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تاریخدریافت1398/03/28:تاریخپذیرش1398/05/29:

چکیده
ظهور شبکة جهانی اینترنت و قابلیتهای این شبکه به ارائة خدمات مشتریمحور در صنعت میزبانی و
گردشگری منجر شده است .عالوهبراین ،ابزارها و مفاهیم نوین بازاریابی مانند سودآوری ،از طریق حفظ رضایت
و وفاداری مشتریان ،در پیشبرد اهداف این صنعت بسیار کارآمد بودهاند .ازاینرو ،با توجه به اندکبودن تحقیقات
داخلی در زمینة ارائة مدل مدیریت روابطِ برخط با مشتریان در ایران ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اکتشاف
عوامل مؤثر در این امر و روابط میان آنها انجام شده و برای مدلسازی مدیریت روابط برخط با مشتریان در
صنعت گردشگری ایران در شرایط عدمقطعیت از روش دیمَتِل خاکستری استفاده شده است .این پژوهش ،بر
مبنای هدف ،بنیادین و ،از نظر روش اجرا ،توصیفی ـ تحلیلی است و در زمرة پژوهشهای آمیختة اکتشافی
(کمّی ـ کیفی) قرار میگیرد .اطالعات با ترکیب روشهای اسنادی ـ کتابخانهای و پیمایشی گردآوری شده
است .جامعة آماری این پژوهش خبرگان صنعت گردشگری و حوزة ارتباطات برخطاند .نمونة آماری موردبررسی
در پژوهش متشکل از بیست نفر است که به روش گلولة برفی انتخاب شدهاند .روایی محتوا و روایی صوری مدل
نظری تحقیق را خبرگان تأیید کردهاند و برای کنترل پایایی سازههای مفهومی استخراجی نیز از روش کدگذاری
موازی استفاده شده است .براساس یافتههای حاصل از اجرای روش دیمَتِل خاکستری ،از میان تمامی متغیرها و
عوامل استخراجشده از ادبیات این موضوع ،متغیرهای بازاریابی محتوایی در فضای مجازی ،بهرهگیری از
فنّاوریهای خویشخدمتی و فرهنگ به ترتیب مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در مدل این پژوهش بودهاند و
بازاریابی توصیهای الکترونیکی ،عملکرد مدیریت روابط با گردشگر و وفاداری گردشگر به ترتیب مهمترین
متغیرهای تأثیرپذیر در این پژوهش بودهاند .بهاینترتیب ،رابطة علّی و معلولی اصلی میان مهمترین متغیرهای
شکلدهندة مدل مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری ایران مشخص شده است.
واژههایکلیدی :مدیریت روابط برخط ،بازاریابی محتوا ،بازاریابی توصیهای ،فنّاوری خویشخدمتی ،صنعت
گردشگری ،شرایط عدمقطعیت ،دیمَتِل خاکستری
 .1دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه الزهرا(س) ،تهران ،ایران؛
 .2نویسندة مسئول :دکتری مدیریت بازرگانی ،گرایش مدیریت بازاریابی ،دانشگاه الزهرا(س) ،تهران ،ایران ()a.nazemi@alzahra.ac.ir؛
 .3دکتری مدیریت بازرگانی ،گرایش مدیریت بازاریابی بینالمللی ،دانشگاه الزهرا(س) ،تهران ،ایران؛
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مقدمه
امروزه با افزایش کارکردهای اینترنت در سازمانها ،مدیریت روابط با مشتریان برخط به ابزاری ارتباطی و
بستری 1برای ارتباطات تبدیل شده است .ازاینرو ،مدیریت روابط با مشتریان الکترونیکی 2در شناسایی موفقیت
اجرای مدیریت روابط با مشتری در سازمانها استفاده میشود؛ بهصورتیکه این نوع فنّاوری مدیریت روابط با
مشتری با استفاده از قابلیتهای سیستمهای یارانهای معنی مییابد و بهجایِ آنکه در شبکهای محدود مشتریان
و سازمان را به هم مرتبط سازد ،در فضای وسیعتر شبکة جهانی اینترنت (معماری تحت وب) به تأمین این مهم
مبادرت میورزد .با این رویکرد ،مدیریت روابط با مشتریان الکترونیکی همچنان از برجستهترین سیستمهای
اطالعاتی است که سازمانها را قادر میسازد تا اطالعات مرتبط با مشتریان را برای ارائة دیدگاه جامعی از
مشتریان خود جمعآوری ،ذخیره و تجزیهوتحلیل کنند (ناظمی و همکاران.)1393 ،
مدیریت روابط با مشتری از راهبردهای موفق بازاریابی است که نقش مهمی در افزایش رضایت ،وفاداری و
بقای سازمانهای کنونی بهمنظور مدیریت روابط بلندمدت با مشتریان ایفا میکند (.)Bowen & Chen , 2001
3
تحقیقات نشان دادهاند که مدیریت روابط با مشتری کاربردهای زیادی در کسبوکارهای میزبانی و گردشگری
دارد ( .)Gilbert, 1996عالوهبراین ،صنعت گردشگری از پیشگامان حوزة کسبوکارهای اینترنتی بهشمار
میرود؛ بر همین اساس ،متولیان اصلی این صنعت امروزه با چالشهای جدیدی روبهرو هستند و این تغییرِ رویه
موجب شده است که کسبوکارهای گردشگری سنتی بیشازپیش در تجارت الکترونیک سرمایهگذاری کنند.
علت اصلی افزایش ارائة خدمات خویشخدمتی 4برای مشتریان نهایی 5آن است که این مشتریان میتوانند امکان
برنامهریزی و رزرو خدمات موردنیاز خود برای سفر را بدون ارتباط مستقیم با متولیان این صنعت بهدست بیاورند.
این امر باعث شده است که واسطههای برخط ،مانند آژانسهای گردشگری که بهصورتِ برخط محصوالت خود
را میفروشند ،بیش از آنکه بر فروش مستقیم محصوالت گردشگری تأکید داشته باشند ،روند جستوجوی
اطالعات و رزرو خدمات را تسهیل کنند تا مشتریان ،بدون اتالف زمان و هزینه ،خدمات گردشگری سفارشیشدة
منطبق بر نیاز خود را دریافت کنند .ازاینرو ،به علت تغییرات رخداده در صنعت گردشگری و میزبانی و همچنین
تغییر نیازها و خواستههای مشتریان ،تحقیقات انجامشده در زمینة مدیریت روابط با مشتریان رشد چشمگیری
داشته است .تحقیقاتی که در زمینة بازاریابی ،مدیریت و فنّاوری اطالعات انجام شده است توسعه و تکامل
سیستمهای مدیریت روابط با مشتریان و ایجاد ارزش برای آنها را نشان میدهد ( ;Boulding et al., 2005
)Hennig-Thurau & Hansen, 2000; Malhotra et al., 1999
از علل اهمیت این موضوع آن است که ایجاد ارزش برای مشتریان و رضایت آنها در کانون بازاریابی
صنعت میزبانی و گردشگری قرار دارد (کاتلر .)1395 ،ازاینرو ،با وجود محبوبیت روزافزون مطالعة مدیریت روابط
با مشتریان در بین پژوهشگران ،تاکنون تحقیقات اندکی دربارة توسعه و تکامل مدیریت روابط با مشتریان از
طریق بازاریابی محتوا و فنّاوریهای خویشخدمتی در زمینة میزبانی و گردشگری در ایران انجام شده است.
عالوهبراین ،ازآنجاکه محیط برخط محیطی بسیار پویا و با تغییرات سریع و گسترده است ،پیشبینی تغییرات
متغیرها ،ازجمله عوامل مؤثر در فرایند مدیریت روابط برخط با مشتریان ،با قطعیت کامل همراه نخواهد بود .برای
1. Platform
)2. Electronic Customer Relationship Management (e-CRM
)3. Hospitality & Tourism (H&T
4. Self-service
5. End users
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مثال ،ترجیحها و تقاضاهای گردشگران ،که پاسخ به آنها میتواند به شکلگیری رضایت و وفاداری منجر شود،
تحتتأثیر عوامل متعدد بهسرعت در محیطهای مجازی درحال تغییر است .بنابراین ،با توجه به نیازی که به ارائة
مدلی برای مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری ایران در شرایط عدمقطعیت 1دیده میشود ،در
این مقاله جایگاه عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در مدیریت روابط برخط با گردشگران و تأثیر این عوامل در ایجاد
وفاداری در صنعت گردشگری بررسی میشود.
بهاینترتیب ،در این پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ داده میشود:
 .1عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری ایران در شرایط
عدمقطعیت کداماند؟
 .2عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری ایران چه تأثیری در
وفاداری گردشگران دارند؟
 .2از بین عوامل تأثیرگذار در مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری ایران کدامیک شدت
بیشتری دارد؟
 .3از بین عوامل تأثیرپذیر در مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری ایران کدامیک شدت
بیشتری دارد؟
پیشینۀپژوهش
کاربرد مدیریت روابط با مشتریان در ادبیات مدیریت میزبانی و گردشگری ،همراه با ارائة مدلها و مفاهیم متعدد
بوده که در هر دوره بر ابعاد خاصی متمرکز شده است .بهاینترتیب ،در  ،2011وو و لی مدلی ارائه دادند که در آن
4
3
تأثیر میان مدیریت روابط با مشتریان ،کیفیت ارتباط و ارزش طول عمر مشتری بررسی شد ( Wu & Li ,
 .)2011همچنین ،در همین سال ،چن و همکارانش ارتقای اثربخشی هتل با توجه به فرایندهای داخلی ،رضایت
مشتری ،تصویر هتل ،کیفیت خدمات و وفاداری مشتری را بررسی کردند ( .)Chen et al., 2011در ،2013
هونگکیت و همکارانش مدلی را مطرح کردند که براساس آن مدیران سازمان ،عالوهبر شناسایی ابعاد اصلی
مدیریت روابط با مشتریان بهمنظور دستیابی به رضایت و وفاداری مشتریان سازمان ،به تفکری فراتر از سازمان
نیاز دارند (.)Hong-kit Yim et al., 2013
5
در  ،2015یودانووارا مدلی را مطرح کرد که مفهوم رفتار جستوجوی متنوع را بررسی و مدیریت روابط با
مشتریان را از دو روش بازگشت مجدد 6و بازاریابی توصیهای 7اندازهگیری میکرد ( .)Udunuwara, 2015در
 ،2016رحیمی و گونلو مدلی را ارائه دادند که هدف آن نشاندادن تأثیر عوامل فرهنگی سازمان مانند قابلیتهای
تطابقپذیری ،ثبات رویهها ،مأموریت سازمان و میزان مشارکت کارکنان در اجرای موفق مدیریت روابط با
مشتریان در صنعت گردشگری بود ( .)Rahimi & Gunlu, 2016همچنین ،در همین سال ،ملیان گُنزالز و
2

1. Uncertainty
)2. Hospitality and Tourism Management (HTM
)3. Relationship Quality (RQ
)4. Customer Lifetime Value (CLV
)5. Variety-Seeking Behavior (VSB
)6. Repeat Visitation (RV
)7. Word-of-Mouth (WOM
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بولچند گیدومال مدلی را طراحی کردند که نشان میداد فنّاوری اطالعات زیربنای خدماترسانی به مشتریان
است و قابلیتها و امکانات الزم را برای آن فراهم میکند .ازطرفی ،خدماترسانی به مشتریان از روشهای ارائة
کیفیت خدمات و همچنین کاربرد فنّاوریهای خویشخدمتی حاصل میشود ( & Melián - González
.)Bulchand-Gidumal , 2016
در  ،2018مانگونی مدلی را معرفی کرد که نشان میداد سطوح اصلی مدیریت روابط با مشتریان الکترونیکی
که ،بر طبق ادبیات موضوع ،شامل ارائة امکانات پیش از خدمت 1،حین خدمت 2و پس از خدمت 3است ،با
تأثیرگذاری مثبت و مستقیم در یکدیگر در رضایت و وفاداری مشتریان نیز تأثیرگذارند ( Mang'unyi et al.,
 .)2018در همین سال ،سانگپیکول مدل دیگری را پیشنهاد کرد که نشان میداد ابعاد تجربیات سفر وفاداری به
مقصد را مستقیماً تحتتأثیر قرار میدهد .همچنین ،ابعاد تجربیات سفر بهمنزلة متغیر واسط ،غیرمستقیم و از طریق
رضایت گردشگر ،وفاداری به مقصد را در گردشگر تحتتأثیر قرار میدهد ( .)Sangpikul, 2018عالوهبراین ،در
 ،2018گریدو مورینو و همکارانش در مدل پیشنهادی خود نشان دادند که استفاده از شبکههای اجتماعی و مشاهدة
سایتها در صنایع مشابه باعث افزایش بهکارگیری قابلیتهای مدیریت روابط با مشتریان میشود که درنهایت به
کارایی و بازدهی بیشتر مدیریت روابط با مشتریان میانجامد (.)Garrido - Moreno et al., 2018
با توجه به مدلهای مطرحشده ،میتوان گفت مشتریان وفادار بسیار باارزشتر از مشتریان رضایتمندند.
مشتری رضایتمندی که مجدداً به سازمان مراجعه نکند و بازاریابی توصیهای انجام ندهد هیچ نوع ارزش خالص
فعلی ندارد .اما مشتری وفاداری که مجدداً به سازمان مراجعه میکند و بازاریابی توصیهای مثبتی نیز انجام
میدهد برای یک هتل لوکس بیش از هزاران دالر ارزش خالص فعلی دارد .به همین سبب ،مدیران باید آن
دسته از کاربرانی را که احتمال دارد تبدیل به مشتری وفادار شوند شناسایی کنند و ،در مقایسه با رقبا ،ارزش
دریافتشدة بیشتری به آنها ارائه دهند (کاتلر.)1395 ،
ادبیاتنظری
براساسِ روش تحقیقی که در این پژوهش بهکار رفته است ،در فاز اول ،با توجه به موارد مطرحشده در ادبیات
نظری ،عوامل مؤثر در مدیریت روابط برخط با مشتریان این صنعت شناسایی شدهاند .سپس ،در فاز کمّی ،پرسش
نامهای براساس ساختار روش دیمَتِل خاکستری 4طراحی و میان خبرگان مشارکتکننده در این پژوهش توزیع
شده است .در ادامه به تشریح ادبیات مرتبط با عوامل شناساییشده در فاز کیفی میپردازیم.

شخدمتی
تأثیربازاریابیمحتوادرمدیریتروابطباگردشگران،بازاریابیتوصیهایوفنّاوریخوی 
بازاریابی محتوا 5نوعی بازاریابی است که به ایجاد و توزیع مطالب برخط میپردازد و مستقیم یا غیرمستقیم برندی
خاص را ارتقا میدهد .بازاریابی محتوا غالباً بدون ارتقای مستقیم است .هدف این نوع محتوا صرفاً افزایش عالقه
به محصوالت یا خدمات است .ازاینرو ،بازاریابی محتوا مشتریان را غیرمستقیم جذب میکند و بهدست میآورد
(سنگری و همکاران .)1398 ،به همین سبب ،سازمانها باید از راهبردهای ارتباطی جدیدی استفاده کنند که
1. Pre-service
2. At-service
3. Post-service
4. Grey DEMATEL
5. Content marketing
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پیامهای درونسازمانی ( )Malthouse, 2013را در خود جای میدهند؛ بهطوریکه ارزشی بیش از تبلیغات
برای مصرفکنندگان ایجاد کنند ( .)Halligan & Shah, 2009بنابراین ،سازمانها میتوانند از این راهبردها
برای جمعآوری اطالعات دربارة مصرفکنندگان خود استفاده کنند تا از این طریق توانایی آنها برای مدیریت
مؤثر مشتریان افزایش یابد .از راهکارهای مدیریت مشتریان تولید محتوای جذاب است (Malthouse et al.,
) .2013برای مثال ،برخی از سازمانها که کاالهای بستهبندیشده ارائه میدهند ،مانند کرافت و پروکتر اند
گمبل 2،از بازاریابی محتوا استفاده کردهاند .کرافت روی وبگاه و برنامة موبایلی خود قابلیتهایی برای ارائة
راهنماییها ،نظرها ،دستورالعملها ،فهرستهای خرید و فیلمهایی دربارة آشنایی با روش پخت غذاها قرار داده
است و برای دریافت این اطالعات از کاربران خود میخواهد تا ایمیل و تلفن همراه خود را ثبت کنند و از این
طریق یک پایگاه دادهها از مشتریان بهدست میآورد که باید روابط با آنها را مدیریت کند .چنین فرایندی نشان
میدهد که چگونه بازاریابی محتوا در مدیریت روابط با مشتریان تأثیر میگذارد ).(Malthouse et al., 2013
از دیگر تأثیرات بازاریابی محتوا اثراتی است که در تعامالت اجتماعی و بازاریابی توصیهای دارد که عموماً آن را
«ارزش اجتماعی» 3مینامند ) .(Libai et al., 2013این نوع مطالعات به رفتارهای ارجاعی 4و ارزش منبع 5اشاره
دارند ( .)Kumar et al., 2010; Schmitt et al., 2011عالوهبراین ،پژوهشهای دیگر نشان میدهند که مشتریان
چگونه از طریق بازاریابی توصیهای و کانالهای متفاوت بازاریابی جذب سازمان میشوند ( ;Trusov et al.,2009
. )Villanueva et al., 2008افزونبراین ،از روشهایی که در رشتههای متفاوت ازجمله بازاریابی ( Bitner et al.,
 )1994; Bitner et al.,1990; Grove & Fisk, 1997; Iacobucci et al.,1995; Keaveney 1995استفاده
میشود ،روش حادثة بحرانی 6است .از این روش میتوان برای بررسی علت رضایت یا نارضایتی مشتریانی بهره برد
که از فنّاوریهای خویشخدمتی استفاده میکنند .درواقع ،این روش ،که از فنّاوریهای خویشخدمتی نشت میگیرد،
نوعی روش تحلیل بازاریابی محتوا محسوب میشود که محتوا را از طریق طبقهبندی داستانها یا حوادث با هدف
کشف مدلها یا تمایالت مشتریان تجزیهوتحلیل میکند (.)Bitner et al., 1990
1

تأثیرمدیریتروابطبامشتریاندروفاداریگردشگران
پژوهشگران ،در سال  ،2011تأثیر میان مدیریت روابط با مشتری ،کیفیت ارتباط و ارزش طول عمر مشتری را
بررسی کردند ( .)Wu & Li ,2011آنها نشان دادند که کیفیت در قصد خرید بهمنزلة عامل ارزش طول عمر
مشتری تأثیرگذار است و درنتیجه در وفاداری مشتریان بهمثابة عامل ارزش طول عمر مشتری تأثیر مثبت دارد.
درواقع ،بازاریابی توصیهای الکترونیکی 8و انتقال تجربیات به دیگر مشتریان که مصداقی از وفاداری مشتریان
است با بهکارگیری فرایند مدیریت روابط با مشتری در سازمان و ارتقای کیفیت روابط محقق میشود و به
انتخاب نهایی دیگر مشتریان منتهی خواهد شد .عالوهبراین ،در  ،2011برخی دیگر از پژوهشگران دربارة رویکرد
کارت امتیاز متوازن در مدیریت روابط با مشتریان تحقیق کردند که در این رویکرد نیز دستیابی به رضایت و
7

1. In-bound messages
2. Procter & Gamble
3. Social value
4. Referral behavior
5. Reference value
)6. Critical Incident Technique (CIT
)7. Relationship Quality (RQ
)8. Electronic Word-Of-Mouth (e-WOM
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متعاقباً وفاداری مشتری بهمنزلة عامل مرتبط با مشتری و درنتیجه غایت خواستة سازمان تعیین شده است
(.)Chen et al., 2011
در سال  ،2013پژوهشگران ابعاد اصلی مدیریت روابط با مشتریان را به علت نیاز به تفکری فراتر از سازمان
و دستیابی به رضایت و حفظ مشتری و درنتیجه افزایش فروش سازمان شناسایی کردند .همچنین ،در نظریة
خود ،دربارة فنّاوریهای مبتنی بر مدیریت روابط با مشتریان بهمنزلة عاملی که در رضایت مشتریان و حفظ و
وفاداری آنان تأثیرگذار است تحقیق و بررسی کردند .در نظریة آنها ،تمرکز بر مشتریان اصلی ،بهمثابة یکی از
اهداف اصلی دیدگاه مدیریت روابط با مشتریان ،تأثیر مثبتی در حفظ رضایت و متعاقباً وفاداری مشتریان دارد
( .)Hong-kit Yim et al., 2013بهاینترتیب ،در  2018نیز مدلی مطرح شد که نشان میداد سطوح اصلی
مدیریت روابط با مشتریان الکترونیکی تأثیری مثبت و مستقیم در رضایت و وفاداری مشتریان دارد
( .)Mang'unyi et al., 2018در همین سال ،پژوهشگری دیگر در نظریة پیشنهادی خود نشان داد که ابعاد
تجربیات سفر بهمنزلة متغیر مستقل در وفاداری به مقصد بهمثابة متغیر وابسته مستقیماً تأثیر میگذارد .همچنین،
ابعاد تجربیات سفر ،غیرمستقیم و از طریق رضایت گردشگر ،بهمثابة متغیر واسط در وفاداری به مقصد در
گردشگر تأثیر میگذارد (.)Sangpikul, 2018
شخدمتی
یهایخوی 
تأثیرفرهنگبرمدیریتروابطباگردشگرانوفنّاور 
پژوهشگران ،در سال  ،2016نظریهای ارائه دادند که هدف آن بررسی تأثیر عوامل فرهنگی سازمان مانند
قابلیتهای تطابقپذیری ،ثبات رویهها ،مأموریت سازمان و میزان مشارکت کارکنان در اجرای موفق مدیریت روابط
با مشتریان در صنعت گردشگری بود ( .)Rahimi & Gunlu, 2016درواقع ،میتوان گفت در اجرای موفق سیستم
مدیریت روابط با مشتریان در سازمان ،عامل مهم رضایت گردشگر ،که در نتیجة تجارب مثبت مصرف حاصل شده
است ،از طریق اعتماد به فنّاوریهای خویشخدمتی توجیهپذیر است .برخی دیگر از پژوهشگران در تحقیقات خود
به تأثیر محوری فرهنگِ اعتمادسازی در شکلگیری رضایت مشتری از طریق بهکارگیری فنّاوریهای
خویشخدمتی دست یافتهاند ( .)Johnson et al., 2008از طرف دیگر ،ایجاد محیط اعتماد همگانی ،قصد خرید
برخط مشتریان را افزایش میدهد ( )Pappas, 2016که با راضیسازی مشتریان بهدست میآید ( & Sagib
 .)Zapan, 2014لیو معتقد است که راضیسازی مشتریان از طریق فنّاوریهای خویشخدمتی شدیداً تحتتأثیر
اعتماد آنها قرار میگیرد ( .)Liu, 2012برخی پژوهشگران نیز معتقدند اعتماد نقش مهمی در راضیساختن
مشتری دارد ( .)Kusari et al., 2013بنابراین ،تالش درجهت فرهنگ اعتمادسازی به فنّاوریهای خویشخدمتی
معیاری مهم برای رضایت مشتریان در نتیجة استفاده از فنّاوریهای خویشخدمتی تلقی میشود.
شبکههایاجتماعی1وبازاریابیتوصیهایبامدیریتروابطبامشتریان

تأثیرمتقابل

پژوهشگران ،در سال  ،2018موضوع استفاده از شبکههای اجتماعی را مطرح کردند و اذعان داشتند که مشاهدة
سایتها در صنایع متفاوت باعث افزایش بهکارگیری قابلیتهای مدیریت روابط با مشتریان در آنها میشود که
به کارایی و بازدهی بیشتر مدیریت روابط تعاملی با مشتریان 2میانجامد .درواقع ،آنها این رویکرد را تأیید کردند
که شبکههای اجتماعی بر بازدهی و قابلیتهای مدیریت روابط تعاملی با مشتریان تأثیر مثبت دارد .ازاینرو،
1. Social Media
)2. Collaborative Customer Relationship Management (CRM
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استفاده از سایتها بهمنزلة یکی از ابزارهای مهم ایجاد و مدیریت شبکههای اجتماعی در بازدهی و قابلیتهای
مدیریت روابط تعاملی با مشتری تأثیر مثبت دارد .از طرف دیگر ،قابلیتهای مدیریت روابط تعاملی با مشتری در
بازدهی مدیریت روابط تعاملی با مشتری تأثیر مثبت خواهد داشت (.)Garrido - Moreno et al., 2018
از سوی دیگر ،پژوهشگری ،در سال  ،2015نظریهای را مطرح کرد که در آن مدیریت روابط با مشتریان از دو
روش بازگشت مجدد و بازاریابی توصیهای اندازهگیری میشد .براساسِ این رویکرد ،مدیریت روابط با مشتریان بر
بازگشت مجدد مشتری تأثیر مثبت دارد و ،بهتبعِ آن ،بازگشت مشتری بر بازاریابی توصیهای نیز تأثیر مثبت
دوسویه خواهد داشت .ازاینرو ،میتوان گفت مدیریت روابط با مشتریان در بازاریابی توصیهای نیز تأثیر مثبت
دارد (.)Udunuwara, 2015
شخدمتیدرکاراییسیستممدیریتروابطباگردشگران
یهایخوی 
تأثیراستفادهازفنّاور 

در سالهای اخیر ،برای اثرگذاری بیشتر در سازمانهای ارائهدهندة خدمات ،مانند صنایع گردشگری،
پیشرفتهای فنّاورانه با افزایش توجه به محصوالت مبتنی بر خدمات همراه بوده است ).(Bitner et al., 2002
سازمانها اغلب فنّاوری اطالعات را به دنبال برنامة نوآورانه خود برای افزایش یا گسترش دامنة محصوالت و
خدمات خود بهکار میگیرند ).(Sprague & McNurlin, 1993
فنّاوریهای خویشخدمتی نوعی فنّاوری اطالعات هستند .بهنظرِ موتر و همکارانش ( ،)2000فنّاوریهای
خویشخدمتی رابطهای فناورانهای هستند که مشتریان را قادر میسازند خدماتی بدون مشارکت مستقیم کارمندان
ارائه دهند .از طرف دیگر ،فنّاوریهای خویشخدمتی به فنّاوریهایی گفته میشود که سازمان از آنها استفاده میکند
تا مشتریان را درگیر رفتارهای خودکفایانه کند ( .)Hilton et al., 2013میتوان گفت کسبوکارهای دیگری مانند
صنایع گردشگری هستند که از فنّاوریهای خویشخدمتی برای دستیابی به کارایی و بهرهوری بیشتر استفاده میکنند.
افزونبراین ،در  ،2016نظریهای ارائه شد که نشان میداد فنّاوری اطالعات زیربنای ارائة خدمات به مشتریان است و
قابلیتها و امکانات الزم را برای آن فراهم میکند .ازطرفی ،ارائة خدمات به مشتریان از روشهای ارائة کیفیت خدمات
و کاربرد فنّاوریهای خویشخدمتی بهدست میآید .نتایج حاصل از این نظریه مبین آن است که فنّاوری اطالعات در
خدمات مشتری تأثیر مثبت دارد و ،در مقابل ،خدمات مشتری در فنّاوریهای خویشخدمتی و ،همچنین ،کیفیت
خدمات تأثیر مثبت خواهد داشت ( .)Melián - González & Bulchand-Gidumal , 2016از طرف دیگر،
فنّاوریهای خویشخدمتی در کاهش مدت انتظار برای دریافت خدمات مشتری تأثیر مثبت دارد و ،درنتیجه ،به کاهش
تجربیات منفی مشتری یا اجتناب او از این تجربیات منتهی خواهد شد که این امر نیز از اهداف اصلی فرایند مدیریت
روابط با مشتریان است و به وفاداری مشتریان میانجامد (.)ibid
ازطرفی« ،خطر» و «عدمقطعیت» دو واژة پرکاربرد در ادبیات مدیریت معاصرند .اگرچه عدمقطعیت در زندگی
روزمرة انسان به وضوح به چشم میخورد ،اما پاسخ به سؤال ظاهراً سادة «عدمقطعیت چیست؟» ساده نیست
( .(Fuentes Sanchez, 2013در تعریفی ساده ،میتوان عدمقطعیت را نبودِ قطعیت دانست .در تعریفی دیگر،
قطعیت به فعالیتی قطعی گفته میشود که احتمال وقوع آن صددرصد باشد و امکان نداشته باشد که احتمال
وقوع آن صفر درصد باشد .فعالیتهای میان این دو احتمال یا امکان را فعالیتهایی مینامیم که دارای سطوح
مختلف عدمقطعیت هستند .در فرهنگ لغات آکسفورد ،عدمقطعیت به این صورت تعریف میشود« :چیزی که
دربارة آن مطمئن نیستید یا در وضعیت غیرقطعی قرار دارد».
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بر همین اساس ،عدمقطعیت در این تحقیق از عناصر بسیار مهم تلقی شده است؛ زیرا محیط برخط ،که در
این تحقیق درصدد مدلسازی مدیریت روابط با گردشگران در آن بودهایم ،محیطی بسیار متغیر با دگرگونیهای
سریع است .در چنین محیطی ،پیشبینی رفتار گردشگران و نگرشها و اولویتهای آنها با ابهامات متعددی
همراه است و الزم است عوامل اثرگذار در این موارد و درنهایت عوامل اثرگذار در رضایت گردشگران با
پویاییهای ذاتی خود در مدل نهایی درنظر گرفته شوند .به این منظور ،از روش دیمَتِل خاکستری استفاده شده
است که تأثیر عدمقطعیت در مدل را لحاظ میکند.
روششناسیپژوهش

براساسِ طبقهبندی نیومن ،این پژوهش بر مبنای هدف پژوهش بنیادین و از نظر روش اجرا توصیفی ـ تحلیلی
است (نیومن .)1395 ،اطالعات پژوهش با ترکیب روشهای اسنادی ـ کتابخانهای و پیمایشی گردآوری شده
است .بهاینترتیب ،در بخش کیفیِ تحقیق ،ابتدا با تحلیل محتوای ادبیات و پیشینة تحقیق تعدادی از عوامل
بهمنزلة عوامل اثرگذار و اثرپذیر در فرایند مدیریت روابط برخط با گردشگران در ایران شناسایی شدند .سپس،
این عوامل (مدل مفهومی اولیه) ،بهمنظور تأیید روایی مدل ،در اختیار خبرگان قرار گرفت .در مرحلة بعدی،
دیدگاه خبرگان دربارة شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عوامل ارزیابی شد و مدل نهایی تحقیق براساسِ
تحلیل کمّی دیدگاه خبرگان بهدست آمد.
جامعة آماری این پژوهش خبرگان صنعت گردشگری و خبرگان حوزة ارتباطات برخط شامل استادان و
پژوهشگران این حوزه بوده که از دانش و سابقة کار مرتبط برخوردار بودهاند .نمونة آماری این پژوهش متشکل از
بیست نفر است که به روش گلولة برفی انتخاب شدهاند و در حوزة موردنظر خبره بودهاند .علت انتخاب این تعداد
از خبرگان برای مشارکت در تحقیق دستیابی به اقناع نظری در نتایج بوده است .از نفر پانزدهم تا بیستم،
هیچیک از خبرگان به عامل جدیدی در مدل مدیریت روابط برخط با گردشگران اشاره نکردهاند .ویژگیهای این
افراد خبره در جدول زیر منعکس شده است.
مشارکتکنندهدرپژوهش

تشناختی خبرگان
جدول:1اطالعات جمعی 

 20نفر ( 10استاد مدیریت جهانگردی 5 ،استاد بازاریابی 3،استاد فنّاوری
تعداد کل خبرگان:
اطالعات 2 ،استاد جامعهشناسی)
عالمه طباطبائی (ره) ،علم و فرهنگ تهران ،فردوسی مشهد و الزهرا (س)
دانشگاههای محل تدریس:
مدیریت جهانگردی ،بازاریابی ،فنّاوری اطالعات و جامعهشناسی
رشتة تحصیلی خبرگان:
همة استادان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی دارند
میزان تحصیالت خبرگان:
سابقة انجام پروژه در زمینة مدیریت همة استادان تاکنون پروژههایی را در زمینة مدیریت روابط با
مشتری در سازمانهای ایرانی اجرا کردهاند
روابط برخط با مشتریان و گردشگری:
 40سال
میانگین سنی استادان:

بهمنظور تحلیل دادههای گردآوریشده در فاز کیفی تحقیق (مدل مفهومی اولیه) از روش دیمَتِل خاکستری
استفاده شده است که دیمَتِل فاصلهای یا اینتروال 1نیز نامیده میشود که رهنمودهایی را برای تصمیمگیری در
1. Interval
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شرایط عدماطمینان ارائه میدهد .هدف از تحلیل دادهها به روش دیمَتِل تعیین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخصها
و تعیین روابط بین آنهاست .به عبارت دیگر ،روش دیمَتِل برای تعیین ارتباطات علّی و معلولی میان متغیرها
استفاده میشود ( .)Seyed-Hosseini et al., 2006; Hori & Shimizu, 1999این روش از روشهای تصمیم
گیری چندمعیاره براساسِ مقایسههای زوجی است که برای استنتاج عوامل مؤثر در یک سیستم از قضاوت خبرگان
استفاده میکند و شدت اثر روابط یادشده را بهصورت امتیاز عددی تعیین میکند (.)Lin & Tzeng, 2009
تفاوت اساسی عدد قطعی و فازی با عدد خاکستری در این است که مقدار عدد خاکستری نامشخص است،
اما بازهای که مقدار آن را دربر میگیرد شناخته شده است .در سیستم نظریة خاکستری دربارة اعداد گنگ و داده
هایی که اطالعات کامل از آنها وجود ندارد بحث میشود .بر همین اساس ،در این پژوهش ،ازآنجاکه مقادیر
دقیق اثرگذاری و تأثیرپذیری متغیرهای مدل تعیینپذیر نبودند ،بهمنظور مدلسازی شاخصهای شناساییشده و
تعیین روابط میان آنها از روش دیمَتِل خاکستری با بهرهگیری از نرمافزار مَتلب ،استفاده شده است .بهاینترتیب،
در این تحقیق براساسِ نظریة سیستمهای خاکستری روش جدیدی در مدلسازی مدیریت روابط برخط با
مشتریان در صنعت گردشگری ایران پیشنهاد شده است .بهطور کلی ،سیستمهایی با اطالعات کامالً معلوم را
«سیستم سفید» ،سیستمهایی با اطالعات ناشناخته را «سیستم سیاه» و سیستمهایی با اطالعات نیمهمعلوم و
نیمهناشناخته را «سیستم خاکستری» مینامند (.)Bai & Sarkis, 2013
همانطور که بیان شد ،پژوهش در دو مرحله انجام شده است؛ در مرحلة کیفی از طریق مطالعات کتابخانهای
و مصاحبه با خبرگان و در مرحلة کمّی از طریق پژوهشهای میدانی .بهتعبیری ،در مرحلة اول ،از طریق مطالعة
منابع موجود و بررسی نظر خبرگان صنعت گردشگری ،عوامل مؤثر در مدیریت روابط برخط با مشتریان این
صنعت شناسایی شدهاند .سپس ،در مرحلة کمّی ،پرسشنامهای براساسِ ساختار روش دیمَتِل خاکستری طراحی و
میان خبرگان مشارکتکننده در این پژوهش توزیع شده است.
برای اجرای پژوهش ،ابتدا از طریق تحلیل محتوای ادبیات و پیشینة نظری موضوع تحقیق ،فهرستی از عوامل
مؤثر تهیه شد و در قالب مدل مفهومی مقدماتی مرتب گردید .پس از تأیید روایی محتوایی و صوری این مدل مفهومی
از سوی خبرگان مشارکتکننده در تحقیق ،وابستگیهای متقابل عوامل مذکور با استفاده از روش دیمَتِل خاکستری
کشف شده و سلسلهمراتب بین عوامل براساس مقایسههای زوجی و قضاوت خبرگان شناسایی شده است .بدینترتیب،
سطوح تأثیرات مستقیم و فعلوانفعاالت عوامل مؤثر در مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری کمّی
شده و سپس عواملی انتخاب شدهاند که تأثیر بیشتری در مدیریت روابط برخط در این صنعت دارند.
برای تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مؤثر در مدیریت روابط برخط با استفاده از روش دیمَتِل
دیدگاه خبرة
خاکستری از سه پارامتر استفاده شده است .در این روش،
مشارکتکننده در پژوهش دربارة اثر عامل  iدر عامل  jرا نشان میدهد و اگر  iمساوی  jباشد ،در ماتریسها
عدد صفر قرار داده میشود .برای هر فرد خبرة مشارکتکننده در پژوهش یک ماتریس  n×nدر قالب
تعریف شده است که در آن p ،تعداد پاسخدهندگان و  nتعداد عوامل بررسیشده را
مشخصکنندة ماتریسهای تشکیلشده از  pپاسخدهنده

نشان میدهند .بنابراین،
است (.)Zhou et al., 2011
در مرحلة بعد ،ماتریس تصمیمگیریِ اولیه براساسِ میانگین سادة نظرهای تمامی خبرگان مشارکتکننده در
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پژوهش استخراج میشود (.)Jassbi et al., 2011
()1
سپس ماتریس نرمالشده با استفاده از فرمولهای  2و  3محاسبه میشود (.)Zhou et al., 2011
()2
()3

برای شکلگیری ماتریس نرمال از جمع و تفریق و مقایسة اعداد خاکستری استفاده شده است .در مرحلة
بعد ،ماتریس ارتباط کامل با استفاده از سه فرمول  4و  5و  6محاسبه شده است که به ترتیب حدهای پایین،
میانی و باال را مشخص میکنند.
()4
()5
()6
نشان داده شده است .پس از ترکیب حدهای پایین ،میانی و باال و
ماتریس ارتباط کامل ،با نماد
محاسبة ماتریس ارتباط کامل ،اعداد خاکستری به اعداد قطعی تبدیل میشوند .به این منظور ،به ازایِ هر  iو  jاز
فرمول  7استفاده شده است.
()7
بهمنظور حذف متغیرهایی که تأثیر کمتری در مدل مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری
داشتهاند ،از حد آستانه ) (TSاستفاده شده است .ازاینرو ،حد آستانة مشترکی برای همة درایههای ماتریس
مشخص شده است .پس از آن ،درایههایی که عدد آنها بیشتر از حد آستانه بوده است در ماتریس  Uوارد
شدهاند و بهجایِ درایههایی که عدد آنها کمتر از حد آستانه بوده است ،در این ماتریس ،عدد صفر قرار داده شده
است (.)Zhou et al., 2011
()8

()9

در مرحلة بعد ،متغیرهای اثرگذار و تأثیرپذیر در مدل مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری
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محاسبه شدهاند.

استخراج شده است .به این منظور،

و

از جمع هر سطر و

برای آنها مثبت شود
ستون ماتریس  Uبهدست آمدهاند .متغیرهایی که مقدار
«متغیرهای اثرگذار» و متغیرهایی که این مقدار برای آنها منفی شود «متغیرهای اثرپذیر» در مدل مدیریت
روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری طبقهبندی شدهاند .در میان متغیرهای تأثیرگذار نیز.،
شدت تأثیر و تأثر هر متغیر را با سایر متغیرها مشخص میکند .به این معنا که از میان متغیرهای تأثیرگذار،
اهمیت و اولویت بیشتر آن متغیر را نشان میدهد (.)shieh et al., 2010
باالتربودن میزانِ
مراحل انجام این پژوهش در نمودار  1بهصورت خالصه نشان داده شده است.
تعییناهدافپژوهش

تعیینمتغیرهایاصلیجهتارزیابی

حذفمتغیرهایناکاراوتعیینمتغیرهایکلیدی

شناساییمتغیرهایمدل

بررسیوتحلیلمتغیرهای

محاسبهاوزانمتغیرها

کلیدی

اولویتبندیوتعیینروابط
شاخصهایکلیدی

حذفمتغیرهایضعیف

مدلسازیمدیریتروابطبرخطبامشتریاندرصنعتگردشگریایران

مدلسازیبااستفادهازروشدیمَتِلخاکستری
نمودار:1مراحل 



افتهها
ی 
همانطورکه در بخشهای قبلی نیز بیان شد ،در این پژوهش ابتدا از طریق مرور ادبیات پژوهش تعدادی از
آخرین مطالعات انجامشده در حوزة مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری گردآوری شده است.
پس از تحلیل محتوای نتایج این مطالعات ،مهمترین متغیرها و عوامل اثرگذار در فرایند مدیریت روابط برخط با
گردشگران شناسایی و استخراج شدهاند (جدول .)2
همچنین ،در نتیجة جستوجو و بررسی پایگاههای دادهها ،نشریات علمی و موتورهای جستوجوی متعدد و
با استفاده از واژههای اصلی موردِنظر ،پنجاه مقاله یافته شد .مقاالت براساسِ معیارهای مندرج در نمودار 2
بررسی شدهاند.
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تعداد منابعی که یافته شد

تعداد مقاالتی که با توجه به عنوان رد شدند

N=50

N=5

تعداد مقاالتی که با توجه بهِ چکیده رد شدند

کل چکیدههای غربالشده

N=5

N=45

تعداد مقاالتی که از نظر محتوا رد شدند

کل محتوای مقاالت بررسی

N=20

شد N=40

تعداد مقاالتی که بهعلتِ بیارتباطبودن با

تعداد کل مقاالت اولیه

مفاهیم موردِنظر در مقاله رد شدند

N=20

N=10

تعداد کل مقاالت مرتبط
N=10

نمودار:2معیارهایانتخابمقاالت
با توجه به معیارهای بیانشده در نمودار  ،2تعداد ده مقاله انتخاب شده که دارای مؤلفهها و مفاهیم جدید در
زمینة مدیریت روابط با مشتری در صنعت گردشگری بودهاند (جدول .)2
:مهمترینمتغیرهاوعواملاثرگذاردرفرایندمدیریتروابطبرخطباگردشگران

جدول2
منابعفارسی
ابعادومتغیرهایمدل

سال

منبع

وفاداری گردشگر
مدیریت روابط برخط
بازاریابی محتوا

1395
1393
1398

کاتلر
ناظمی و گرجی
سنگری و همکاران

منابعخارجی

مدیریت روابط با مشتریان :کیفیت ارتباط و ارزش طول عمر مشتری
یادگیری و رشد :قابلیتهای حرفهای کارمندان
فرایندهای داخلی :ارتقای اثربخشی هتل
عامل مرتبط با مشتری :رضایت مشتری ،تصویر هتل ،کیفیت خدمات
و وفاداری مشتری
عامل مالی :کسب بازدهی مالی
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مشتریان اصلی
مدیریت دانش
فنّاوریهای مبتنی بر مدیریت روابط با مشتریان
حفظ مشتری و رشد فروش
رضایت مشتریان
عوامل فرهنگی :قابلیتهای تطابقپذیری ،ثبات رویه ،مأموریت
سازمان و میزان مشارکت کارکنان
رفتار جستوجوی متنوع
مدیریت روابط با مشتریان :بازگشت مجدد مشتری و بازاریابی کالمی
کیفیت خدمات :کیفیت روابط ،کیفیت محیط فیزیکی و بازدهی
فنّاوریهای خویشخدمتی :کاهش انتظار و اجتناب از تجربیات منفی
 :e-CRMامکانات پیش از خدمت ،حین خدمت و پس از خدمت
ابعاد تجربیات سفر
وفاداری به مقصد
شبکههای اجتماعی
قابلیتهای گوناگون CRM
اندازة هتل

2013

هانگ و همکاران

2016

رحیمی و گونلو

2015

یودانووارا

2016

ملیان گُنزالز و بولچند
گیدومال
مانگونی
سانگپیکول
گریدو مورینو و
همکاران

2018
2018

در ادامه ،مؤلفهها و مفاهیم مدیریت روابط با مشتریان در صنعت گردشگری مطابق جدول  3معرفی شده
است .مجدداً یادآوری میشود که این متغیرها در مرحلة کیفی از طریق تحلیل محتوای ادبیات و پیشینة تحقیق
مرتبط با موضوع تحقیق حاضر استخراج شدهاند.
مؤلفههاومفاهیممدیریتروابطبامشتریاندرصنعتگردشگری

جدول:3
(مقولههایاصلی)

متغیر

کیفیت روابط

ارزش طول عمر
مشتری

وفاداری و قصد خرید
مشتری

نویسنده

زیرمقوله(مقولههایفرعی)

رضایت
اعتماد
تعهد
میزان مصرف
وفاداری
بازاریابی کالمی
قصد خرید
بازاریابی کالمی و توصیة
دیگران
امکانات پیش از خدمت
امکانات حین خدمت
امکانات پس از خدمت
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کیفیت خدمات
تصویر مقصد

رضایت مشتری

فنّاوریهای
خویشخدمتی
مدیریت دانش

فرهنگ سازمانی
بازاریابی محتوایی در
شبکههای اجتماعی

شناسائی و اولویتبندی عوامل مؤثر در مدیریت روابطِ برخط با گردشگران ...

کیفیت تعامالت
کیفیت محیط فیزیکی
کیفیت خروجی
عالقه به بازدید مجدد
توصیه به دیگران
محصوالت و خدمات
مردم و فرهنگ
امنیت
امکانات پیش از خدمت
امکانات حین خدمت
امکانات پس از خدمت
کاهش زمان انتظار
اجتناب از تجربة منفی
درک نیازها
ایجاد کانال ارتباطی
مدیریت زمان انتظار
قابلیت انطباقپذیری
ثبات
مأموریت سازمان
میزان مشارکت
میزان مشارکت

)Chen et al. (2011
)Melián-González & Bulchand-Gidumal (2016

)Chen et al. (2011
et al. (2012)Kabir
)Chen et al. (2011
)Hong-kit Yim et al. (2013
)Udunuwara (2015
)Mang'unyi et al. (2018

)Hong-kit Yim et al. (2013
)Melián-González & Bulchand-Gidumal (2016
)Mang'unyi et al. (2018
)Hong-kit Yim et al. (2013

)Rahimi & Gunlu (2016

)Garrido-Moreno et al. (2018

سپس ،عوامل شناساییشده در قالب مدل مفهومی اولیه مرتب شد و بهمنظور تأیید روایی صوری و محتوا در
اختیار خبرگان مشارکتکننده در این تحقیق قرار گرفت .در مرحلة بعدی ،همانطورکه در بخش روششناسی
تشریح شد ،پرسشنامة دیمَتِل خاکستری بر مبنای متغیرهای استخراجشده طراحی شد و در قالب آن از هرکدام از
خبرگان مشارکتکننده در این پژوهش خواسته شد تا اثر هر متغیر در متغیر دیگر را مشخص کند .پرسشنامة
طراحیشده شامل  11متغیر اصلی و  33سؤال بود و پاسخدهی به این سؤاالت بهصورت متغیرهای زبانی و شامل 6
مورد با عناوین بیاثر ،اثر بسیار کم ،اثر کم ،اثر متوسط ،اثر زیاد و اثر بسیار زیاد بود .این معیارهای زبانی ،در اختیار
خبرگان مشارکتکننده قرار گرفت تا ،با توجه به آنها ،معیارها را با هم مقایسه کنند (.)Reyes et al., 2011
بهاینترتیب ،معیارهای زبانی طبق جدول  4به بازههای عددی تبدیل شد و در محاسبات کمّی بهکار گرفته شدند.
با حذف متغیرهای با تأثیرکم ،فقط متغیرهایی باقی ماندند که تأثیر آنها در مدل مدیریت روابط برخط با
مشتریان در صنعت گردشگری دارای رابطة علّی و معلولی زیاد بود .در جدول  ،6متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر
اصلی که با توجه به شدت تأثیر به مدل نهایی راه یافتهاند ،نشان داده شده است.
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سههایزوجی
جدول:4معیارهایزبانیمقای 
معیارزبانی

بیاثر
اثر بسیارکم
اثر کم
اثر متوسط
اثر زیاد
اثر بسیار زیاد

مقدارخاکستری
][0.0, 0.0, 0.0
)[0.0, 0.1, 0.2
)[0.2, 0.3, 0.4
)[0.4, 0.5, 0.6
)[0.6, 0.7, 0.8
][0.8, 0.9, 1.0

جدول:5مقادیر Di+Djو  Di-Djو  Diو Dj
F1
F2
F3
F4
3F5
1F6
2F7
3F8
1F9
2F10
F11

0/111
0/177
0/005
0/115
0/564
0/437
0/394
0/320
1/221
1/113
0/189

0/631
0/254
0/091
0/093
0/350
1/069
0/762
0/659
0/317
0/248
0/197

0/520
0/077
0/086
0/021
0/214
0/631
0/367
0/339
0/903
0/865
0/008

0/742
0/431
0/096
0/208
0/913
1/505
1/156
0/979
1/537
1/360
0/385

جدول:6متغیرهایتأثیرگذاروتأثیرپذیردرمدل
متغیرهایتأثیرپذیر

متغیرهایتأثیرگذار

متغیر
F1
F2
F3
1F6
2F7
3F8
F11

متغیر
0/520
0/077
0/086
0/631
0/367
0/339
0/008

F4
3F5
1F9
2F10
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-0/021
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متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر نیز به ترتیبِ شدت تأثیرگذاری در سایر عوامل در جداول  7و  8نشان داده شدهاند.
جدول:7متغیرهایتأثیرگذاربهترتیبِشدتتأثیرگذاری

کد
1F6
2F7
3F8

متغیر
بازاریابی محتوایی در فضای
مجازی
بهرهگیری از فنّاوریهای
خویشخدمتی ()SST
فرهنگ



رتبه

1/505

1

1/156

2

0/979

3

جدول:8متغیرهایتأثیرپذیربهترتیبِشدتتأثیرپذیری

1F9
2F10
3F5

متغیر
بازاریابی توصیهای
الکترونیکی )(e-WOM
عملکرد مدیریت روابط با
گردشگر ()CRM
وفاداری گردشگر



رتبه

-0/903

1

-0/865

2

-0/214

3

جهگیری
بحثونتی 
با توجه به یافتههای بهدستآمده از اجرای روش دیمَتِل خاکستری ،از میان تمامی متغیرها و عوامل استخراجشده
در ادبیات ،مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری ایران ،متغیرهای بازاریابی محتوایی در فضای
مجازی ،و بهرهگیری از فنّاوریهای خویشخدمتی و فرهنگ به ترتیب مهمترین متغیرهای تأثیرگذار و بازاریابی
توصیهای الکترونیکی ،عملکرد مدیریت روابط با گردشگر و وفاداری گردشگر به ترتیب مهمترین متغیرهای
تأثیرپذیر در این پژوهش بودهاند .بهاینترتیب ،رابطة علّی و معلولی اصلی میان مهمترین متغیرهای شکلدهندة
مدل مدیریت روابط برخط با مشتریان در صنعت گردشگری ایران مشخص شد و متغیرهای اثرگذار بهمنزلة
متغیرهای مستقل اصلی و متغیرهای تأثیرپذیر بهمنزلة متغیرهای وابستة اصلی شناسایی شدند.
در مرحلة بعدی ،سلسلهمراتب تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرهای مستقل و وابسته در مدل نیز ،با توجه به
اعداد خاکستری و فاصلههای بهدستآمده ،مشخص شدند .بهاینترتیب ،مدل نهایی مطابق نمودار  3استخراج
شده است:
از یافتههای اصلی و مهم پژوهش حاضر تشخیص تأثیر بازاریابی محتوایی و بازاریابی کالمی توصیهای در
پیشبرد اهداف صاحبان کسبوکارهای برخط صنعت گردشگری (با اولویت اول در میان متغیرهای اثرگذار) است.
بهاینترتیب ،ازآنجاکه اعداد خاکستری در این پژوهش وزن نسبتاً باالیی را برای این متغیرهای تأثیرگذار نشان
میدهند ،به صاحبان کسبوکارهای برخط فعال در این صنعت پیشنهاد میشود دقت و توجه ویژهای به استقرار
و بهکارگیری راهبردهای بازاریابی محتوایی و بازاریابی توصیهای کالمی داشته باشند .بنابراین ،الزم است این
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مدیران متخصصان تولید محتوای الکترونیکی مناسب را در صنعت گردشگری بهکار گیرند .همچنین ،در شبکه
های اجتماعی پرمخاطب و جوامع کاربران و گردشگران برخط یا هر فضایی که گردشگران و سایر کاربران
محصوالت و خدمات گردشگری دربارة این صنعت و خدمات شرکتهای فعال در آن بحث و تبادلنظر میکنند
و بازاریابی کالمی توصیهای امکانپذیر است ،فعالیت و حضور مؤثر داشته باشند .عالوهبراین ،الزم است محتوای
الکترونیکی مناسبی را که تولید کردهاند ،بهکمکِ متخصصان بازاریابی برخط ،بهنحوی شایسته و اثرگذار ،در این
جوامع و شبکهها ارائه کنند.

فنّاوریهای
خویشخدمتی()SST

وفاداری گردشگر

بازاریابی توصیهای برخط (e-
)WOM

بازاریابی محتوایی در
فضای مجازی
عملکرد مدیریت روابط با گردشگر
()CRM

فرهنگ



استخراجشده

شکل:3مدلنهایی
یافتههای دیگری که از مدل پژوهش بهدست آمده نشان میدهد که در صنعت گردشگری پیدایش مفهوم
خدمات خودکار برای مشتریان (با اولویت دوم در میان متغیرهای اثرگذار) بسیار مهم است و فراگیرشدن شبکة
جهانی اینترنت بر اهمیت آن میافزاید .قابلیتهای شبکة سراسری اینترنت برای نیل به اهداف سازمانی شرایطی
را فراهم میکند که بهکمکِ آن گردشگران میتوانند بهسهولت از خدمات گسترده و اطالعات موجود برای
انتخاب خدمات گردشگری موردنیاز خود استفاده کنند .بنابراین ،پیشنهاد میشود ،با توجه به تأکید یافتههای این
پژوهش بر اهمیت فنّاوریهای خویشخدمتی در روابط سازمانهای فعال در صنعت گردشگری با گردشگران،
این سازمانها از فنّاوریهای یادشده در امور گوناگون مانند جستوجوی اطالعات (مقصدهای گردشگری،
تسهیالت حملونقل و تسهیالت ویژه سفر ،تسهیالت اقامتی و )...یا پشتیبانی از مشتریان از طریق تسهیل
تعامالت و خدمات پس از فروش استفاده کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود ،عالوهبر اطالعات مربوط به محصول
و خدمات گردشگری ،اطالعات تکمیلی و موردنیاز دیگری همچون فرمهای درخواست ،راهنما و مکانها،
قیمتها و نیز بازخورد نظرهای مشتریان را نیز در قالب سختافزارها و نرمافزارهای خویشخدمتی صنعت
گردشگری بگنجانند؛ زیرا استفاده از این فنّاوری مزایایی همچون کنترل ،راحتی ،انعطافپذیری و افزایش بازدهی
را برای مشتریان به دنبال دارد و مزیت اصلی آن برای سازمان صرفهجویی در هزینه ،افزایش رضایت مشتری و
شناسایی مشتریان سودآور است.
متغیر نهایی که در مدل استنتاجشده در این پژوهش بهمنزلة متغیر اثرگذار (با اولویت سوم) شناسایی شده
عامل فرهنگ است .منظور از فرهنگ در این پژوهش فرهنگ مشتریمحوری است که ،در قالب آن ،سازمان
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راهبردی برای افزایش بازدهی و حفظ مشتریان در نظر میگیرد و اجرا میکند .چنین راهبردی ،با توجه به
یافتههای این پژوهش ،با توسعه و پیشرفت برنامههای فنّاوریِ اطالعات میسر میشود ..بنابراین ،پیشنهاد
میشود که صنایع فعال در حوزة میزبانی و گردشگری از طریق اندازهگیری مدیریت روابط با مشتریان ،وفاداری،
فرهنگ ،بازاریابی توصیهای و بازاریابی محتوایی مدل پیشنهادی این پژوهش را بررسی کنند .عالوهبراین،
دادههای ثانویه را میتوان برای بررسی این مسئله تحلیل کرد که آیا اجرای فنّاوریهای خویشخدمتی بر
سودآوری و سپس ارزش شرکت تأثیر میگذارد یا نه .همچنین ،پیشنهاد میشود که در تحقیقات آینده رابطة
میان ویژگیهای شخصی مصرفکنندگان و تجربة شخصی کاربر از مدیریت روابط برخط ،بازاریابی محتوا و
فنّاوریهای خویشخدمتی بررسی شود .ازاینرو ،انتظار میرود تحقیقات بعدی با نوآوری در خدمات از طریق
ادغام با روابط برخط ،بازاریابی محتوا و فنّاوریهای خویشخدمتی انجام شود تا مؤثرتر و خالقانهتر به نیازهای
مصرفکنندگان پاسخ داده شود .اگرچه این پژوهش از اولین تحقیقات برای خلق مدلی از مدیریت روابط برخط،
بازاریابی محتوا و فنّاوریهای خویشخدمتی در زمینة خدمات میزبانی و گردشگری است ،پیشنهاد میشود
عوامل تعدیلکنندة بالقوة دیگر نیز مانند انگیزش ،اِدراک و تجربة شخصی کاربر بهمنظور ارائة درک جامعتر از
مدل مطرحشده تحلیل و بررسی شود.
پیشنهاد کاربردی دیگر این است که صاحبان و مدیران کسبوکارهای برخط فعال در صنعت میزبانی و
گردشگری توجه داشته باشند که وفاداری در گردشگران نیازمند آن است که سازمانها اینترنت را فضایی
مشتریمحور درنظر بگیرند .به این معنی که نباید مشتریان اینترنتی را فقط هدفی برای بهچنگآوردن تلقی
کنند ،بلکه باید او را همکار خود بهشمار آورند .بهاینترتیب ،سازمانهای گردشگری با توسعة فرهنگ
مشتریمحوری در سازمانهای خود و بهرهگیری از سختافزارها و نرمافزارهای برخط باید به مشتریان کمک
کنند تا محصوالت یا خدماتی را خریداری کنند که میخواهند ،نه محصوالت و خدماتی که سازمان در اختیار
دارد .ازاینرو ،با مدیریت روابط برخط ،بازاریابی محتوا و توسعة فنّاوریهای خویشخدمتی در سازمانها ،که
بهراحتی در دسترس مشتریان قرار میگیرند ،وفاداری و تعهد متقابل میان سازمان و مشتری بیشتر میشود.
بهاینترتیب ،با درنظرگرفتن راهکارهای ارتباطی برخط میتوان استفاده از فنّاوریهای خویشخدمتی را در
سازمانها افزایش داد و حضور گردشگران را در این عرصه تقویت کرد که این نیز باعث ایجاد وفاداری و افزایش
نقش ارائة خدمات خویشخدمتی میشود .این مزیت دوگانه یعنی افزایش روابط برخط حاصل از وفاداری
گردشگران و صرفهجویی در هزینهها از طریق افزایش استفاده از بازاریابی محتوا و ارائة خدمات خویشخدمتی را
مدیریت روابط برخط با مشتریان میسر میسازد .بر این اساس ،میتوان مدلی را بهمنزلة نقطة شروع بهبود
مدیریت روابط برخط با مشتری در محیط خویشخدمتی با بهکارگیری بازاریابی محتوا درنظر گرفت که تا حد
امکان از کاهش تعداد گردشگران ،محدودیتهای کاربرد و درک ناکافی از ضرورت استفاده از فنّاوریهای
خویشخدمتی در صنعت میزبانی و گردشگری بکاهد.
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