفادارشدنبهیکبرنداشارهدارد(.)ibidمطالعاتپیشینبیانگرآن

کنندهراناپایدارمیسازد،


کنندهبهبرند)رفتارمصرف

دار(احساسضعیفمصرف

استکهتعهدادامه
درصورتیکه مصرفکنندگان با تعهد عاطفی رفتار پایدار دارند و به ارا هدهندگان خدمت کمک
میکنندتانقاطقوتخودرابهبودبخشند( .)Harrison-Walker, 2001

داریبینشوقمصرفکنندهبه


اندکهارتباطقویومعنی

)بیانداشته
تامسونوهمکاران(2005
رسدشوقمصرفکننده


نظرمی
یکبرندوتمایلبهپرداخته ینةاضافیبرایآنوجودداردوبه
بهدهانمثبتراجعبهآن
شودوبهتبلیغاتدهان 


توجهیبایکبرندمی

موجبارتباطاحساسیقابل
برند میانجامد ( .)Dick and Basu, 1994; Westbrook, 1987بهطورکلی؛ مصرفکنندگانی که
احساس و عاطفه نسبت به یک برند دارند ،وفاداری بیشتری را به آن برند نشان میدهند .عواطف
شود.هتلهایی

شدیدنسبتبهیکبرند،مثلعشق،بهاف ایشرابطةبلندمدتباآنبرندمنجر 
می
کنندوآنها را

وفاداریدرمشتریاناهمیتمیدهندبهمسئلةحفظمشتریتوجه می

که به ایجاد
دارایهای باارزشی میدانند .اینگونه مشتریان راضی ،عالوهبر وفادارماندن ،مشتریان جدیدی را نی 

میانجامد.واکنشعاطفی
جذبآنهتلمیکنند .درواقعاینامربهسودآوریوکسبدرآمدصحیح 
افرادبهبرندیکهتلتحت تأثیرکیفیتتعاملافرادبادیگرمشتریانحاضردرهتلنی قرارمیگیرد

( .)Sreejesh et al., 2017
وفاداریرفتاریحالتیاستکهدرآننیاترفتاریتبدیلبهاقداموعملخواهدشد( Roy et al.,
تنهانیتدارند،بلکهبرایخریدمجددواستفادةپیدرپیاز


دارایوفاداریرفتارینه
.)2009مشتریان
خدماتموردنظرانگی هدارندوحتیاگریافتنمحصولموردنظرمشکلباشد،مصرفکنندهآمادهاست
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تافعاالنهبهجستوجویمحصولموردنظربپردازد()Fraering and Minor, 2013؛همچنینتمایلدارد

برای خرید آن برند یا استفادة مجدد از خدمات آن پول اضافی نی پرداخت کند .مقدار پول اضافی
بستگیمصرفکنندهبهآنبرندبستگیخواهدداشت( .)Sarkar, 2011

پرداختیبهمی اندل

کشف قوانین انجمنی
پیشرفت علم در تولید رسانههایی برای ذخیرهسازی داده با حجم زیاد و قیمت کم سبب رشد
کاویروشهاییهستندکه


شدةدیجیتالشدهاست.فنونداده
هایذخیره 
سازی

روزاف ونحجمداده
صورتخودکاراستخراجمیکنند.کشفقوانینانجمنییکی


دانشنهفتهدراینحجمباالازدادهرابه
کاویاستکهاولینباراگراوال()1993آن راارا هکرد.معمولترینمثالبرای


ازوظایفاصلیداده
هایمعمولیجواباین


هایداده

کاربردقوانینانجمنیسبدهایخریددریکفروشگاهاست.پایگاه
سؤالهارامیدهندکهکداممشتریبیشترینخریدراکردهاستومشتریXدرروزیمشخصچه

ایییافتنوابستگیهایبین دادههاراندارند.اگر

کاالهاییراخریداریکردهاست؛امابهراستیتوان

بندیآنهاگذاشتتا


توانکاالیسومیرادربسته

شوند،می

بدانیمدوکاالهمیشهباهمخریدهمی
مشتریبهخریدنآننی ترغیبشود.همچنین،درچیدماناقالمفروشگاه،میتوانیکیرادرابتدای
فروشگاهقراردادودیگری رادرانتهاتامشتریبتواندسایرکاالهارانی ببیند.برایمثال،قانون«نان
هاییکفروشگاهبهدستآمدهاست


ایازاینقواعدانجمنیاستکهازتراکنش
+کره←شیر» 
نمونه
ونشانمیدهدافرادیکهنانوکرهراباهمخریداریمیکننداحتماالًشیرهمخواهندخرید .

بیانریاضیمسئله :
فرضکنید} I={i1,i2,i3, …, imمجموعةاقالم( mقلمداده)و } T={t1,t2,..tnمجموعةتمامی
گونهایکه.ti⊆I
،به 
زیرمجموعهایازاقالماست 

تراکنشهایموجود(nتراکنش)باشد.هرتراکنشti

گونهایکهX,Y⊆Iو.X∩Y= Øکشفقوانینانجمنی
به 
قانونانجمنی،قانونیاستبهفرم X→Y
دستمیآید.مجموعة


شود.درمرحلةاولمجموعةاقالمپرتکراربه

بهدومرحلهتقسیممی
معموالً 
1
ازکمینةازپیشتعریفشده بیشتر

پرتکرارنامیدهمیشود،اگرمقدارپشتیبان )Sup(Ix, T

دادة Ix
براساسفرمولزیرتعریفمیشود :

باشد)Sup(Ix, T
(Sup(Ix, T)= |{t∈T| Ix ⊆ t}|/|T|)1
شودوازبینآنهاقوانینی


اقالمپرتکرارساختهمی
درمرحلةدوم،تمامیقوانینازرویمجموعة
هاازحدآستانةازپیشتعریفشدهبیشترباشدقوانینانجمنیدرنظرگرفته

کهمعیاراطمینان  2
آن
شود.معیاراطمینانمطابقفرمولزیرمحاسبهمیشود .


می
(Conf(Ix, T)= { Sup(Ix ∪ IY , T)/ Sup(Ix, T))2
توانبرایمواردیغیرازدادههاییکفروشگاهنی تعمیمداد.مثالًاگرسبد


قوانینانجمنیرامی
خریدرایکسنددرنظربگیریمواقالمراکلمات،میتوانبهچنینسؤالیپاسخ داد:چهکلماتی

1. Support
2. Confidence
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دیگرمیتوانمفاهیموابستهبههمراپیداکردیااگر


عبارت

روند.به

کارمی
معموالًباهمدریکسندبه
باشد،آنگاهاحتماالًحاوی  Yنی خواهدبود.اگرسبدرایکجملهواقالمرااسناد

سندیشامل X
گاهاقالمیکهبیشازاندازهباهمتکرارشدهاندممکناستیکدزدیادبیرانشان


درنظربگیریم،آن
دهند .به اعتقاد بچ و همکاران ( ،)2013استفاده از قوانین انجمنی یکی از مفیدترین روشها برای
بررسیرفتارگردشگراناستکهاطالعاتقابلاعتمادیرابرایمدیریتصحیحدراینصنعتفراهم

پژوهاندراینصنعتمنجرمیشود .


هایآینده

کندوبهتسهیلفعالیت

می
درادامهبهبرخیازپژوهشهادراینحیطةموضوعیاشارهشدهاست :

)درپژوهشیازروشدادهکاویبرایتحلیلرفتارگردشگرانمراجعهکننده

شاپوالوهمکاران(2018
بهکشورژاپنبهرهگرفتند.نمونةموردبررسیآناناطالعات4ه ارنفرازگردشگرانیبودکهدرمدت
دادهها از درخت
سه سال از مناطق دیدنی ژاپن بازدید کرده بودند .در پژوهش آنان ،برای تحلیل  
تصمیم گیری استفاده شده است .نتایج بیانگر آن بود که رفتار گردشگران بیش از آنکه تحتتأثیر

ادراکشانازتجاربیباشدکهدرآیندهممکناستداشتهباشند،تحتتأثیرتجاربیاستکهدرسفر

قبلیخودداشتهاند .

فتارخریدمشتریاندرفروشگاههایآنالینبا

ساچاکاوچوداك()2017درپژوهشیبهبررسیر
استفادهازروشقوانینانجمنیپرداختند.جامعةموردمطالعةآنانبازدیدکنندگانیکسایتآنالین
فروشکتاببود.اطالعاتبااستفادهازنرماف ارکلمنتاین 12تحلیلشد.بنابرنتایجپژوهشآنان،

سایتمیمانندبین 30تا 75صفحهازکتابرامطالعه


یقهدروب
بازدیدکنندگانیکهبیشاز 25دق
میکنندوبیشاز  92درصداحتمالداردکتابرابخرند.لذامدیرانفروشبایدراهبردهاییرابرای

جذبوماندگاریبازدیدکنندگاندروبسایتموردنظراتخاذکنند .

هوی و همکاران ( ،)2017با بهرهگیری از روش قوانین انجمنی ،به بررسی رفتار گردشگران
مراجعهکننده به چین پرداختند .آنها از نرماف ار کلمنتاین  12برای تحلیل دادهها استفاده کردند و

درنهایتپیشنهادهاییبرایتعیینمسیرتورهاباهدفتوسعةگردشگریفرهنگیدراینکشورارا هدادند .
ورسیچل وهمکاران(،)2014ب ااستفادهازروشردیابیبلوتوثوقوانینانجمنی،اقدامبهبررسی
رفتارگردشگرانمراجعه کنندهبهبلژیککردند.دراینمطالعه،آنانپان دهگردشگرراانتخابکردندو

رفتارآنانراموردبررسیقراردادند.اینپژوهشگرانعنوانداشتندکهتلفیقروشردیابیبلوتوثو
روشقوانینانجمنیروشمناسبیبرایتبیینرفتارگردشگراناست .
انصاریواسدی() 1395درپژوهشیبهارزیابیوفاداریگردشگرانبهمقصددرشهراصفهانبا
رویکرددادهکاویپرداختند.اینپژوهشبرروی880گردشگرداخلیدرشهراصفهانانجامشدهکه

از هتلهای چهار و پنج ستارة این شهر استفاده کرده بودند .برای تج یهوتحلیل دادهها از نرماف ار
خوشهبندی شد .نتیجه بیانگر آن بود که

کلمنتاین استفاده شد و دادهها با روش  PSO-KM
گردشگرانرامی توانبهدودستةمشتریانوفادارونامطمئنومشتریانجدیدونامطمئنتقسیم

کرد .
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رحیمیوکوشا()1397درپژوهشیازروشقوانینانجمنیبرایچیدمانمحصوالتفروشگاه
دانشگاهفردوسیمشهداستفادهکردند.جامعةموردمطالعةآنانخریدارانیبودندکهدرطولیکسال
به فروشگاه موردنظر مراجعه کرده بودند .نمونة آماری  384نفر از این خریداران بود که با روش
نمونهگیریتصادفیانتخابشدهبودند .

بودنروشقوانینانجمنیبهرهگیریازاینروش


شود،باوجودکاربردی

گونهکهمشاهدهمی

همان
در حوزة گردشگری بسیار محدود بوده و هیچ پژوهشی نی مشاهده نشده که رفتار گردشگران در
باشد.لذامهمتریننوآوریپژوهشحاضررا

انتخابهتلرابابهرهگیریازاینروشبررسیکرده 

میتوان به کارگیری روش قوانین انجمنی برای مطالعة شیوة رفتار گردشگران در انتخاب هتلهایی

دانست که از نظر سطح کیفیت خدمات در یک دسته قرار دارند (هتلهای پنجستاره) و مهمترین
عاملتمای آنهافقطبرندشاناست .

روششناسی پژوهش
اینپژوهشازدیدگاههدفکاربردیوازنظرچگونگیگردآوریدادههاپژوهشیتوصیفیاست.جامعة

هایپنجستارةشهرمشهد


ازخدماتهتل
آماریپژوهشتمامیگردشگرانیهستندکهدرسال 1396
(هتلالماسدو،هتلب رگسینور،هتلپارس،هتلپارسیس،هتلپردیسان،هتلمدینةالرضا،هتل
همای یک ،هتل همای دو ،هتل کوثرناب ،هتل بینالمللی قصر طالیی ،هتل بیناالمللی قصر و هتل
مجللدرویشی)استفادهکردهاند.حجمنمونهبااستفادهازجدولمورگان388نفربرآوردشدهوباتوجه

گیریطبقهایبرمبنایتعداد

هایهتلهابایکدیگرمتفاوتاست،ازروش 
نمونه


کهتعداداتاق

بهآن
اتاقها بهرهگیری شده است .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامة استاندارد وفاداری گردشگران به

1
خدماتهتلیبوا-آسیما ()2016کهمشتملبردوازدهگویهوچهاربعدوفاداریشناختی،وفاداری
وپرسشنامةاستانداردرابطةعاطفیبابرندخ ا یپورو

عاطفی،وفاداریکنشیووفاداریرفتاریاست
همکاران ( )1396که مشتمل بر  41گویه و هشت بعد برانگیختگی ،ارتباط ،تسلط ،صمیمت ،عالقه،
نامهها در
شوق ،لذت و منحصربهفرد بودن است بهره گرفته شده است .برای سنجش پایایی پرسش 
ونباخبهرهگیریشدهاست.طبقنظرنونالیدر 1987سازهدارای

جامعةموردبررسیازروشآلفایکر
پایایی خواهد بود ،درصورتیکه مقدار این معیار باالتر از  0/7باشد؛ حتی مطابق نظر ساکاکیبارا و
همکاراندر،1997اگرمعیارجدیدباشدمقدار 0/6نی پذیرفتنیاست(.)Sarmiento et al., 2010
نامةوفاداریگردشگرانورابطةعاطفیبابرندبه ترتیب


هدکهآلفایکرونباخپرسش
نتایجنشانمید
نامههادرتحقیقاتقبلیتأییدشدهبود،بااینحالبرای
محاسبهشدهاست.رواییپرسش 

0/91و0/87
نامههادراختیارتعدادیاز
هاازروشرواییمحتوابهرهگرفتهشدهوپرسش 

سنجشرواییپرسش 
نامه

استاداندانشگاهوخبرگانقرارگرفتهورواییآنمجددًموردتأییدقرارگرفتهاست.برایتحلیلدادهها
ازرویکرددادهکاویوروشقوانینانجمنیبهرهگرفتهشدهاست.

1. Yeboah-Asiamah
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1

الگوریتم هایمتعددیبرایکشفقوانینانجمنیارا هشدهاست،ازجملهاپریوری ( Agrawal


،درختافپی)Han and Veen, 2000(2واکلت.)Zaki and Gouda, 2003(3

)and Serikamt, 1994
در این تحقیق بهعلت تعداد کم نمونهها از روش اپریوری استفاده شده است .الگوریتم اپریوری را
اگراوالدرسال1994ارا هکردهاست.دراینالگوریتم،برایباالبردنکاراییالگوریتموکاهشفضای
جستوجوازخاصیتاپریوریاستفادهشدهاست.براساسخاصیتاپریوری،هرزیرمجموعةغیرتهیاز

میتوان
دادهها  
یک مجموعة پرتکرار باید خود پرتکرار باشد .بنابراین در ابتدا با یک گذر از روی  
راربقیةمجموعههایپرتکرار

مجموعههایپرتکراریکعضوی()L1راپیدا کرد.سپسبایکحلقةتک

5
4
رانی میتوانیافت.درهرمرحلهدوفازوجوددارد:فازالحاق وفازهرس .درفازالحاق،براییافتن
مجموعههای پرتکرار Kعضوی ( ،)Lkمجموعة پرتکرار  Lk-1را با خودش الحاق کرده ،تمام مجموعة

دستمیآید(.)CKدراینفازازخاصیتاپریوریاستفادهمیشود.اوالً Lkاز


عضویکاندیدبه
اقالم K
عضویتمامزیرمجموعههایآنچک

بهازایهرمجموعةکاندیدK
محاسبهمیشود؛ثانیاً  

روی Lk-1
میشود؛ اگر پرتکرار نباشند ،بنا به خاصیت اپریوری این مجموعه را از مجموعة کاندیدها حذف

آوردنتعدادتکرارهرمجموعه،آنهایی

وبه 
دست
دادهها  
میکنیم.سپسدرفازهرس،باگذر ازروی 

کهتعدادتکرارشانکمترازحدآستانهباشدهرسمیشوند.درمرحلةدومالگوریتماپریوری،تمام

قوانینممکنازرویهرمجموعهقلمدادةپرتکرارایجادمیشود،سپسمقداراطمینانهرقانونبه
بهمن لة
شود.قوانینیبااطمینانبیشازحدآستانةازپیشتعریفشده  


اسبهمی
کمکفرمول 2مح
قانونانجمنیدرنظرگرفتهمیشوند .
طورمعمولبادادههایصفرویکیکارمیکنند؛ازآنجاکه


هایکشفقوانینانجمنیبه

الگوریتم
نتایج پرسشنامة بهکاررفته در این پژوهش به فرم عددی است ،دادههای اولیه قابلاستفاده در
الگوریتمهای کشف قوانین انجمنی نخواهد بود .به این منظور ،ابتدا باید دادهها به فرم صفر و یک

تبدیلشوند.بنابراین،اگرمیانگینپاسخبرایهردستهازسؤالهاب رگتراز 3باشد،نظرفرددربارة

باشد،نظرفردمنفیدرنظرگرفتهمیشود .

گینپاسخهاکمتراز3

آنسؤالمثبتواگرمیان

یافتهها
هاویافتههایحاصلازآنشرحدادهشدهاست .


وتحلیلداده
دراینبخش،تج یه

نتایج گام اول (آمادهسازی دادهها)

تهبرایچهارپاسخنامه

دیگرمیانگین پاسخسؤاالتدرهردس

هایاصلییابهعبارت

درجدول 1
،داده
نشاندادهشدهاست .
1. Apriori
2. FP-tree
3. Eclat
4.Join step
5. Prune step
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وفاداری رفتاری

وفاداری کنشی

وفاداری عاطفی

وفاداری شناختی

منحصربهفردبودن

لذت

شوق

عالقه

صمیمیت

تسلط

ارتباط

برانگیختگی

جدول  :1میانگین متغیرهای موردسنجش در نمونة موردبررسی

3٫33

3٫50

3٫67

3٫50

3٫00

3٫57

3٫00

2٫85

3٫00

1٫67

2٫86

3٫00

4٫67

3٫50

3٫67

5٫00

4٫00

4٫29

2٫00

3٫15

3٫67

3٫00

2٫71

4٫75

3٫33

3٫00

3٫00

3٫75

3٫00

3٫14

3٫00

2٫85

2٫67

2٫00

3٫14

4٫00

4٫00

4٫00

4٫00

3٫75

3٫50

4٫00

4٫00

2٫85

3٫00

2٫67

3٫57

2٫50

منبع :یافتههای تحقیق


یعددیبهچهارپاسخنامةقبلیبهفرمصفرویکارا هشدهاست .

،نتایجتبدیلدادهها

درجدول2
جدول  :2گسستهسازی دادههای نمونه
وفاداری رفتاری-منفی

وفاداری رفتاری-مثبت

وفاداری کنشی-منفی

وفاداری کنشی-مثبت

وفاداری عاطفی-منفی

وفاداری عاطفی-مثبت

وفاداری شناختی-منفی

وفاداری شناختی-مثبت

منحصربهفرد بودن منفی

منحصربهفرد بودن -مثبت

لذت-منفی

لذت-مثبت

شوق -منفی

شوق-مثبت

عالقه -منفی

عالقه-مثبت

صمیمیت -منفی

صمیمیت-مثبت

تسلط -منفی

تسلط -مثبت

ارتباط -منفی

ارتباط-مثبت

برانگیختگی -منفی

برانگیختگی-مثبت

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج گام دوم :تحلیل دادهها و کشف قوانین انجمنی

ادهازنرماف اردادهکاوی کلمنتاین ،12قوانینانجمنیاز

پسازانجامعملیاتپیشپردازش،بااستف
نماییازایننرماف اررانشانمیدهد.حداقلآستانهبرایپشتیبان

دادههااستخراجشدهاست.شکل1

خروجینرماف اررانشانمیدهد .

درنظرگرفتهایم.شکل1و2

را0/2وحداقلاطمینانرا0/5
در پژوهش حاضر درمجمو  78شاخص احصا شده است .برای انجام تحلیلهای مدیریتی باید
ایازشاخصهاارا ه

بهترینقوانینشناساییشوند.نرماف ارکلمنتاینبرایهریکازقوانینمجموعه

میکند که در انتخاب بهترین قوانین مورد استفادة محققان قرار میگیرد .یکی از مهمترین

شاخصهای ارا هشده شاخص لیفت 1است .این شاخص بیان میکند که می ان تأثیرپذیری متغیر

1 Lift
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باشد،نشاندهندة

وابستهازمتغیرهایمستقلبهچهصورتاست.درصورتیکهاینشاخصباالتراز1

تأثیرپذیریمتغیروابستهازمتغیرهایمستقلدرهریکازقوانیناست.همانگونهکهدرشکل3
مشاهدهمیشود،اینشاخصبرایتمامیقوانینباالتراز1محاسبهشدهاست :


شکل  :1نمایی از نرمافزار کلمنتاین12

شکل ( :)2خروجی نرمافزار کلمنتاین12



شکل  :3خروجی نرم افزار کلمنتاین 12درخصو
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یکیدیگرازشاخصهایکاربردی«،اطمینان»استکهبهمعنیمی اناعتمادواطمینانبهقانون

اطمینانتر


ترباشد،قانونموردنظرقابل
احصاشدهاست.هرچهمی اناینشاخصبهعدد 100ن دیک
است.درپژوهشحاضر،می اناینشاخصمیان93تا100درصدمتغیربودهاستکهبیانگرقابلیت
اطمینانباالیقوانیناحصاشدهاست.شاخصبعدی«پشتیبان»استکهنشاندهندةدرصدافرادیاز
نمونةموردبررسیاستکهقانونموردنظردرخصوصشانصدقمیکند.اینشاخصنی هرچهبهعدد

 100ن دیک تر باشد ،نشان دهندة جامعیت و قابلیت تکرارپذیری قانون احصاشده است .در این
پژوهش،اینشاخصمیان49/87تا74/14درصدمتغیربودهاست.درشکل4می انایندوشاخص
برایقوانیناحصاشدهبهتصویرکشیدهشدهاست :


شکل  :4خروجی نرم افزار کلمنتاین 12درخصو

شاخص

Supportو Confidence


با توجه به مجمو شاخصهای ذکرشده ،درنهایت چهارده قانون انتخاب شده است .برای ایجاد
دركجامعتروبهتر،ازروشمصورسازیبرایارا ةلیستقوانیناستفادهشدهاست(شکل.)5در

شکل،5هرقانونبایکدایرهنشاندادهشدهاست؛ورودیهابهدایرهقسمتمقدمقانونرانشان
دهد.برایمثال،باالترینوچپترینقانوندرشکل


دهدوخروجیازدایرهتالیقانونرانشانمی

می
5بهاینصورتاست :
فردبودنولذتمثبتباشد،آنگاهوفاداری


اگرنظرفرددربارةسؤاالتمربوطبهشوق،منحصربه
عاطفیفردمثبتخواهدبود .
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شکل  :5شبکة تعاملی میان متغیرهای رابطة عاطفی با برند و وفاداری گردشگران با استفاده از قوانین
احصاشده (منبع :نگارندگان)

نتیجهگیری و پیشنهادها
کارگیریروشقوانینانجمنیبرایبررسینحوةتأثیرپذیریوفاداریگردشگران

اینپژوهشبهدنبالبه
هایپنجستارةشهرمشهدازابعادرابطةعاطفیبابرنداست.سؤالاصلیپژوهشحاضرایناست


بههتل
هایپنجستارة


کنندهبههتل
کهآیامیتوانقوانینیرابراینحوةتأثیرپذیریوفاداریگردشگرانمر 
اجعه

شهرمشهدازمی انرابطةعاطفیآنهابابرندهتلموردنظرکشفکردودرصورتوجودقوانینیدر
این حوزه آیا این قوانین از درصد پشتیبانی و اطمینان الزم برخوردارند و قابلیت بهکارگیری توسط
شد،وفاداریگردشگرانرامیتواندربردارندةچهاربعد

مدیرانرادارندیاخیر.همانگونهکهعنوان
وفاداریشناختی،وفاداریعاطفی،وفاداریکنشیووفاداریرفتاریدانست .
اولینسطحوفاداریگردشگرانوفاداریشناختیاست.همانگونهکهبیانشد،ایننو ازوفاداری

دستآمدهازطریقتجاربواطالعات
عاتبه 

مبتنیبراطالعاتودانشاستوگردشگربراساساطال
آنخدمتبهآنوفادارمی شود.درخصوصتأثیرابعادرابطةعاطفیبابرندبروفاداری

قبلی دربارة 
کنشیدرمجمو  32قانوناحصاشدهاست.احصایقوانیندرخصوصتأثیرابعادرابطةعاطفیبابرند
بروفاداریکنشینشاندهندةوجودرابطة علّیمیانایندومتغیراست.پژوهشهایپیشیننی بر

وجود رابطة علّی مثبت در میان این دو متغیر صحه گذاشتهاند که از جملة آنها تحقیقات تسای
)استکهدرمیانمیهمانانپنجهتلبینالمللیازسهمنطقةآسیا،آمریکایشمالیواروپا

(2014
انجامشدهاست.نکتةقابلتأملدرخصوصقوانیناحصاشدهوجودبعد«صمیمت»درنیمیازقوانین

حاکممیانایندومتغیراست.دوبعدحا اهمیتدیگردرایجادوفاداریکنشیبهترتیب«ارتباط»و
مشاهدهمیشود،ازمجمو پنج قانونمنتخباحصاشده

است.همانگونه که درشکل 5

«تسلط»
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درخصوصاینوفادارینی بعد«صمیمت»درچهارقانونوجودداردودرچهارقانوننی اینبعدبه
همراه بعد «ارتباط» مطرح شده است .بهنظر میرسد گردشگرانی که رابطة صمیمانهای با هتل
دهندةخدمتادراكکردهاندتمایلبیشتریبهاطمینانبهاطالعاتارا هشدهازسویهتلدارندو

ارا ه
ریشناختیآنانبههتلموردنظربهبودمییابد .

وفادا
دومینسطحازوفاداریاستکهگردشگرانمیتوانندبههتلداشتهباشندو

«وفاداریعاطفی»
ازنظرشدتازوفاداریشناختیقوی تراست؛چراکهاوالًبرایایجادایننو ازوفاداریمحصولرا

برایمدتبیشتریاستفادهمیکنند؛ثانیاًتجربةمصرفمطلوبازآنمحصولبهایجادنگرشمثبت

ووابستگیعاطفیبهآنمحصولدرمصرفکنندهمنجرمیشود(34.)2013 Frerng and Minor,

قانوناحصاشدهکهبیانگروجودرابطةعلّیمثبتمیانایندومتغیراست.ایننتیجههمراستابا
پژوهشالیوور()1999استکهدرمیانمهیمانانهتلماریوتتایواناجراشدهاست .
از34قانوناحصاشدهبرایتأثیرابعادرابطةعاطفیبابرندبروفاداریگردشگراندر13موردبعد
تکرارشدهاست.ازسوییدیگر،قانون

«لذت»ودر 12موردبعد«عالقه»ودر 9موردبعد«شوق»
تأثیرلذت،عالقهوصمیمتبرایجادوفاداریعاطفیازباالترینسطحفراوانیواطمینانبرخوردار
است .بهعبارتی ،هتلهایی که خدمات دلپذیری به گردشگران ارا ه میدهند ،سطح عالقهمندی
بیشتریرابرایآنانفراهممیآورندوباآنانارتباطصمیمانهبرقرارمیکنند،قادرندوفاداریعاطفی

گردشگرانبهخ دماتهتلخودراتضمینکنند؛اماوجودوفاداریعاطفیبهمعنیتضمینبازگشت
گردشگرانبههتلموردنظرنیست(.)Correia et al., 2017
درسطحوفاداریکنشیاستکهنیاترفتاریبرایادامهدادنبهخریدمحصولیااستفادةمجدداز

خدماتموردنظرتکرارمیشود.ایننو وفاداریدرگردشگرتعهدایجادمیکندتادرآیندهنی ازآن

بهرهگیرد.رابطةمیانوفاداریکنشیورابطةعاطفیبابرندنی درپژوهشهایپیشینتأییدشدهکهاز
هامیتوانبهمطالعاتتامسونوهمکاران()2005وتسای()2014اشارهکرد.درمجمو 12


جملةآن
منحصربهفردبودن»ودر6مورد

قانونبرایوفاداریکنشیاحصاشدهکهدر9موردازاینقوانینبعد«
«منحصربهفردبودن»بههمراه«شوق»همزمانآمدهاست.بهعبارتی،گردشگرانیکهخدماتارا هشده
درهتلمحلاقامتخودرامنحصربهفردومتفاوتازسایرهتلهادركمیکنند،شوقبیشتریبهتکرار

بهرهگیریازخدماتهتلخواهندداشتووفاداریکنشیدرآناناف ایشخواهدیافت .

قابلمشاهدهاست.وفاداریرفتاریحالتی

باالترینسطحوفاداریگردشگراندر«وفاداریرفتاری»
استکهدرآننیاترفتاریتبدیلبهاقداموعملخواهدشد(.)Roy et al., 2009گردشگراندارای
وفاداریرفتارینهتنهانیت،بلکهانگی ةاستفادةمجددازخدماتهتل رانی دارند .در اینسطحاز

وفاداری ،حتی اگر استفاده از خدمات هتل در بازة زمانی مشخصی امکانپذیر نباشد ،گردشگر برای
بهرهگیریازخدماتموردنظرصبرخواهدکرد(.)Fraering and Minor, 2013بدیهیاستتضمیناین

نو ازوفاداریمهمتریندغدغةمدیراندرصنعتهتلداریاست.نکتةحا اهمیتآناستکهاز
مجمو  78قانوناحصاشدهدرخصوصنحوةتأثیرپذیریوفاداریگردشگرانازارتباطعاطفیبابرند
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.بهعبارتی،تلفیقسهبعد
تنهایکقانونوجودداردکهوفاداریرفتاریگردشگرانراتضمینمیکند 
تسلط ،منحصربهفرد بودن و صمیمیت در بیش از  50درصد از گردشگران به وفاداری رفتاری منجر
میشود.نکتةبعدیتکراراینقانوندرایجادهرسهنو بعدوفاداریشناختی،کنشیوعاطفیاست .

ازآنجاکهگردشگرانیرامیتوانقطعاًبهخدمات هتلوفاداردانستکههرچهاربعدوفاداریدر

آنان محقق شده باشد ،قانون مذکور از اهمیت بسیار زیادی نسبت به سایر قوانین برخوردار است،
چراکه می تواند در نیمی از گردشگران وفاداری قطعی به خدمات هتل ایجاد کند .بهعبارتی ،گرچه
برخی مطالعات خارجی و داخلی به بررسی ارتباط میان رابطة عاطفی با برند و وفاداری گرشگران
پرداختهوبروجودرابطةعلّیمثبتمیانایندومتغیرصحهگذاشتهاند(Tamson et Tesay, 2013
;،) al., 2005; Roy et al., 2009امانوآوریپژوهشحاضراحصایقوانینحاکموروابطعلّیمیان
مؤلفهها و زیرمؤلفههای این  دو متغیر است تا نحوة رفتار گردشگران و شیوة تصمیمگیری آنان در

هایهم سطحوبرخوردارازسطحیمطلوبازکیفیتخدماتراتبیینکند.بنابرنتایج


انتخابهتل
اینپژوهش،مدیرانیکهبتواننداینادراكرادرگردشگرانایجادکنندکهخدماتهتلآنهامتفاوت

استوارتباطصمیمانه ایباگردشگرانبرقرارکنندوبرذهنگردشگرانتسلطداشته

ازسایرهتلها

توانندوفاداریگردشگراننسبتبههتلخودراتضمینکنند.اینقانونرامیتوان«قانون


باشندمی
نام گذاریکرد،چراکهقادراستسطحوفاداریگردشگرانرادرهرچهاربعدبهیکمی ان
طالیی» 
مشیهایمدیرانصنعت
تحتتأثیرقراردهد.اینقانون،درشرایطاقتصادیحاضر،میتواندبرخط 

هتل داریبرایتخصیصبودجةعملکردیمؤثرباشدوآنانرادرکسبباالتریننتیجةعملکردیبا

بهرهگیریازبودجةمحدودیاریرساند .
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منابع
شاخصهای

 «ممی ی برندوبررسی روابطمیان.)1392( سیدمسلم، مهدی وعلوی، نجفی، فریبرز،منیا
 رحی
فصلنامة علمی ـپژوهشی تحقیقات بازاریابی
 .»)هتلهمای شیراز:آندرصنعتهتلداری(موردمطالعه

.40-23ص،11شمارةپیاپی.4شمارة.سالسوم.نوین
«بررسیعواملمؤثربروفاداریبرندبانقش.)1396(مرتضی،سیدمرتضیورجوعی،غیور،ملیحه،تقدیر
،) (لیامامرضا

دانشگاهبینالمل

 .»هایپنجستارة شهرمشهد

 میانجیهویتپذیریوعشقبهبرند در
هتل

.نامةکارشناسیارشد


پایان،دانشکدةادبیاتوعلومانسانی
«تأثیررابطةعاطفیبا.)1397(محمدجواد،وحیدرضاوتقیپوریان،میرابی،فرهاد،حنیفی،امیر،پور

خ ایی
.»هایچهاروپنجستارةاستان مازندران


هتل:داری؛موردمطالعه

برندبروفاداریمشتریاندرصنعتهتل
.112-87ص،11شمارة،سالششم،دوفصلنامةمطالعاتاجتماعیگردشگری

«ارزیابیوفاداریگردشگربهمقصدبارویکرددادهکاویگردشگران.)1395(علی،آذرنوشواسدی،انصاری
.106-85ص،35شمارة،11دورة،فصلنامةمطالعاتمدیریتگردشگری.

»داخلیشهراصفهان
:« چیدمانمحصوالتبااستفادهازقوانینانجمنی(مطالعةموردی.)1397(حمیدرضا،سعیدوکوشا،رحیمی
، مشهد،المللیمهندسیصنایعوسیستمها
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