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بازاریابی تلفن همراه ،نیات رفتاری
گردشگران ،ارزش ٔ
ویژه برند مقصد
گردشگری

چکیده

موفقیــت در گردشــگری نیازمنــد اســتفاده از ابزارهــای نویــن بازاریابــی ب ـرای
دسترســی بــه بخشهــای هــدف و مرتفعکــردن نیازهــای مصرفکننــدگان ایــن
صنعــت روبهرشــد اســت .یکــی از ایــن ابزارهــای نویــن بازاریابــی تلفــن همــراه
اســت .هــدف ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر بازاریابــی تلفــن همـراه در نیــات رفتــاری
ٔ
ویــژه برنــد مقصــد گردشــگری
گردشــگران بــا توجــه بــه نقــش میانجــی ارزش
ٔ
اســت .ایــن پژوهــش ،از نظــر هــدف ،کاربــردی و ،از نظــر نحــوه گــردآوری
دادههــا ،توصیفی ـ همبســتگی اســت .جامعـ ٔـه آمــاری پژوهــش شــامل گردشــگران
بازدیدکننــده از دو شــهر اصفهــان و شــیراز اســت کــه  293نفــر از گردشــگران
بــه روش نمونهگیــری غیرتصادفــی در دســترس انتخــاب و بررســی شــدند.
پایایــی پرســشنامه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ و روایــی آن توســط
شــاخص میانگیــن واریانــس استخراجشــده بــه تأییــد رســید .دادههــای پژوهــش از
طریــق پرســشنامههای اســتاندارد الکترونیکــی بــه دســت آمــد و بــا اســتفاده از
نرمافزارهـ�ای  Spss22و  Smart-PLS3تجزیهوتحلیــل شــد .نتایــج حاصــل از
تحلیــل داده بــا تکنیــک مدلســازی معــادالت ســاختاری نشــان داد کــه بازاریابــی
تلفــن همـراه در نیــات رفتــاری گردشــگران و ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد مقصــد گردشــگری و
نیــز ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد مقصــد گردشــگری در نیــات رفتــاری گردشــگران تأثیــر مثبت و
ٔ
معنــادار دارد .همچنیــن ،نتایــج نقــش میانجــی ارزش ویــژه برنــد مقصــد گردشــگری
را در ایــن تأثیرگــذاری تأییــد کــرد .براســاس نتایــج پژوهــش ،بازاریابــی تلفــن همـراه
ٔ
منزلــه یکــی از ابزارهــای نویــن و اثربخــش بازاریابــی میتوانــد بهطــور خــاص
به
بـرای ارتقــای مقاصــد گردشــگری و تأثیـرات مطلــوب در رفتــار گردشــگران اســتفاده
شــود .ایــن نتایــج میتوانــد بــرای مدیــران و بازاریابهــای مقاصــد گردشــگری
مفیــد واقــع شــود.

مقدمه
ٔ
گردشــگری بهمنزلــه یکــی از مهمتریــن بخشهــای
اقتصــادی تعریــف میشــود کــه نقــش مهمــی در توسـ ٔ
ـعه یــک
کش��ور دارد ( .)Khuong & Phuong, 2017ایــن صنعــت
یکــی از بزرگتریــن صنایــع ایجــاد درآمــد بــا بیلیونهــا دالر
و ایجــاد هـزاران شــغل اســت و در بیــش از  150کشــور یکــی
از  5منبــع اولیـ ٔـه درآمــد صادراتــی و در  60کشــور اولیــن منبــع
ٔ
مقایســه ارقــام
ص��ادرات اس��ت (.)Yousaf & Ali, 2018

گردشــگری و درآمدهــای ناشــی از آن در ای ـران بــا آمارهــای
جهانــی ارائهشــده از ســوی ســازمان جهانــی گردشــگری
نشــان میدهــد کــه کشــور مــا ســهم و جایــگاه مناســب
خــود را در صنعــت گردشــگری بــه دســت نیــاورده اســت
(صفاییپــور و همــکاران .)1394 ،طبــق آمــار اعالمــی
ســایت میـراث فرهنگــی و گردشــگری در ســال  ،1396ســهم
گردشــگری از کل صــادرات در جهــان حــدود  10درصــد و
در ایـران حــدود  7درصــد اســت .ســهم گردشــگری از تولیــد

ٔ
ٔ
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ناخالــص داخلــی در ســطح جهــان بهطــور متوســط تــا  10درصد
و در ای ـران  ۰/۲درصــد اســت .ســهم گردشــگری از اشــتغال
در ســطح جهانــی بیــن  8تــا  9درصــد و در ای ـران ایــن رقــم
حــدود  3درصــد اســت (دهقانــی ســلطانی و همــکاران،
 .)1397دســتیابی بــه جایگاهــی شایســته در بیــن مقاصــد
گردشــگری جهــان و بالفعلســازی توانمندیهــای ایــران در
ٔ
زمینــه صنعــت گردشــگری نیازمنــد بهکارگیــری روشهــای
نویــن جــذب و نگهــداری مشــتریان فعلــی و ،در مرحلــهٔ
بعــد ،جــذب بخشهــای بــازار جدیــد و گســترش تعــداد
آنهــا بـرای توسـ ٔ
ـعه صنعــت گردشــگری ایـران اســت (دلشــاد
و همــکاران.)1397 ،
یکــی از ایــن ابزارهــای نویــن بازاریابــی ،کــه
میتوانــد در صنعــت گردشــگری بــه کار گرفتــه شــود و بــه
تأثیــرات مطلــوب در رفتــار مصرفکننــدگان ایــن حــوزه
ٔ
توســعه
منتهــی شــود ،بازاریابــی تلفــنهمــراه اســت .بــا
ســریع  ICTو تلفنهــای هوشــمند ،تکنولوژیهــای
هوشــمند و نرمافزارهــای اپلیکیشــن تلفــن همــراه بــه
بخــش جداییناپذیــر زندگــی روزمــره تبدیــل شــده اســت.
اپلیکیشــنهای تلفــن همــراه طراحــی و ســاخته شــدهاند
تــا از طریــق تلفنهــای هوشــمند یــا پلتفرمهــای
تلف��نهم��راه مش��ابه دانل��ود و اس��تفاده ش��وند (Alalwan,
 .)2020ازایــنرو ،امــروزه تلفنهــای هوشــمند و دیگــر
تکنولوژیهــای تلفــنهمــراه بــه یکــی از اجــزای ضــروری
و اساســی مصــرف و زندگــی مــدرن تبدیــل شــده اســت
( .)Rauschnabel et al., 2019ازآنجاییکــه افــراد بــه
تلفنهــای همــراه خــود بســیار وابســته هســتند و همــواره
آنهــا را بــه هم ـراه دارنــد ،اســتفاده از تلفنهــای هم ـراه بــه
اب ـزاری اصلــی ب ـرای بازاریابهــا و ســازمانها تبدیــل شــده
اســت .امــروزه ،افـراد بســیاری امــوری ماننــد ایمیــل ،تقویم،
قــرار مالقــات ،بــازی ،پیــام کوتــاه و  GPSرا بــا اســتفاده
از تلف��ن هم��راه خ��ود مدیری��ت میکنن��د (Al-Zyoud,
.)2020
در حــال حاضــر ،بازاریابهــا فرصــت دارنــد کــه
در بازارهــا و بخشهــای هــدف جدیــدی نفــوذ کننــد کــه
بازاریابــی در آن بســیار دشــوار اســت .لــذا ،شــرکتها بــر
بازاریابــی فردبهفــرد تمرکــز میکننــد تــا بتواننــد گــروه
مناســب مصرفکننــدگان را هــدف قــرار داده و میــزان
فــروش را افزایــش دهنــد و موجــب آگاهــی از برنــد شــوند
( .)Vachhani, 2017بــه بــاور ماســیکا (،)2013
بازاریابــی تلفــن هم ـراه آگاهــی از برنــد را تحــت تأثیــر ق ـرار
میدهــد .اســتفاده از بازاریابــی تلفــن همــراه ایــن امــکان
را بــرای بازاریابهــا فراهــم میکنــد کــه مصرفکننــدگان
بیشــتری را در معــرض تبلیغــات یــک برنــد قــرار دهنــد و

ٔ
منزلــه
درنتیجــه آگاهــی از برنــد را افزایــش دهنــد .برنــد به
محــور اصلــی برقــراری ارتبــاط بــا مشــتری مــورد توجــه
بــوده اســت و در ادراک و نگــرش مشــتری بــه روشهــای
گوناگــون تأثیــر میگــذارد .هــدف اصلــی از برنــد مقصــد
ٔ
وســیله افزایــش
جــذب گردشــگران و ســرمایهگذاران به
ارزش پیشــنهادی یــک مقصــد از طریــق هویــت منطقــهای
منحصربهف��رد آن مقص��د اس��ت (.)Bose et al., 2022
ایجــاد ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد ،از مدتهــا قبــل ،موضــوع مهمــی
در مدیریــت برنــد بــوده اســت کــه یــک منبــع مزیــت رقابتــی
ب��رای زندهمان��دن در رقاب��ت ش��دید اس��ت (Sarker et al.,
 .)2019برنــد مقصــد عاملــی اساســی در مدیریــت موفــق
آن مقصــد گردشــگری اســت و احتمــال موفقیــت برندهــای
قدرتمنــدی کــه ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد باالیــی دارنــد بیشــتر اســت
(.)Prados-Peña & Del Barrio-García, 2021
اســتفاده از ابزارهــای بازاریابــی تلفــن هم ـراه میتوانــد
قابلیــت تبلیغاتــی بیشــتری را در اختیــار تبلیغکننــدگان
ق ـرار داده و باعــث شــود کــه برنــد بیشــتر در معــرض توجــه
مصرفکننــدگان قـرار گرفتــه و درنهایــت بــه افزایــش آگاهــی
از برنــد منجــر شــود .عــاوه بــر ایــن ،تبلیغــات و پیامهــای
ارسالشــده توســط تلفــن هم ـراه ،بهدلیــل ســهولت اســتفاده
ٔ
هزینــه پاییــن ،بهســادگی ارســال میشــود و میتوانــد
و
اثــر ویروسیشــدن را بــه همــراه داشــته باشــد .در نتیجــهٔ
ایــن عوامــل ،تجربـ ٔـه مثبــت مشــتری بــا برنــد ارتقــا مییابــد
و ایــن امــر میتوانــد باعــث ایجــاد روابــط قــوی ،مطلــوب
و منحصربهف��رد وی ب��ا برن��د ش��ود (Smutkupt et al.,
 .)2012بازاریابــی و تبلیغــات تلفــن همـراه بــه جزئــی مهــم
از اســتراتژیهای بازاریابــی تبدیــل شــده اســت و صنعــت
گردشــگری و هتلــداری ،بــدون اســتفاده از ایــن اب ـزار ،ایــن
رونــد روبهرشــد مصرفکننــده را از دســت خواهــد داد
( .)Car et al., 2013بهدلیــل ظهــور اینترنــت و ســهولت
دسترســی بــه آن ،دســتگاههای تلفــن هم ـراه بهمنزلـ ٔـه منابــع
اطالعاتــی اســتفاده میشــوند تــا تمــام اطالعــات الزم را
در ط��ول س��فر ب��ه گردش��گران ارائ��ه دهن��د (.)Deb, 2020
در ســالهای اخیــر ،مشــاغل گوناگــون گردشــگری شــروع
بــه اســتفاده از فعالیتهــای تجــارت الکترونیکــی تلفــن
همــراه بــرای جلــب رضایــت مشــتری و ایجــاد وفــاداری
کردهان��د ( .)Hossain & Amin, 2015تبلیغــات تلفــن
همــراه ،در ترفیــع صنعــت گردشــگری ،نقــش مؤثرتــر و
پررنگتــری داشــته اســت ،ظرفیــت بســیار زیــادی دارد و
یکــی از ســریعترین روشهــای تبلیغاتــی نویــن اســت کــه
بهطــور خــاص در ایــن صنعــت میتوانــد مفیــد واقــع شــود.
بنابرایــن ،الزم اســت کــه هتلهــا و شــرکتهای گردشــگری
ظرفیــت عظیــم دســتگاههای تلفــن همــراه و تبلیغــات آن را
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کــه امــروزه بــه یــک «بایــد» تبدیــل شــده اســت بهدرســتی
تشــخیص دهنــد و بــه شــکل روزافــزون در تبلیــغ محصــوالت
و خدم��ات گردش��گری خ��ود از آن اس��تفاده کنن��د (Car et
.)al., 2013
ســه ویژگــی بازاریابــی تلفــن همـراه (قابلیــت تشــخیص
مــکان ،قابلیــت حمــل و قابلیــت بیســیمبودن) ایــن امــکان
را بــرای مشــاغل فراهــم آورده اســت کــه بتواننــد مزیــت
رقابتــی بـرای خــود ایجــاد کننــد .زیـرا مدیـران میتواننــد ،در
زمــان خاصــی از یــک عمــل خــاص و در یــک مــکان خــاص،
پیامهایــی را بــرای مصرفکننــدگان ارســال کننــد .از ســوی
دیگــر ،گردشــگران ســیار هســتند و بــه اطالعــات حســاس بــه
موقعیــت مکانــی نیــاز دارنــد .ازایـنرو ،بازاریابــی تلفــن همراه
نقــش مهمــی در بازاریابــی گردشــگری دارد .مهمتریــن جنبـ ٔـه
تلفنهــای هوشــمند ایــن اســت کــه هــزاران اپلیکیشــن
مربــوط بــه خدمــات گوناگــون ماننــد ســرگرمی ،اخبــار،
گردشــگری و شــبکههای اجتماعــی را ارائــه میدهنــد.
ٔ
مجموعــه عظیــم از اپلیکیشــنها مزیــت بــزرگ
ظهــور ایــن
جمــعآوری اطالعــات از هــر زمــان و هــر مــکان را بــرای
گردشــگران فراهــم کــرده اســت .ازایــنرو ،تلفنهــای
هوشــمند قابلیــت تبدیلشــدن بــه نیرویــی انقالبگونــه در
بخ��ش گردش��گری را دارن��د (.)Hossain & Amin, 2015
بهنظــر میرســد ،علیرغــم قابلیتهــای فــراوان
ٔ
منزلــه ابــزاری مفیــد و اثربخــش
بازاریابــی تلفــن همــراه به
بازاریابــی بهویــژه در صنعــت گردشــگری و نیــز ظرفیتهــای
موجــود بــرای پرداختــن بــه ابعــاد و جنبههــای گوناگــون
ایــن ابــزار بازاریابــی در ایــن صنعــت ،ایــن موضــوع در
ٔ
حــوزه گردشــگری چنــدان بررســی نشــده
پژوهشهــای
اســت .پژوهــش پی ـشرو درصــدد اســت تــا ،ضمــن بررســی
تأثی ـرات بازاریابــی تلفــن هم ـراه در ایــن صنعــت روبهرشــد،
گامــی چنــد ب ـرای ُپرکــردن ایــن خــأ پژوهشــی نیــز بــردارد.
بــر ایــن اســاس ،هــدف ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر بازاریابــی
تلفــن همــراه در نیــات رفتــاری گردشــگران و همچنیــن
بررســی نقــش میانجــی ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد مقصــد گردشــگری
در رابطـ ٔـه میــان ایــن دو اســت .ایــن پژوهــش میــان گردشــگران
بازدیدکننــده از جاذبههــای تاریخــی و طبیعــی دو شــهر
گردشــگری اصفهــان و شــیراز انجــام شــده اســت .شــهرهای
اصفهــان و شــیراز بهمنزلـ ٔـه نمونـ ٔـه دو شــهر گردشــگری مهــم و
شناختهشــده در میــان گردشــگران داخلــی و خارجــی انتخــاب
شــدهاند .ایــن دو شــهر دارای شــهرت جهانــی و زیباییهــا و
جاذبههــای کمنظیــر تاریخــی و طبیعــی هســتند و هرســاله
گردشــگران زیــادی را از نقــاط گوناگــون جــذب میکننــد و
بــا داشــتن تعــدد و تنــوع آثــار فرهنگــی ،تاریخــی و طبیعــی
ظرفیتهــای گردشــگری فراوانــی دارنــد.

مبانی نظری پژوهش
بازاریابی تلفن همراه
در تعریــف انجمــن بازاریابــی تلفــنهم ـراه (،)2009
مجموعــهای از اقداماتــی کــه ســازمانها را قــادر میســازد
بــه شــیوهای تعاملــی و متناســب و مرتبــط ،بــا اســتفاده از
شــبکه یــا هــر دســتگاه تلفــن همــراه ،بــا مخاطبــان خــود
ارتبــاط برقـرار کننــد بازاریابــی تلفـن همـراه اطــاق میشــود
( .)Amirkhanpour et al., 2014بازاریابــی تلفــنهمــراه
ٔ
منزلــه مجموعــهای از اقدامــات (فعالیتهــا ،فرایندهــا،
به
نهادهــای تجــاری ،تبلیغــات و ابــزار ترفیــع ،خدمــات
مصرفکننــده ،وفــاداری ،بازاریابــی اجتماعــی و تمــام
ابزارهــای بازاریابــی دیگــر) اســت کــه پیشبینــی را بخــش
اصلــی اســتراتژیهای بازاریابــی دیجیتــال و تعامــل بــا کاربران
(ارتباطــات ،جــذب کاربــر ،اقدامــات تشــویقی) فــرض
میکن��د ( .)Palos-Sanchez et al., 2018بازاریابــی تلفــن
همـراه در اواخــر دهـ ٔـه  1990بــا ارســال پیــام ســاده از طریــق
ســرویس پیــام کوتــاه ( )SMSظهــور کــرد و اکنــون بهســرعت
در حــال تبدیلشــدن بــه یکــی از بهتریــن اســتراتژیهای
بازاریابــی بـرای کسـبوکارهای کوچــک و بــزرگ اســت؛ زیـرا
یکــی از خالقانهتریــن روشهــا ب ـرای بازاریابــی محصــوالت
و خدمــات بــه مصرفکننــدگان جدیــد و بالقــوه اســت.
محبوبیــت بازاریابــی تلفــن همــراه در طــول چنــد ســال
گذشــته ،هــم در میــان کس ـبوکارها و هــم مصرفکننــدگان،
پیوســته افزایــش یافتــه اســت .بازاریابــی تلفــنهم ـراه کمــک
میکنــد کــه اطالعــات مرتبــط ،براســاس مبنایــی تعاملــی و
شخصیسازیشــده بــرای مشــتریان ،آنالیــن توزیــع شــود
( .)Amirkhanpour et al., 2014اســتراتژیهای بازاریابــی
تلفــنهمــراه بــر چگونگــی دسترســی مصرفکننــدگان بــه
اطالعــات از طریــق تلفنهــای همراهشــان اســتوار اســت کــه
ٔ
ٔ
وســیله انتقــال پیامهــا ،خدمــات
مثابــه
شــرکتها از آن به
و پیشــنهادهای سفارشیشــده اســتفاده میکننــد .درواقــع،
میتــوان بــه شــکل موفقیتآمیــز از آن بــرای ایجــاد ارتبــاط
قــوی بــا مصرفکننــدگان ،درگیرکــردن آنهــا بــا محتــوا و
پیامهــای تبلیغاتــی سفارشیشــده ،تجــارت تلفــنهمــراه
و فروش��گاههای تلف��نهم��راه اس��تفاده ک��رد (& Pantano
.)Priporas, 2016
تاراباســز 1و همــکاران ( )2017معتقــد هســتند کــه
پژوهشهــای دانشــگاهی پیشــین بازاریابــی تلفــن همــراه
را خریدوفــروش محصــوالت و خدمــات بــا اســتفاده از
تکنولــوژی تلفــن همــراه تعریــف میکردنــد ،درحالیکــه
پژوهشهــای اخیــر نشــان دادهانــد کــه بازاریابــی تلفــن
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همـراه چیــزی بیــش از خریدوفــروش از طریــق رسـ ٔ
ـانه تلفــن
همــراه اســت .امــروزه ،تلفنهــای هوشــمند پرکاربردتریــن
ابــزار مورداســتفاده بــرای دسترســی بــه شــبکه هســتند.
پیشــرفتهای تکنولوژیکــی ـ ماننــد اینترنــت ،تلفــن
هوشــمند یــا مکانیابــی موقعیــت جغرافیایــی ـ شــرکتها
ٔ
توســعه تکنیکهــای بازاریابــی خــاص بــرای
را وادار بــه
هــر دســتگاه بهمنظــور تجاریســازی آنهــا از طریــق
کاناله��ای گوناگ��ون ک��رده اس��ت (Palos-Sanchez
 .)et al., 2018بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد کاربــران
تلفــن هم ـراه و تمایــل آنهــا بــه اســتفاده از تجــارت تلفــن
همــراه ،بازاریابهــا بهطــور فزاینــدهای در حــال اســتفاده
از کانــال ارائـ ٔـه خدمــات تلفــن هم ـراه ب ـرای پاس ـخگویی بــه
تقاض��ای چنی��ن مصرفکنندگان��ی هس��تند (McLean et
 .)al., 2018بازاریابــی بــا کانــال تلفــن هم ـراه ـ در مقایســه
بــا پســت مســتقیم ،بازاریابــی تلویزیونــی و دیگــر اشــکال
بازاربابــی مســتقیم ـ نــرخ خوانــدن ،بازخریــد و بازگشــت
ً
ٔ
ســرمایه باالتــری دارد .ایــن امــر اساســا ناشــی از ایــن
واقعیــت اســت کــه بیشــتر مصرفکننــدگان ،صرفنظــر
از اینکــه کجــا هســتند ،همیشــه تلفنهــای همــراه خــود را
بــا خــود حمــل میکننــد و بالفاصلــه پیامهــای دریافتــی را
میخواننـ�د ( .)Amirkhanpour et al., 2014بازاریابــی
تلفــن هم ـراه مجموع ـهای از اقدامــات اســت کــه ســازمانها
را قــادر میســازد بــا مخاطبــان خــود ،بــه شــیوهای تعاملــی و
متناســب ،بــا اســتفاده از هــر دســتگاه تلفــن همـراه یــا شــبکه
ٔ
منزلــه ابــزاری
ارتبــاط برقــرار و تعامــل کننــد و از آن ،به
بــرای درگیرکــردن مشــتریان در اقدامــات همآفرینــی ،فــارغ
از م��کان و زم��ان ،اس��تفاده کنن��د (.)Huang et al., 2019
همچنیــن ،ایــن بازاریابــی بــه مصرفکننــدگان ایــن امــکان را
میدهــد کــه بهصــورت شــخصی و بهســهولت و فــارغ از
زمــان و مســافت بــه فعالیتهــای بازاریابــی ســازمانهای
تج��اری دسترس��ی داش��ته باش��ند (.)Gana & Koce, 2016
دســتگاههای تلفــن همــراه میتوانــد موجــب دسترســی
مســافران بــه اطالعــات موثــق و نامحــدود در اینترنــت شــود.
گردشــگران حتــی اگــر بهصــورت فیزیکــی در مــکان دیگــری
باشــند ،بــا اســتفاده از ابزارهــای گوناگــون تلفــن همــراه،
ارتبــاط خــود را بــا شــبکه (خانــواده و دوســتان) حفــظ
( .)Kim et al., 2018پاپاکونســتانتینیدیس1
میکنن��د 
( )2017دو دلیــل را بــرای نفــوذ تلفنهــای هوشــمند
برشــمرده اســت :نخســت اینکــه شــبکههای بیســیم
ســریعتر و فراگیــر هســتند .دوم اینکــه گوشــیهای تلفــن
1 . Papakonstantinidis

همــراه امــروزه مقرونبهصرفهتــر شــدهاند .بازاریابــی
تلفــن همــراه میتوانــد اطالعــات شخصیسازیشــده را
براســاس مــکان آنهــا و زمــان وصــول بــه مصرفکننــدگان
ارائــه دهــد .بــه عبــارت دیگــر ،مصرفکننــدگان بــه
تلفنهایشــان بیشــتر از کامپیوترهــای شــخصی وابســته
هســتند کــه ایــن امــر ابزارهــا و فرصتهــای جدیــدی را در
اختیــار بازاریابهــا قــرار میدهــد تــا ماننــد همیشــه ،بــا
بیشــترین دقــت ،مخاطبــان خــود را هــدف قــرار دهنــد.
انواع کانالهای تلفن همراه
ٔ
شــبکه تلفــن همــراه از چندیــن روش
اپراتورهــای
بــرای دسترســی بــه کاربــران اســتفاده میکننــد .ایــن
کانالهــای ارتباطــی شــامل ســرویس پیــام کوتــاه
( /)SMSســرویس پیــام چندرســانهای (،)MMS
اپلیکیشــنهای تلفــن همــراه ،کدهــای واکنــش ســریع2
( ،)QRرسـ ٔ
ـانه اجتماعــی تلفــن همـراه ،ایمیــل تلفــن همراه،
بازاریابــی مبتنــی بــر مــکان و تبلیغــات تلفــن همـراه اســت.
بیشــتر کســبوکارها از پیــام کوتــاه بــرای ارســال
ٔ
شــماره
پیامهــای متنــی بــه مشــتریان بــا ارتبــاط بــا یــک
تلفــن بــرای تمــاس یــا بازدیــد از یــک وبســایت بــرای
کســب اطالعــات بیشــتر مربــوط بــه تبلیــغ یــا ترفیــع خــاص
ٔ
هزینــه کمــی
اســتفاده میکننــد .ســرویس پیــام کوتــاه
بــرای بازاریابهــا دارد و نــرخ بازگشــت باالیــی دارد .امــا
ســرویس پیــام چندرســانهای شــامل فایلهــای چندگانــه
ماننــد تصاویــر ،صــوت و فیلــم اســت و ابزارهــای بیشــتری
ب ـرای ترفیــع برنــد ،محصــول یــا خدمــت خــاص در اختیــار
بازاریابهــا ق ـرار میدهــد و بــا تغییرشــکل ارتباطــات تلفــن
همــراه ،در مقایســه بــا پیــام کوتــاه ( ،)SMSهدفمندتــر و
پرکاربردتــر و واضحتــر اســت.
اپلیکیشــنهای تلفــن همــراه :برنامههــای
کامپیوتــری کوچکــی هســتند کــه بهطــور اختصاصــی ب ـرای
تبلتهــا و کامپیوترهــای شــخصی طراحــی و ایجــاد
شــدهاند و در میــان کاربــران تلفــن همــراه بــه محبوبیــت
ً
رســیدهاند .کدهــای  QRکــه معمــوال کدهــای دوبعــدی
نامیــده میشــوند ،در اصــل بارکدهــای تلفــن همــراه
هســتند کــه موجــب میشــوند دوربینهــای تلفنهــای
هوشــمند یــا تبلتهــا هماننــد اســکنر عمــل کنــد .ایــن
کدهــا ســپس توســط نرمافــزار کدخــوان روی تلفــن همــراه
رمزگشــایی میشــوند تــا وظایــف خاصــی (ماننــد بازکــردن
یــک وبســایت ،ارســال پیــام متنــی ،تماشــای فیلمــی آنالیــن
)2 . Quick Response (QR
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خواهــد کــرد کــه از آن جملــه میتــوان بــه مقرونبهصرفــه
و غیــره) را اجــرا کنــد.
بازاریابــی رسـ ٔ
ـانه اجتماعــی تلفــن همــراه :ترکیــب دو بــودن ،توزیــع گســترده و ســرعت بــاالی آن ،انعطافپذیــری
رویکــرد جدیــد بازاریابــی مســتقیم اســت .بازاریابــی رسـ ٔ
ـانه و قابلیــت ســنجش و ظرفیــت بــاالی تبلیغــات ویروســی و
اجتماعــی و بازاریابــی تلفــن همــراه .همافزایــی و منافــع دهانبهدهــان اشــاره کــرد.
از میــان ابعــاد بیانشــده ،آنچــه در ایــن پژوهــش
بســیاری در ترکیــب ایــن دو بــا یکدیکــر وجــود دارد .اشــکال
رسـ ٔ
ـانه اجتماعــی تلفــن هم ـراه شــامل شــبکههای اجتماعــی تحــت عنــوان بازاریابــی تلفــن هم ـراه ســنجش شــده اســت
تلفــن همــراه ،بــازی اجتماعــی ،اشــتراک و انتشــار محتــوا ،اپلیکیش ـنهای گردشــگری و ســرویسهای مبتنــی بــر مــکان
ســرویسهای نامنویســی مبتنــی بــر مــکان و اشــتراک محتــوا تلفــن همـراه و تبلیغــات تلفــن همـراه در زمینـ ٔـه گردشــگری و
از طریـ�ق سـ�ایتهای اجتماعـ�ی اسـ�ت ( Amirkhanpourخدمــات آن اســت.
.)et al., 2014
ٔ
ارزش ویژه برند مقصد گردشگری
بازاریابــی ایمیلــی تلفــن همــراه :در اصــل ،ادغــام
ٔ
مفهــوم ارزش ویــژه برنــد را نخســتین بــار کونکنیــک
بازاریابــی ایمیلــی بــا کانــال تلفــن همــراه اســت .طراحــی،
ٔ
ویــژه برنــد بــرای
آزمایــش و اج ـرای بازاریابــی تلفــن هم ـراه ب ـرای بازاریابهــا ( )2005بــرای ســنجش مفهــوم ارزش
ســاده و عملــی اســت .بازاریابــی تلفــن همـراه ابـزار ارتباطــی گردشــگران در اســلوونی مطــرح کــرد کــه شــامل ابعــاد
قدرتمنــدی اســت کــه افـراد را بیشــتر از رویکردهای رســانهای آگاهــی ،تصویــر ،کیفیــت ادراکــی و وفــاداری بــود .وی چنیــن
اســتدالل کــرد کــه مفهــوم محصــول را میتــوان بـرای مقاصــد
انبــوه هــدف قــرار میدهــد.
بازاریابــی مبتنــی بــر مــکان :انتشــار محتــوای نی��ز ب��ه کار گرف��ت ( )Yousaf & Ali, 2018بـرای مقاصــد،
ٔ
ٔ
مثابــه ادراکات از
ویــژه برنــد گردشــگری به
بازاریابــی مربــوط بــه مــکان خــاص اســت .در ایــن حالــت ،مفهــوم ارزش
مــکان فــرد بــا اســتفاده از دســتگاه تلفــن همـراه و  GPSتعییــن کیفیــت ویژگیهــای یــک مقصــد شــناخته میشــود .اهمیــت
برندســازی در اســتراتژیهای درحالتوســعه بازاریابــی بــرای
میشــود.
تبلیغــات تلفــن همــراه :پلتفــرم نســل بعــدی مقاصــد بهمنظــور ایجــاد ارزشهــای احساســی مثبــت ناشــی
تبلیغــات اســت .بــا افزایــش تعــداد مصرفکنندگانــی کــه از ارتب��اط مش��تری ب��ا مقص��د اس��ت ( .)Dam, 2018مفهــوم
از دســتگاه تلفــن همــراه دارای قابلیــت ارتبــاط بیســیم ،ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد ،ب ـرای ســنجش ســودمندی برنــد مقصــد،
شــبکههای تلفــن هم ـراه و جس ـتوجوگرهای شــبکه اســتفاده براســاس ارزشهــای برنــد بــرای مصرفکننــده و درنتیجــه
میکننــد ،تحلیلگــران صنعــت پیشبینــی میکننــد کــه کمکــردن شــکاف میــان تالشهــای بازاریابــی گذشــته و
توسـ ٔ
ـعه عظیــم در تبلیغــات تلفــن همـراه دور از انتظار نیســت .عملکــرد فــروش آینــده مطــرح شــده اســت .ایــن مفهومســازی
تلفــن همــراه را نبایــد پلتفرمــی مســتقل در نظــر گرفــت ،شــامل سلســلهمراتب برجســتگی برنــد ،تداعیــات برنــد،
بلکــه بایــد آن را مکمــل دیگــر پلتفرمهــای تبلیغاتــی آنالیــن /طنی��ن برن��د و وفاداری برن��د اس��ت (.)Yousef et al., 2017
آفالیــن دانســت کــه تصمیمــات خریــد مشــتریان هــدف را مفهــوم ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد مقصــد ،از دیــدگاه نظــری ،ســنجش
ٔ
عقیــده اوزتــاس 1قــدرت برنــد مقصــد و ارتبــاط میــان تالشهــای بازاریابــی و
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ( .)Ibidبــه
ٔ
( ،)2015بازاریابــی تلفــن همــراه هنگامیکــه بــه شــیوه عملک��رد مقص��د تعری��ف میش��ود (.)Chekalina, 2018
در مفهومســازی ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد مقصــد گردشــگری
موفقــی اجـرا شــود ،بــه ابـزار بازاریابــی بســیار مهمــی تبدیــل
میشــود .بااینحــال ،ایــن بازاریابــی در سراســر دنیــا بیشــتر ســاختاری چهاربخشــی شــامل آگاهــی ،کیفیــت ادراکــی،
بــا هــدف تضمیــن ارتباطــات برنــد اســتفاده میشــود تــا تصوی��ر و وف��اداری برن��د بیش��ترین ش��هرت را دارد (Kim et
.)al., 2018
افزایــش فــروش.
ٔ
آگاهــی از برنــد مقصــد  DBAمیزانــی اســت کــه
شــرکتها حــدود یکچهــارم بودجــه دیجیتالــی خــود
را صــرف تلفــن همــراه میکننــد و تلفــن همــراه یکچهــارم بازدیدکنن��دگان مقص��د را ش��ناخته و ب��ه ی��اد میآورن��د (Liu
تمــام درآمدهــای دیجیتالــی را بــه خــود اختصــاص داده  .)& Chou, 2016آگاهــی از برنــد مقصــد تحــت موضــوع
ٔ
عقیــده امیرخانپــور و انتخــاب مقصــد یــا فراینــد تصمیــم ســفر بررســی میشــود
اس��ت ( .)Shankar, 2016بــه
ٔ
همــکاران ( ،)2014بازاریابــی تلفــن همــراه ،در صــورت ( .)Ibanez & George, 2017در زمینــه گردشــگری،
اج ـرای موفــق ،مزایــای فراوانــی را ب ـرای کس ـبوکارها ایجــاد مصرفکننــدگان ابتــدا بایــد از یــک مــکان آگاهــی داشــته
باشــند ،در برخــی از شـرایط حتــی پیــش از آنکــه بــه آن مــکان
ٔ
منزلــه مقصــدی بالقــوه بیندیشــند ،آگاهــی در انتخــاب
 1. Oztasبه
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مقصـ�د نقـ�ش مهمـ�ی ایفـ�ا میکنـ�د (Frias-Jamilena et
.)al., 2018
در مدیریــت گردشــگری ،تصویــر برنــد مقصــد DBI
عنصــری کلیــدی  CBBETDاســت و در شــکلگیری برنــد
مقص��د نق��ش مح��وری دارد ( .)Yang et al., 2015یکــی
از ســنتیترین تعاریــف ایــن مفهــوم بــه ایــن شــرح اســت:
تصویــر مقصــد ،جلــوهای از تمــام دانــش ذهنی ،احساســات،
پیشفرضهــا ،تصــورات و افــکار احساســی اســت کــه
ی��ک ف��رد ی��ا گ��روه از ی��ک م��کان خ��اص دارد (Khuong
 .)& Phuong, 2017در پژوهشهــای گردشــگری،
ٔ
منزلــه مجموعــهای از عواطــف ،عقایــد،
تصویــر مقصــد به
دیدگاههــا ،انتظــارات و احساســات شــکلگرفته در طــول
ٔ
درب��اره ی��ک مقص��د گردش��گری اس��ت (San-
زم��ان
 .)Martin et al., 2019همچنیــن ،تاســکین و همــکاران
( )2017تصویــر مقصــد را مجمــوع عقایــد ،دیدگاههــا و
احساســات دربـ ٔ
ـاره یــک مقصــد تعریــف کردهانــد .براســاس
تعریفــی دیگــر ،تصویــر مقصــد ادراکاتــی اســت کــه متشــکل
از تداعیــات موجــود در اذهــان گردشــگران اســت.
کیفیــت ادراکــی مقصــد ،کیفیــت محصــوالت و
خدماتــی کــه یــک مقصــد ارائــه میکنــد ســطح و میــزان
رضایــت ذهنــی مصرفکننــدگان و احساســات آنهــا را
تعیی��ن میکن��د ( .)Liu & Chou, 2016درواقــع ،کیفیــت
ادراکــی ارزیابــی گردشــگران از پیشــنهادهای یــک مقصــد
اسـ�ت ( .)San-Martin et al., 2019هنــگام صحبــت
ً
ٔ
دربــاره برندهــای مقصــد ،معمــوال عوامــل محیطــی ماننــد
زیرســاختهای خدمــات را مقیاســی ب ـرای کیفیــت ادراکــی
در نظــر میگیرنــد .تعریــف دقیــق کیفیــت دشــوار اســت،
ً
زی ـرا مفهومــی ذهنــی اســت .اف ـراد همــواره درونــا کیفیــت
را ارزیابــی میکننــد .کیفیــت ارزیابیهــا میتوانــد مــدام
تغییــر کنــد ،زی ـرا اســتانداردهای تطبیقی/مقایس ـهای ســطح
ٔ
تجرب��ه مس��افران را افزای��ش میده��د (.)Chi et al., 2020
وفــاداری برنــد مقصــد شــامل نگرشهــا و رفتارهــای
بازدیدکننــدگان از مقصــد برنــد خــاص ،نشــاندادن
ٔ
توصیــه بازدیــد آن مقصــد بــه دیگــران
ترجیحــات خــود و
ٔ
اس��ت ( .)Liu & Chou, 2016در زمینــه گردشــگری،
وفــاداری رفتــاری برنــد مقصــد بــا تکــرار بازدیــد نمایــان
میشــود .وفــاداری نگرشــی مقصــد بــا قصــد بازدیــد و
توصیههــای دهانبهدهــان مثبــت اندازهگیــری میشــود
(Frias-Jamilena et al., 2018; Bianchi et al.,
 .)2014در ادبیــات گردشــگری ،وفــاداری رفتــاری بــه میـزان
بازدیدهــای تک ـراری از یــک مقصــد و وفــاداری نگرشــی بــه
نگــرش مثبــت مصرفکننــده بــه برنــد یــک مقصــد ،هتــل یــا
رســتوران اشــاره دارد کــه قصــد بازدیــد مجــدد و توصیههــای

دهانبهده��ان ب��ه دیگ��ران را نش��ان میده��د (Dam,
.)2018گردشــگرانی کــه نگــرش مثبتــی بــه یــک مقصــد
دارنــد بیشــتر مســتعد تبلیغــات دهانبهدهــان مثبــت هســتند
(.)Ibanez & George, 2017
نیات رفتاری گردشگران
ٔ
نیــت رفتــاری میتوانــد نماینــده اقــدام واقعــی
باشــد .دیویــس ( )1985نیــت رفتــاری را درج ـهای کــه فــرد
برنامههــای آگاهان ـهای را ب ـرای انجــام یــا عدمانجــام برخــی
از رفتارهــای مشــخص آینــده طراحــی میکنــد تعریــف کــرده
اسـ�ت ( .)Kim et al., 2020فیشــبین و آجــزن ()1985
قصــد رفتــاری را امــکان ذهنــی فــرد ب ـرای انجــام اقدامــات
موردنظــر تعریــف کردهانــد .نیــت رفتــاری محصــول نگــرش
فــرد بــه رفتــار و هنجــار ذهنــی اســت کــه رفتــار در آن
انج��ام میش��ود (.)Rattanaburi & Vongurai, 2021
حاجــی و همــکاران ( )2021نیــز چنیــن بیــان کردهانــد
ٔ
مثابــه ارزیابــی نگــرش برخــی افــراد
کــه قصــد رفتــاری به
بــه رفتارهایــی خــاص شــناخته میشــود کــه تمایــل برخــی
افـراد بــه برخــی رفتارهــا را نشــان میدهــد .نیــات رفتــاری در
مشــتریان بیانگــر نگــرش آنهــا بــه عملکــرد ارائهدهنــدگان
محصــوالت اســت .براســاس مدلــی کــه زیتهامــل و بیتنــر
( )2012ارائــه دادنــد ،نیــات رفتــاری از طریــق اقداماتــی
همچــون نیــات خریــد ،ارتباطــات دهانبهدهــان ،وفــاداری
و حساســیت قیمتــی مشــخص میشــود (طالبپــور و
همــکاران .)1395 ،همچنیــن زیتامــل و همــکاران ()1996
نیــات رفتــاری را نشـ ٔ
ـانه اســتفاده یــا عدماسـ ٔ
ـتفاده مشــتری از
خدمــات شــرکت میداننــد .از نظــر آنهــا ،نیــات رفتــاری
شــامل ایــن مــوارد اســت :نیــت خریــد مجــدد ،تبلیغــات
دهانبهدهــان ،وفــاداری ،حساســیت قیمتــی و گالیــه
(جاللــی و همــکاران.)1399 ،
در زمینـ ٔـه گردشــگری ،قصــد رفتــاری مثبــت بهمعنــای
تمایــل بــه ســفر ،برنامهریــزی بـرای ســفر ،تمایــل بــه تــاش
بــرای ســفر یــا تمایــل بــه ســرمایهگذاری پــول و زمــان در
محص��والت ی��ا خدم��ات گردش��گری اس��ت (Kim et al.,
ٔ
منزلــه رفتــار مطلــوب
 .)2020همچنیــن ،نیــت رفتــاری به
و انتظــارات بازدیدکننــدگان در آینــده شــناخته میشــود
( .)Muslim et al., 2020درک عوامــل تأثیرگــذار در
واکنشهــای رفتــاری بــه مدیــران مقصــد اجــازه میدهــد
تــا بــر عواملــی متمرکــز شــوند کــه بــه حفــظ بازدیدکننــدگان
در طــول زمــان منجــر میشــود و از ایــن طریــق ،عــاوه بــر
حفــظ بازدیدکننــدگان ،از آثــار تبلیغــی مثبــت بازدیدکننــدگان
موجــود نیــز ســود جوینــد (زارعــی و همــکاران.)1391 ،
در ایــن پژوهــش ،ســه ُبعــد قصــد بازدیــد مجــدد،
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تأثیر بازاریابی تلفن همراه در نیات رفتاری گردشگران:
تحلیل نقش ارزش ویژهٔ برند مقصد گردشگری

1 . Al-Zyoud

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مدل پژوهش و توسعه فرضیهها
بازاریابــی تلفــن همــراه ،نیــات رفتــاری
ٔ
ویــژه برنــد مقصــد
مصرفکننــده ،ارزش
گر د شــگر ی
ٔ
بازاریابــی تلفــن همــراه بهمنزلــه ارتباطــات دوطرفــه
یــا چندطرفــه یــا تبلیــغ پیشــنهادی میــان شــرکت تجــاری و
مشــتریان آن و بــا اســتفاده از تلفنهمــراه تعریــف میشــود
( .)Gana & Koce, 2016واچهانــی ( )2017معتقــد
اســت کــه بازاریابــی تلفــن همـراه در مراحــل گوناگــون فراینــد
تصمیمگیــری مصرفکننــده شــامل مراحــل تشــخیص نیــاز،
جســتوجوی اطالعــات ،ارزیابــی جایگزینهــا ،خریــد
و رفتــار پــس از خریــد تأثیرگــذار اســت .تکنولــوژی تلفــن
همــراه بــه بازاریابهــا کمــک میکنــد کــه پیشــنهادهای
خــود را منطبــق بــر نیازهــای مصرفکننــدگان بــه آنهــا ارائــه
دهنــد .درنتیجــه ،پیامهــای بازاریابــی تلفــن هم ـراه میتوانــد
بهمنزلـ ٔـه شــاخصهای بیرونــی عمــل کنــد کــه بــه مشــتریان
کمــک میکنــد یــک نیــاز را شناســایی و فراینــد تصمیمگیــری
را ایجــادکننــد کــه میتوانــد بــه خریــد منجــر شــود .مشــتریان
ٔ
ویــژه تلفــن همــراه میتواننــد
بــا اســتفاده از ســرویسهای
ٔ
ٔ
لحظــه خریــد بــه اطالعــات دقیــق دربــاره محصــوالت
در
و خدمــات دسترســی داشــته باشــند و درنتیجــه ،در لحظــه،

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

توصیــه بــه دیگـران و تمایــل بــه پرداخــت بیشــتر ابعــاد نیــات
رفتــاری در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در ادامــه بــه توضیــح
ایــن ابعــاد میپردازیــم .قصــد بازدیــد مجــدد یکــی از عوامــل
مؤثــر در افزایــش هزینههــای حاصلشــده از گردشــگری
در بســیاری از کشــورهای درحالتوســعه اســت .بســیاری
از ســازمانهای بازاریابــی مقصــد بازدیدهــای تکــراری
را بخشــی از بــازار مطلــوب و مقرونبهصرفــه در نظــر
میگیرنـ�د ( .)Jee et al., 2019قصــد بازدیــد مجــدد شــکلی
از وفــاداری مصرفکننــده اســت .بازدیــد مجــدد یــا توصیــه
ً
بــه دیگــران معمــوال در ادبیــات گردشــگری بــه وفــاداری
گردشــگر اشــاره دارد و از عوامــل حیاتــی ســنجش راهبردهــای
بازاریابــی اســت (حاجیکریمــی و همــکاران.)1393 ،
مقصــدی کــه تصویــر قــوی داشــته باشــد میتوانــد باعــث
انتشــار تبلیغــات دهانبهدهــان مثبــت شــود کــه درنهایــت بــه
افزای��ش ارزش ٔ
وی��ژه برن��د مقص��د منج��ر میش��ود (Yousef
.)et al., 2017
تمایــل بــه پرداخــت هزینــهای اســت کــه گردشــگران
ب ـرای ترجیحــات خــود پرداخــت میکننــد و حداکثــر قیمتــی
را نشــان میدهــد کــه مصرفکننــدگان حاضــر بــه پرداخــت
آن بـرای خریــد یــک محصــول یــا خدمت هســتند (ســجادیان
و همـ�کاران1395 ،؛.)Dewivedi et al., 2018

ٔ
نتیجــه پژوهــش چــو
تصمیمــات خریــد بهتــری بگیرنــد.
( )2019نشــان داد کــه میــان ویژگیهــای اپلیکیشــنهای
گردشــگری تلفــن همــراه و رضایــت و نیــات رفتــاری
مصرفکننــدگان ارتبــاط مثبــت وجــود دارد .بازاریابــی تلفــن
ٔ
ٔ
تجربــه
هزینــه گردشــگران را کاهــش میدهــد و بــه
همــراه
بهتــر گردشــگری منجــر میشــود .از ایــن طریــق ،گردشــگران
میتواننــد از هــر مکانــی بــه اطالعــات مهــم دسترســی پیــدا
کننــد .ایــن امــر ،ضمــن ایجــاد رضایــت بیشــتر ،رفتــار خریــد
آنهـ�ا را نیـ�ز تحـ�ت تأثیـ�ر قـ�رار دهـ�د (Hossain & Amin,
.)2015
محمــدی و همــکاران ( )1399در مطالعـهای ،بــا عنــوان
«توسـ ٔ
ـعه صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد بازاریابی ســولومو»،
گردشــگران ســه شــهر تاریخــی اصفهــان ،شــیراز و شــوش را
بررســی کردنــد .نتایــح نشــان داد بازاریابــی ســولومو ،کــه
یکــی از انــواع آن بازاریابــی تلفــن همــراه بــوده اســت ،در
ٔ
ویــژه برنــد و قصــد رفتــاری بازدیدکننــدگان تأثیــر
ارزش
معنــادار داشــته اســت (محمــدی و همــکاران.)1399 ،
ً
بازاریابــی تلفــن همــراه غالبــا بــرای ایجــاد آگاهــی برنــد،
تغییــر تصویــر برنــد و ارتقــای وفــاداری برنــد اســتفاده
میش��ود ( .)Persaud & Azhar, 2012نتایــج پژوهــش
رشــکی قلعهنــو و همــکاران ( )2016در صنعــت بیمــه
نشــان داد کــه بازاریابــی تلفــن همــراه یکــی از عوامــل
مؤثــر در آگاهــی ،تداعــی و کیفیــت ادراکــی برنــد اســت.
همچنیــن ،مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان تلفــن همـراه باعــث
افزایــش وفــاداری مشــتری میشــود .درنتیجــه ،ب ـرای افزایــش
ٔ
ویــژه برنــد خــود بایــد روی بازاریابــی تلفــن همــراه
ارزش
ســرمایهگذاری کننــد .درواقــع ،مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری
ٔ
زمینــه دیگــری اســت کــه میتــوان
از طریــق تلفــن همــراه
بهطــور خــاص از ایــن ظرفیــت بــرای ایجــاد وفــاداری بــه
برنــد اســتفاده کــرد .ویژگیهــای اصلــی مدیریــت ارتبــاط
بــا مشــتری از طریــق تلفــن هم ـراه ،انعطافپذیــری ،تعامــل
و شخصیس��ازی اس��ت (.)Smutkupt et al., 2012
همچنیــن ،براســاس نتایــج پژوهــش وانــگ و لــی (،)2012
ویژگیهــای ســرویسهای تلفــن همــراه در ابعــاد اصلــی
ٔ
ویــژه برنــد (آگاهــی ،تداعــی ،کیفیــت ادراکــی،
ارزش
وفــاداری) تأثیــر مثبــت دارد .نتایــج پژوهــش الزیــود1
( )2020در بررســی تأثیــر اپلیکیشــنهای تلفــن همــراه
ٔ
ویــژه برنــد نشــان داد کــه ایــن اپلیکیشــنها تأثیــر
در ارزش
ویــژه برنــد دارنــد و میتواننــد بهمثابــهٔ
ٔ
مثبتــی در ارزش
پلتفرمــی قــوی بــرای برندســازی اســتفاده شــوند.
ٔ
پیشــینه مطرحشــده ،فرضیههــای
براســاس ادبیــات و
زیــر ارائــه میشــود:
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 فرضیـ ٔـه اول :بازاریابــی تلفــن همـراه در نیــات رفتاریگردشــگران تأثیــر مثبت و معنــادار دارد.
 فرضیـ ٔـه دوم :بازاریابــی تلفــن هم ـراه در ارزش ویــژهٔبرنــد مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد.
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ٔ
ویــژه برنــد مقصــد گردشــگری،
ارزش
نیــات رفتــاری مصرفکننــده
َدم ( )2018بــر اهمیــت برندســازی در اســتراتژیهای
ٔ
توســعه بازاریابــی بــرای مقاصــد بهمنظــور ایجــاد
در حــال
ارزشهــای احساســی مثبــت ناشــی از ارتبــاط مشــتری
بــا مقصــد تأکیــد دارد .نتایــج مطالعــات حاجیکریمــی
ٔ
ویــژه
و همــکاران ( )1393نیــز در بررســی تأثیــر ارزش
ٔ
دربــاره
برنــد مقصــد گردشــگری در قصــد بازدیــد مجــدد
گردشــگران اصفهــان نشــان داد کــه ســه متغیــر آگاهــی از
برنــد ،تصویــر برنــد و کیفیــت برنــد مقصــد بیشــترین تأثیــر را
ٔ
مطالعه
در قصــد بازدیــد مجــدد گردشــگران داشــته اســت .در
مشــابهی ،چــی و همــکاران ( )2020تأثیــر ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد
مقصــد در قصــد ســفر گردشــگران خارجــی ویتنــام را بررســی
کردنــد و نشــاندادنــد کــه میــان ابعــاد ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد و
قصــد ســفر ارتبــاط مثبــت وجــود دارد.
آنگونــه کــه نتایــج پژوهــش وانــگ و لــی ()2012
نشــان داد ابعــاد ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد (آگاهــی ،تداعــی ،کیفیــت
ٔ
اســتفاده
ادراکــی ،وفــاداری) میتوانــد قصــد خریــد و
ٔ
زمینــه مصــرف ســرویسهای ارزش
مصرفکننــده را در
افـ ٔ
ـزوده تلفــن همـراه تحــت تأثیــر قـرار دهــد .نتایــج پژوهــش
رضــویســطوتی و همــکاران ( )2016نیــز حاکــی از ارتبــاط
ٔ
ویــژه برنــد و رفتــار مصرفکننــده
مثبــت میــان ارزش
ٔ
شــامل (تمایــل بــه پرداخــت هزینــه بیشــتر ،ترجیــح برنــد

و قصــد خریــد) اســت .روزی و همــکاران ( )2014نیــز
نشــان دادنــد ابعــاد ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد در تمایــل و توصیــه بــه
خریــد تأثیــر مثبــت دارد .همچنیــن ،در پژوهشــی در حـ ٔ
ـوزه
گردشــگری درمانــی کــه تیمــور ( )2018انجــام داده اســت،
ارتبــاط قابلتوجهــی میــان کیفیــت خدمــات ،ادراکات
تصویــر مقصــد و قصــد بازدیــد مجــدد گردشــگران یافــت
شــده اســت .آنگونــه کــه پریــاگ و همــکاران ( )2017بیــان
کردهانــد ،تصویــر مقصــد میتوانــد در رضایــت گردشــگران
و قصــد توصیــه آنهــا تأثیرگــذار باشــد .همچنیــن ،تأثیــر
ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد در قصــد خریــد در پژوهشهــای آیدیــن و
اولنجیــن ( )2015و اختــر و همــکاران ( )2016نیــز بــه تأییــد
رســید.
بــر ایــن اســاس ،میتــوان فرضیههــای ســوم و چهــارم
را مطــرح کــرد:
ٔ
ٔ
 فرضیــه ســوم :ارزش ویــژه برنــد مقصــد گردشــگریدر نیــات رفتــاری گردشــگران تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد.
ٔ
ٔ
واســطه
فرضیــه چهــارم :بازاریابــی تلفــن همــراه به
ٔ
ارزش ویــژه برنــد مقصــد گردشــگری در نیــات رفتــاری
گردشــگران تأثیــر مثبــت معنــادار دارد.
همانگونــه کــه بررســی ادبیــات نظــری و پیشــینهٔ
تجربــی پژوهــش نشــان میدهــد ،بازاریابــی تلفــن همــراه
ٔ
ویــژه برنــد ،در
میتوانــد ،ضمــن کمــک بــه ارتقــای ارزش
ابعــاد گوناگــون رفتــار مصرفکننــده تأثیــر مثبــت و معنــادار
داشــته باشــد و بــه تغییـرات رفتــاری مطلــوب در آنهــا منجــر
شــود.
ٔ
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری و پیشــینه تجربــی ،مــدل
مفهومــی پژوهــش بهصــورت زیــر تدویــن شــد:

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (محققساخته)

همچنیــن ،از نظــر افــق زمانــی ،تکمقطعــی و ،برحســب
روششناسی پژوهش
روششناســی ایــن پژوهــش ،براســاس مــدل پیــاز محیــط پژوهــش ،میدانــی اســت و ،از نظــر روش گــردآوری
پژوهــش ،1از نظــر نــوع و ماهیــت ،کاربــردی اســت و ،از نظــر دادههــا ،پرســشنامهای اســت (داناییفــرد و همــکاران،
ٔ
ٔ
صبغــه پژوهــشّ ،
جامعــه آمــاری پژوهــش گردشــگران بازدیدکننــده
کمــی و بــا اســتراتژی همبســتگی اســت.)1398 .
از جاذبههــای تاریخــی و طبیعــی شــهرهای اصفهــان و
1. Research onion

تأثیر بازاریابی تلفن همراه در نیات رفتاری گردشگران:
تحلیل نقش ارزش ویژهٔ برند مقصد گردشگری

ٔ
جدول  :1توصیف نمونه آماری براساس متغیرهای جمعیتشناختی

متغیرهای زمینهای
جنسیت
سن

تحصیالت

مقصد گردشگری

مجموع

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

133

45/4

زن

160

54/6

پایین تر از  30سال

154

52/6

بین  30تا  40سال

94

32/1

بین  40تا  50سال

36

12/3

باالتر از  50سال

9

3/1

فوقدیپلم و پایینتر

47

16/0

کارشناسی

89

30/4

کارشناسیارشد

121

41/3

دکتری

36

12/3

اصفهان

149

50/9

شیراز

144

49/1

---

293

%100

همانطــور کــه مشــاهده میشــود بیــش از  50درصــد
گردشــگران را زنــان تشــکیل دادهانــد .بیشــترین بازدیدکننــدگان
جوانــان کمتــر از  30ســال هســتند .از نظــر تحصیــات،
ِ
گردشــگران بــا تحصیــات کارشناسیارشــد ( 41/3درصــد)

بیشــترین فراوانــی را داشــته و ،از نظــر مقصــد گردشــگری،
گردشــگران شــهر اصفهــان ( 50/9درصــد) بــا اختــاف
اندکــی از شــیراز ( 49/1درصــد) بیشــتر بودهانــد.
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شــیراز هســتند کــه تعــداد  293نفــر بــه روش نمونهگیــری
احتمالــی در دســترس انتخــاب و مطالعــه شــدهاند.
غیر
ِ
دادههــای پژوهــش بــا اســتفاده از پرســشنامههای
اســتاندارد و بهصــورت الکترونیکــی و آنالیــن گــردآوری شــده
اســت .بدینترتیــب ،ب ـرای ســنجش بازاریابــی تلفــن هم ـراه
ُٔ
نامه اذر و همــکاران ( )2013و شــنگ و تئــو ()2012
پرسـش
ـژه برنــد مقصــد گردشــگری پرس ـشنامهٔ
و ســنجش ارزش ویـ ٔ
غفــاری و همــکاران ( )2017و ســنجش متغیــر نیــات رفتــاری
پرســش ٔ
نامه بیکــر و کرامپتــن ( )2000اســتفاده شــد.
روایــی پرســشنامه بــا اســتفاده از نظــر اســتادان و خبــرگان
و پایایــی آن بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ تأییــد
شــد .حــدود  400پرس ـش ٔ
نامه آنالیــن بــه اف ـرادی داده شــد
تحلیل دادهها و یافتهها
کــه در پنــج ســال اخیــر بهمنزلـ ٔـه گردشــگر بــه یکــی از ایــن
جــدول  1نتایــج آمــار توصیفــی پژوهــش را نشــان
دو شــهر ســفر کردهانــد و نیــز بــرای ســفر خــود بهنحــوی
از خدمــات تلفــن همــراه (اپلیکیشــنها گردشــگری و مید هــد :
ســرویسهای مبتنــی بــر مــکان و تبلیغــات تلفــن همــراه
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ٔ
زمینــه گردشــگری و خدمــات آن) اســتفاده کردهانــد .از
در
ٔ
ایــن تعــداد 293 ،پرســشنامه کامــل و صحیــح برگردانــده
شــد .دادههــای جم ـعآوری شــده بــا اســتفاده از مدلســازی
معــادالت ســاختاری و نرمافزارهــای  Spss22و Smart-
 PLS3تجزیهوتحلیــل شــدند .نرمافــزار  Smart-PLS3بــا
توجــه بــه غیرنرمالبــودن دادههــای پژوهــش اســتفاده شــده
اســت .همچنیــن ،آنگونــه کــه فورنــل و الرکــر ( )1981بیــان
کردهانــد ،نرمافــزار  PLSبهطــور گســترده در آزمایــش و
تأییــد نظریههــا اســتفاده شــده اســت و روش مناســبی بــرای
بررســی وجــود یــا عدموجــود ارتبــاط میــان متغیرهــا در نظــر
گرفتــه میشــود.
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جــدول  2میانگیــن ،انح ـراف معیــار ،ضرایــب آزمــون
 K.Sو همبســتگی متغیرهــای پژوهــش را نشــان میدهــد.
قبــل از آزمــون فرضیههــا ،ابتــدا آزمــون نرمالبــودن
توزیــع دادههــا انجــام شــد .براســاس نتایــج آزمــون
کولموگروف  -اســمیرنف و بــا توجــه بــه ضرایــب باالتــر از
 0/05متغیرهــا ،نشــان داده شــد کــه توزیــع دادههــا نرمــال

اســت .همچنیــن ،نتایــج آزمــون همبســتگی وجــود ر ٔ
ابطــه
مثبــت معنــادار ،در ســطح اطمینــان  99درصــد ،بیــن
ٔ
ویـ�ژه برنـ�د (،)r= 0/61
بازاریابـ�ی تلفـ�ن همـ�راه و ارزش
بازاریاب��ی تلف��ن هم��راه و نی��ات رفت��اری گردش��گران (=r
 )0/64و بی��ن ارزش ٔ
وی��ژه برن��د و نی��ات رفت��اری ()r= 0/57
را نشــان میدهــد.

جدول  :2میانگین ،انحراف معیار ،ضرایب  K.Sو همبستگی متغیرها

متغیر

میانگین

بازاریابی تلفن همراه

انحراف معیار ضرایب K.S

ارزش ویژهٔ برند

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

بازاریابی تلفن همراه

4/12

0/35

0/23

1

ارزش ٔ
ویژه برند

4/10

0/43

0/13

**0/61

1

نیات رفتاری

4/12

0/46

0/17

**0/64

**0/57

نیات رفتاری

1

** معناداری ضریب همبستگی در سطح اطمینان  99درصد
بــرای بررســی پایایــی از ضریــب آلفــای کرونبــاخ و
بــرای تعییــن روایــی آن از متوســط واریانــس استخراجشــده
اســتفاده شــده اســت .نتایــج بررســی پایایــی و روایــی مــدل
اندازهگیــری پژوهــش در جــدول  3بیــان شــده اســت.

مقادیــر متوســط واریانــس استخراجشــده بــاالی  0/5و
آلفــای کرونبــاخ و پایایــی مرکــب بــاالی  0/7روایــی همگـرا
و بــرازش مناســب مــدل اندازهگیــری را نشــان میدهــد.

جدول  :3پایایی و روایی

متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

متوسط واریانس استخراجشده ()AVE

بازاریابی تلفن همراه

0/72

0/83

0/55

ارزش ٔ
ویژه برند

0/88

0/90

0/58

نیات رفتاری

0/81

0/87

0/58

همچنیــن ،بــرای بررســی روایــی واگــرا از آزمــون
فورنل  -الرکــر اســتفاده شــده اســت (جــدول  .)4براســاس
ایــن آزمــون ،اگــر بــار هــر معــرف انعکاســی بـرای هــر ســازه
روی قطــر اصلــی ،کــه همــان جــذر میانگیــن واریانــس

استخراجشــده ( )AVEاســت ،بیشــتر از بــار آن معــرف
بــرای ســایر ســازهها باشــد (آذر و همــکاران،)1391 ،
میتــوان از روایــی واگــرای مــدل اندازهگیــری اطمینــان
حاصــل کــرد.

جدول :4روایی واگرای مدل

ارزش ویژهٔ برند

متغیرهای پژوهش

بازاریابی تلفن همراه

بازاریابی تلفن همراه

0/70

ارزش ٔ
ویژه برند

0/60

0/64

نیات رفتاری

0/64

0/62

نیات رفتاری

0/72

تأثیر بازاریابی تلفن همراه در نیات رفتاری گردشگران:
تحلیل نقش ارزش ویژهٔ برند مقصد گردشگری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

برازش مدل اندازهگیری
بــرای بررســی بــرازش مــدل اندازهگیــری از
شــاخصهای ضریــب تعییــن و  GOFاســتفاده شــده
اســت .ضریــب تعییــن معیــار اساســی ارزیابــی متغیرهــای
مکنــون درونزای مــدل مســیر اســت .مقادیــر 0/33 ،0/19
و  0/67بــرای متغیرهــای مکنــون درونزا در مــدل مســیر
ســاختاری بهترتیــب ضعیــف ،متوســط و قابلتوجــه اســت.
معروفتریــن شــاخص اندازهگیــری ارتبــاط پیشبیــن
شــاخص  Q2اســتون گایســلر اســت کــه مقادیــر بیشــتر از
صفــر آن نشــان میدهــد کــه مقادیــر مشاهدهشــده خــوب
بازســازی شــدهاند و مــدل توانایــی پیشبینــی دارد .معیــار
ـدازه اثــر ب ـرای اندازهگیــری انـ ٔ
انـ ٔ
ـدازه اثــر یــک متغیــر بــرونزا

در یــک متغیــر درونزا در مــدل معــادالت ســاختاری اســت.
مقادیــر  0/02و  0/15و  0/35بهترتیــب می ـزان اثــر ضعیــف،
متوســط و قــوی را بیــان میکننــد .همچنیــن ،مثبتبــودن
مقــدار  GOFبــرازش مــدل کلــی را نشــان میدهــد .ایــن
شــاخص هــر دو مــدل اندازهگیــری و ســاختاری را مــد نظــر
ٔ
منزلــه معیــاری بــرای ســنجش عملکــرد
قــرار میدهــد و به
کلــی مــدل بــه کار مــیرود .ایــن شــاخص بهصــورت
میانگیــن و متوســط مقادیــر اشــتراکی محاســبه میشــود .ایــن
شــاخص بیــن صفــر و یــک اســت و ســه مقــدار  0/01و 0/25
و  0/36را بهترتیــب مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی ب ـرای
آن معرفــی کردهانــد (داوری و رضــازاده .)1397 ،جــدول 5
شــاخصهای بــرازش مــدل را نشــان میدهــد:
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جدول  :5شاخصهای برازش مدل ساختاری

بازاریابی تلفن همراه

-

0/26

-

ارزش ٔ
ویژه برند

0/14

0/38

0/31

نیات رفتاری

0/27

0/36

0/51

ٔ
آزمون فرضیه پژوهش
شــکل  2مــدل اندازهگیــری پژوهــش را بــا ضرایــب
مســیر و معنــاداری نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده
میشــود ،بــا توجــه بــه مثبتبــودن ضرایــب مســیر بیــن
بازاریابــی تلفــن هم ـراه بــا ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد و نیــات رفتــاری
گردشــگران ( 0/56و )0/42و نیــز بــا توجــه بــه مقــدار آمـ ٔ
ـاره t

0/39

( 6/74و  ،)8/98کــه بیشــتر از  1/96اســت ،میتــوان گفــت
ٔ
فرضیــه اول و دوم پژوهــش تأییــد میشــوند.
کــه
همچنیــن ،بــا توجــه بــه مقــدار مثبــت ضریــبمســیر
ٔ
ویــژه برنــد مقصــد گردشــگری و نیــات رفتــاری
ارزش
آمــاره  ،)7/09( tفرضیــهٔ
ٔ
گردشــگران ( )0/39و نیــز مقــدار
ســوم پژوهــش نیــز تأییــد میشــود.

شکل  :2مدل مفهومی پژوهش با ضرایب مسیر

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

متغیرها

شاخص اعتبار افزونگی

شاخص اعتبار اشتراک

R2

GOF

242

محمدی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بررســی نقــش میانجــی ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد
مقصــد گردشــگری
ب ـرای بررســی اثــر میانجــی ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد مقصــد
گردشــگری از آزمــون بوتاســتراپینگ اســتفاده شــده اســت.
در ایــن روش ،ابتــدا ،مــدل اثــر کل یعنــی ضریــب مســیر
مســتقیم بازاریابــی تلفــن همــراه و نیــات رفتــاری بررســی
میشــود .بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،7مقــدار ایــن مســیر
 0/63اســت و ،بــا توجــه بــه اینکــه P-Value >0/05
اســت ،ایــن مســیر بــا  95درصــد اطمینــان معنــادار اســت.
گام بعــدی بررســی اثــر غیرمســتقیم مســیر بازاریابــی تلفــن
همـراه و نیــات رفتــاری گردشــگران اســت .مقــدار ایــن مســیر
 0/21اســت و ،بــا توجــه به اینکــه  P-Value > 0/05اســت،

ایــن مســیر نیــز بــا  95درصــد اطمینــان تأییــد میشــود .گام
آخــر بررســی مســیر مســتقیم بازاریابــی تلفــن همـراه و نیــات
رفتــاری گردشــگران در مــدل اثــر میانجــی و بــا حضــور
متغیــر میانجــی اســت .مســیر مســتقیم بازاریابــی ســولومو و
نیــات رفتــاری در حضــور متغیــر میانجــی  0/42و ،بــا توجــه
بــه اینکــه  P-Value> 0/05اســت ،بــا اطمینــان  95درصــد
معنــادار اســت .بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه متغیــر
ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد بیــن بازاریابــی تلفــن همـراه و نیــات رفتاری
نقــش میانجــی جزئــی را ایفــا میکنــد .بــه ایــن معنــی کــه
بازاریابــی تلفــن همـراه ،هــم مســتقیم و هــم غیرمســتقیم و از
طریــق متغیــر ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد مقصــد گردشــگری ،نیــات
رفتــاری گردشــگران را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.

ٔ
جدول  :6خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

نوع اثر

فرضیههای پژوهش

ضریب مسیر

آمارهٔ t

سطح خطا

ٔ
نتیجه آزمون

مستقیم

بازاریابی تلفن همراه – ارزش ٔ
ویژه برند

0/56

6/74

0/00

تأیید

مستقیم

بازاریابی تلفن همراه – نیات رفتاری

0/42

8/98

0/00

تأیید

مستقیم

ارزش ٔ
ویژه برند – نیات رفتاری

0/39

7/09

0/00

تأیید

میانجی

اثر بازاریابی تلفن همراه در نیات رفتاری
گردشگران از طریق ارزش ٔ
ویژه برند

0/21

5/73

0/00

تأیید

(منبع :یافتههای تحقیق)
بحث و نتیجهگیری
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر بازاریابــی
تلفــنهمــراه در نیــات رفتــاری گردشــگران و نیــز تبییــن
نقــش میانجــی ارزش ویـ ٔ
ـژه برنــد مقصــد گردشــگری اســت.
براســاس نتایــج بهدســتآمده ،اســتفاده از بازاریابــی تلفــن
هم ـراه میتوانــد ابعــاد گوناگــون نیــات رفتــاری گردشــگران
ٔ
هزینــه بیشــتر ،قصــد
ازجملــه تمایــل آنهــا بــه پرداخــت
بازدیــد مجــدد از یــک مــکان و تبلیغــات دهانبهدهــان
مثبــت را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج
پژوهشهــای واچهانــی ( ،)2017محمــدی و همــکاران
( ،)2020باروتکــو ( )2007و چاه��ال ()20152015
مطابقــت دارد .همچنیــن ،نتایــج نشــان میدهــد کــه
ٔ
ویــژه برنــد
بازاریابــی تلفــن همــراه موجــب ارتقــای ارزش
مقاصــد گردشــگری نیــز خواهــد شــد .ازایــنرو ،صاحبــان
کســبوکارها ،بهویــژه بازاریابهــای مقاصــد گردشــگری،
بایــد اســتفاده از ایــن ابــزار ارتباطــی را در اســتراتژیها و
آمیختـ ٔـه بازاریابــی خــود مــد نظــر ق ـرار دهنــد .ایــن نتیجــه
را میتــوان بــا نتایــج پژوهشهــای ماســیکا ( )2013و
رشــکیقلعهنــو و همــکاران ( )2016منطبــق دانســت .نتایــج

ٔ
ویــژه برنــد مقصــد
دیگــر پژوهــش حاکــی از تأثیــر ارزش
گردشــگری در نیــات رفتــاری گردشــگران اســت .ازایــنرو
ٔ
ویــژه برنــد
انتظــار مــیرود مقاصــد گردشــگری بــا ارزش
باالتــر در ایجــاد تغییــرات رفتــاری مطلــوب در گردشــگران
توفیــق بیشــتری داشــته باشــند کــه ایــن امــر ضــرورت
توجــه مدیــران مقاصــد را بــه ارتقــای هرچــه بیشــتر ارزش
ویـ ٔ
ـژه برنــد مقاصدشــان دوچنــدان میکنــد .ایــن نتیجــه بــا
نتایــج حاصــل از پژوهشهــای حاجیکریمــی و همــکاران
( )1393و چــی و همــکاران ( )2020همخوانــی دارد .از
دیگــر نتایــج حاصلشــده در ایــن پژوهــش ،تأییــد نقــش
ویــژه برنــد مقصــد گردشــگری در ر ٔ
ٔ
ابطــه
میانجــی ارزش
میــان بازاریابــی تلفــن همــراه و نیــات رفتــاری گردشــگران
اســت .درنتیجــه ،بازاریابــی تلفــن همــراه ،هــم مســتقیم
ٔ
ٔ
ویــژه برنــد مقصــد
واســطه ارزش
و هــم غیرمســتقیم و به
گردشــگری ،میتوانــد نیــات رفتــاری گردشــگران را تحــت
تأثیــر ق ـرار دهــد.
تلفــن همــراه وســیلهای شــخصی اســت کــه فــرد
گردشــگر در ســفر همــواره آن را بــه همــراه دارد .ازایــنرو
الزم اســت بــه نقــش ارتباطــی و اطالعاتــی آن توجــه

تأثیر بازاریابی تلفن همراه در نیات رفتاری گردشگران:
تحلیل نقش ارزش ویژهٔ برند مقصد گردشگری

محدودیتهــای پژوهــش و پیشــنهادهایی
بــرای پژوهشهــای آتــی
در ایــن پژوهــش ،ابعــاد متغیرهــای مطرحشــده
بهتفکیــک بررســی نشــده اســت .پیشــنهاد میشــود
پژوهشــگران دیگــر تأثی ـرات ابعــاد گوناگــون بازاریابــی تلفــن
ٔ
ویــژه برنــد بهتفکیــک
همــراه را در ابعــاد گوناگــون ارزش
بررســی و میــزان ایــن تأثیرگــذاری را بــا هــم مقایســه
کننــد .همچنیــن ،در ایــن پژوهــش ،دو مقصــد گردشــگری

دهقانــیســلطانی ،مهــدی ،شــیری ،اردشــیر ،نثــاری ،طاهــره و
رئوفــی ،مصطفــی ( .)1397نقــش رســانههای اجتماعــی،
شــفافیت و مســئولیت اجتماعــی در ارتقــای عملکــرد تجــاری
شــرکتهای خدمــات مســافرتی و گردشــگری .مطالعــات
مدیریــت گردشــگری.1۶9-1۴1 ،)۴۳(13 ،
زارعــی ،عظیــم ،قربانــی ،فاطمــه و پدرامنیــا ،مینــو (.)1391
عوامــل مؤثــر بــر واکنشهــای رفتــاری بازدیدکننــدگان از
مقصدهــای گردشــگری .مطالعــات مدیریــت گردشــگری،
.۱۶۶-۱۴۱ ،)20(7
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ویــژهای بشــود .بــه همیــن منظــور ،الزم اســت برنامههــا و
اســتراتژیهای بازاریایــی ،ســایتها ،محتــوای تولیدشــده
دربـ ٔ
ـاره مقصــد گردشــگری و تبلیغــات محصــوالت و خدمــات
روی دســتگاههای تلفــن همــراه گوناگــون بهینهســازی شــود
و قابلیــت اجــرا داشــته باشــد .محتــوای تولیدشــده بایــد
منابع
بهگونــهای ارائــه شــود کــه بهســادگی قابلانتشــار باشــد
و کاربــران بتواننــد آن را بهســهولت بــا دیگــران بــه اشــتراک
آذر ،عــادل ،غالمــزاده ،رســول و قنواتــی ،مهــدی (.)1391
بگذارنــد .همچنیــن ،بــا توجــه بــه اینکــه تلفــن هم ـراه یــک
ً
مدلســازی مسیری  -ســاختاری در مدیریــت :کاربــرد
ابـزار ارتباطــی کامــا شــخصی اســت ،میتــوان از ایــن بســتر
ً
نرمافــزار  .Smart- PLSتهــران :نــگاه دانــش.
ب ـرای ارائـ ٔـه خدمــات کامــا سفارشــی و شخصیسا زیشــده
براســاس تمایــات ،ترجیحــات و خواســتههای گردشــگران جاللــی ،مرجانــه ،نادعلیپــور ،زهــرا و فتحــی ،محمدرضــا
ٔ
تاریخچــه ســفرهای پیشــین آنهــا اســتفاده
و بــا توجــه بــه
( .)1399تأثیــر بازاریابــی تجربــی بــر نیــات رفتــاری
زمینــه
توانــد
ی
م
شــده
ی
ساز
ی
شخص
خدمــات
کــرد .ایــن
بازدیدکننــدگان از جاذبههــای گردشــگری (موردمطالعــه:
ٔ
ٔ
را بــرای ایجــاد وفــاداری در گردشــگران و افزایــش تمایــل
مجموعــه تفریحــی دریاچــه شــهدای خلیجفــارس).
آنهــا بـرای تکـرار ســفر فراهــم کنــد .ارســال پیامهــای کوتــاه
گردشــگری و توســعه.89-۶۶ ،)1(9 ،
ٔ
وســیله تلفــن همــراه اگــر بهصــورت
ترفیعــی و تبلیغاتــی به
شخصیسازیشــده و متناســب بــا اف ـراد و مــکان آنهــا و نیــز حاجیکریمــی ،عباســعلی ،رضایــی دولتآبــادی ،حســین
ٔ
ویــژه برنــد
و یوســفیان ،مهســا ( .)1393تأثیــر ارزش
بــا اجـ ٔ
ـازه صریــح از اف ـراد و حفــظ اصــول حریــم خصوصــی
گردشــگری بــر قصــد بازدیــد مجــدد براســاس الگــوی ارزش
افــراد باشــد ،اقبــال بیشــتری از پیامهــای تبلیغاتــی عمومــی
ٔ
ٔ
(مطالعــه مــوردی :شــهر
ویــژه برنــد مبتنــی بــر مشــتری
خواهــد داشــت .ردیابــی مــکان گردشــگران بــا اســتفاده از
اصفهــان).چشــماندازمدیریــتبازرگانــی.31-13،)20(13،
ابزارهــای موقعیتیــاب موجــود در دســتگاههای تلفــن
همــراه نیــز میتوانــد بــه بازاریابهــای مقاصــد کمــک داناییفــرد ،حســن ،الوانــی ،ســیدمهدی و آذر ،عــادل (.)1398
کنــد کــه بــه شــکل هدفمندتــری بــه گردشــگران بالقــوه
روششناســی پژوهــش ّ
کمــی در مدیریــت :رویکــردی
دسترســی پیــدا کننــد و خدمــات و تبلیغــات شخصیســازی
جامــع .تهــران :صفار  -اشــراقی.
و سفارشیسازیشــده را در محــل بــه آنهــا ارائــه دهنــد.
همچنیــن ،بهمنظــور تســهیل فراینــد برنامهریــزی بهتــر ســفر داوری ،علــی و رضــازاده ،آرش ( .)1397مدلســازی معــادالت
ســاختاری بــا نرمافــزار  .PLSتهــران :انتشــارات جهــاد
گردشــگران ،میتــوان از اطالعــات حاصــل از شناســایی
دانشــگاهی.
موقعیــت فعلــی گردشــگران بـرای ارائـ ٔـه خدمــات ارزش افزوده
و اطالعــات موردنیــاز براســاس مــکان آنهــا دربـ ٔ
ـاره وضعیــت
دلشــاد ،علــی ،ابوهاش ـمآبادی ،فرزانــه ،قاســمیان صاحبــی ،ایمــن
جادههــا و ترافیــک ،گ ـزارش آبوهــوا و معرفــی نزدیکتریــن
ٔ
توســعه
و اجلــی ،مهــدی ( .)1397تحلیلــی بــر موانــع
مراکــز خدماتــی اســتفاده کــرد .ارائـ ٔـه ایــن خدمــات میتوانــد،
گردشــگری الکترونیــک در ایــران :رویکــرد مدلســازی
ضمــن کمــک بــه برنامهریــزی بهتــر ســفر و بهینهســازی
ســاختاری تفســیری فــازی .کاوشهــای مدیریــت بازرگانــی،
ٔ
تجربــه ســفر ،رفتــار گردشــگران را بهنحــو مطلــوب تحــت
.۱۸۹-۲۱۲ ،)19(10
تأثیــر ق ـرار دهــد.
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شناختهشــده بهمنزلـ ٔـه نمونــه انتخــاب شــده اســت .پیشــنهاد
میشــود پژوهشــگران دیگــر مقاصــد گوناگــون و متفــاوت را
از حیــث تصویــر گردشــگری بررســی و ،در صــورت تفــاوت
ٔ
دربــاره دالیــل آنهــا بحــث کننــد.
نتایــج،
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 محمداحســان، رضــا و ســوری، شــیخ، فاطمــه،ســجادیان
 شناســایی و تحلیــل عوامــل تأثیرگــذار تبلیغــات.)139۵(
کالمــی در بازاریایــی مقاصــد گردشــگری بــا رویکــرد تئــوری
ٔ
ٔ
، شــیراز:(مطالعــه مــوردی
.مجموعــه راف و نتنوگرافــی
.117-98 ،)9(۵ ، گردشــگری و توســعه.) تهــران،اصفهــان

Baker, D. A., & Crompton, J. L. (2000). Quality,
satisfaction and behavioral intentions. Annals
of tourism research, 27(3), 785-804.

، رحیمــی چمخانــی، فــروغ، گشــتیل، مســعود،صفاییپــور
 ســیدچمران، ابوطالــب و موســوی، پناهینــژاد،علیرضــا
 تأثیــر اســتفاده از ّفنــاوری اطالعــات و ارتباطــات.)139۴(
بــر شــکلگیری گردشــگری الکترونیکــی در بیــن
ٔ
توســعه
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