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مقدمه و بیان مسئله
کنونیهیچفعالیتی،ازجملهگردشگری،بدونرعایتضوابطاقتصادیوتجاریادامهنخواهد

درجهان
یافت.باتوجهبهعرصةرقابتیبرایدستیابیبهسهمیمناسبازاینبازار ،ارا ةخدماتومحصوالت

شمارمیرود( Chen et


گردشگریفراترازسطحانتظارگردشگرانازشروطموفقیتدراینبخشبه
  .)al., 2011با پذیرش این موضو که تأمین رضایت و حفظ مشتریان فعلی سودآوری بیشتری از
داریمشتریانفعلیاهمیتیوافرمییابد(صابری،1397،ص


جذبمشتریانجدیددارد،حفظونگه
الگویتصمیمگیریانسانبه

تصمیمگیریازسویمشتریاست و 

گونهای
خریدنکردن  
.)77خریدیا 
یندتصمیمگیریبرمبنایهمسوییانتظارات با

بازمیگردد.بهباوربسیاری ،فرا

ماهیتادراکیوی
اینرو یکی از عوامل مهم در موفقیت بازاریابی درك صحیح رفتار
انگی هها صورت میپذیرد .از 
مصرفکنندهاست.بدیهیاستکهانتظاراتومی انتحملهرمصرفکنندهبادیگریمتفاوتاستو

نابر سطح پویای انتظارات و عواملی مانند نیازهای فردی و تجارب پیشین،
معاملة یکی با دیگری ،ب 
این خصوص ،اف ایش رضایت و وفاداری مشتری اهمیت بس ایی دارد  (Cetin and
در 
تفاوت دارد  .
) .Dincer, 2014
دربخشگردشگری،شبکههایتوزیعسفر،باارا ةمجموعةگستردهایازخدمات،نقشمهمیدر

عرضة محصوالت گردشگری دارند .شبکههای توزیع سفر در هر کشور با تنو زیاد و تحت عناوین
گوناگون ردهبندی میشوند و وظایف ،برنامهها و محصوالت متفاوت و متنوعی درزمینة سفر دارند
( .)Tsai, 2017گردشگرانی که تورهای مسافرتی را بهمن لة شیوهای سازمانیافته انتخاب میکنند،
کنندکهشاملحملونقلازمبدأبهمقصدودرون

غالباًه ینههاییرابهآژانسمسافرتیپرداختمی
هایغذاییودیگرعواملموردنیازدر سفراست.درایراننی ،در

مقصد،اقامتگاه،بازدیدها،بعضاًوعده
هاییتحتعنوانطبیعتگردیبامجوزسازمان


هایگردشگری،شرکت

برآژانس

هایاخیر،عالوه

سال
گردشگری به فعالیت مشغولاند .این شرکتها ،با محوریت طبیعتگردی ،محصوالت و برنامههای
متنو (طبیعتگردی و فرهنگی) داخلی و خارجی را ارا ه میکنند .با وجود اینکه سهم آنها در
معرفی مقصدهای جدید و متنو  ،اجرای برنامههای خاص ،ایجاد انگی ه برای سفرهای بیشتر،
ینةسفردرکشوربسیارزیاداست،درپژوهشهایدانشگاهیکمتربهآنپرداخته

فرهنگسازیدرزم

شدهاست.مشتریاناینشرکتها،همانند سایر مشتریان ،معموالً پیش از سفر دربارةآنچهطیسفر

بهوسیلةتبلیغاتومراجعاینترنتیاطال رسانی
تجربهخواهندکردانتظاراتیدارند.اینانتظاراتاکثراً 
میشود ،مانند شبکه های اجتماعی ،سایت فروش اینترنتی محصوالت گردشگری و نی اطالعات
 
غیررسمی  و شفاهی ازطریق دوستان و بستگان .مسئلة اصلی در این پژوهش چگونگی تأثیر انتظار
گردشگر بر تمایالت رفتاری مبتنی بر کیفیت خدمات گردشگری شرکتهای طبیعتگردی است.
بندیراخریداریوآنراتجربهکردهاند .

گردشگرانِهدفمشتریانیهستندکهتورهایبسته
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مروری بر ادبیات موضوع
انتظار گردشگر 
در متون بازاریابی گردشگری ،انتظار معیاری مهم برای سنجش رضایت یا ارزیابی چگونگی عرضة
محصول یا خدمت تلقی می شود که در بررسی ،توضیح و تفسیر رفتارهای فردی در سفر اهمیت
درواقعانتظارگردشگردرکیپیشداوریگونهازبرآیندسفر

بسیارییافتهاست(.)Wang et al., 2016
استواغلبافرادیکهبهسفرهایتفریحی ـ فراغتیمیروندانتظاردریافتخدماتبیشتریدارند.
هابرای سفرمسئلةمهمیدربازاریابی

برایندركانتظارگردشگراندرخصوصتصمیمگیر 
یآن


عالوه
داورانهارزیابیمیشود()Barutçu et al., 2011


است،زیراتجربةسفربراساسادراكیاتصوراتپیش
ازدیگرسو،انتظاراتنقشمهمیدرمباحثرضایتگردشگروکیفیتخدماتایفامیکند.مدیریت
رضایتمشتریازخدمات،بهمنظورایجادوفاداری،درتحقیقاتبازاریابیاهمیتبسیاریدارد.اف ایش

هاراواداشتهتادرخصوصاتخاذراهبردهایجذبمشتریبیشتر


رقابتدربازاریابیمحصوالتشرکت
بین،توجهبهمشتریونیازهاوخواستههایاودر

بکوشندودرصورتل ومدرپیراهکارباشند.دراین
اولویتقراردارد(.)Kasiria et al., 2017عواملمؤثربرانتظاراتمشتریبهنیازهایشخصی،شناخت
هایرسمیوغیررسمی،قیمتوتصویرذهنیخوبازشرکت


توصیه
خدمات،تجربةپیشینمشتری،
بستگی دارد.مشتریانکیفیت خدماتراازمقایسة خدماتارا هشدهباسطحانتظارات خود ارزیابی
میکنندودركانتظاراتمشتریانالزمةارا ةخدماتباکیفیتبرتراست.بایددرنظرداشتکهاغلب

رابطهایدوطرفهبینانتظارورضایتبرقراراست،بدینگونهکهرضایتونارضایتیگردشگربرآمدهاز

مقایسة انتظار پیش از سفر و ارزیابی پساز سفر است.درواقع گردشگر عملکرد واقعی خدمات را با
مقایسه میکند و درصورتی رضایتش جلب میشود که انتظاراتش برآورده شود یا

انتظارات خود 
خدماتفراترازانتظارشباشد( .)Cossío-Silva et al., 2019

تمایالترفتاری 
تمایالت رفتاری گردشگران نتایج ارزیابی خدمات و مجموعهای از پاسخهای متعدد (رفتاری و
غیررفتاری) بیان میشود ) (Smith and Reynolds, 2009که در گرو رضایت آنها است .رضایت
بهعبارتیانتظارات اوازتمامآنچی یاستکهطیسفر
خواستههاو 

گردشگرنی وابستهبهنیازهاو 
دهیشدهوباتورراانتخابمیکند،بیشترانتظاراتو
تجربهمیکند.قطعاًوقتیشیوةسفرِسازمان 

خواسته هایاومتوجهتورو،فراترازآن،شرکتبرگ ارکنندةتورخواهدبود .تشخیص می ان رضایت

اطالعات با ارزشی را برای توسعة گردشگری فراهم میکند و براساس پاسخ گردشگران به سؤاالتی
رضایتکلیبهمعنیواکنشگردشگربه

میشود.
درخصوص رضایت آنان از عوامل گوناگونارزیابی  
تحققیافتنِسطحمقبولیازخواسته هااستکهنتیجةمقایسةانتظاراتبارضایتاست (Kim et al.,

) .2013مطالعه و بررسی رضایت گردشگر بدین سبب مهم است که معیاری برای سنجش کیفیت
رود.ایجادحسرضایتدرگردشگریدرتوصیههایشفاهیبهدیگرانوبازدید


شمارمی

خدماتبه
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میشود،مؤثرخواهدبود(.)Gnoth, 2016وفاداریدر
مجدد،کهدرمتونگردشگریبهوفاداریتعبیر 
ادبیاتگردشگریبه معنیپیشنهادبهدیگرانوبازگشتبهمقصدیاخریدمجددازشرکتاستکه

ازطریقفراتربودنخدماتاز سطحانتظارات،فراهمآوردنتجاربمطلوبوعملبهتعهداتتحقق

سیلواوهمکاران،تأکیدمیکنندکهصرفاًتمایلبهخریدمجدد(ونهخریدمجدد)

مییابد.کاسیو ـ

دقیقاًبهمعنیوفادارینیست) .(Cossío-Silva et al., 2019
تسای عوامل تأثیرگذار بر وفاداری در شرکتهای تورگردانی را براساس مواردی همچون
هایگردشگرانمانندشخصیت،فرهنگ،تجاربپیشین،نیازها،ویژگیهایبرندمانندشهرتو

و 
یژگی
اعتبار ،و ویژگیهای گردشگری و مهمانپذیری مانند ترکیب محصوالت و شرایط پیش از خرید
تقسیمبندی میکند ( .)Tsai, 2017درك اینکه وفاداری گردشگران به چه چی ی بستگی دارد و

طوریکه

چطور شکل میگیرد ،اصلی مهم برای مدیران شرکتهای گردشگری و مقصدها است؛ به
بینیکنندةرفتارآتیمشتریانومبنایم یترقابتیوموفقیتدربازار
وفاداریبهترینعاملپیش 

گردشگریاست (زارعیوهمکاران .)1391،زیرا ،صرفنظر از ایجادوتداوم فرصتهای کسبوکار ،به
شود.فعاالنبخشگردشگریبهخوبیمیدانند که جذب

کاهشه ینههای جذب گردشگرنی منجر 
می
دشوارنیست،بلکهحفظآنهادرطیزماندشوار است.چنانکهحفظمشتریان فعلیه ینههایی

مشتری
دارد.عالوهبراین،مشتریان وفادار عوامل تبلیغاتی غیررسمی همچون

بسیار پایینتر از جذب مشتریان جدید
میآورند(احمدیوهمکاران،1395،ص .)10
دوستان ،بستگان و سایرینرابه ارمغان 

کیفیت خدمات
ویژگیهای کاال یا خدماتمعیار کیفیت

تبندی کیفیت ،
دررویکردهای سنتی،برای ارزیابی واولوی 
رویکردهای جدید ،کیفیت واجد ویژگیهایی است که مؤید رضایت مشتری

یشد .در 
تعریف م 
تمندی آنان خواهد بود( Caber
(گردشگر)استو گستردگی انتظارات مشتریانمبنای می ان رضای 
 .)and Albayrak, 2018, p. 18بنابراین ،مرور مفاهیم جدید مرتبط با کیفیت نشان میدهد که
عبارتدیگرمحصولزمانی

کیفیتخوبمعناومفهومیج تحققنیازوخواستههایمشتریندارد .
به
باکیفیتاستکهباخواستههاونیازهایمشتریانطباقداشتهباشد( Daskalopoulou & Petrou,

کهدرادبیاتگردشگری،محصولمجموعهایکاملازتجاربیاستکهگردشگر


بهاین

توجه
).با
 2005
ازمبدأتامقصدوبرگشتمجددبهمحلسکونتدارد(صابری،1397،ص،)76کیفیتنی بهمعنی
ساختمحصولیاخدمتیاستکهباجلبرضایتمشترینیازهایاورابراساسانتظاراتشبرآورده

سازد .اما این سنجشی ذهنی است ،زیرا احساسات و تجارب روانشناختی در هر فرد با فرد دیگر
متفاوت است .بدینسبب اندازهگیری و سنجش کیفیت خدمات دشوار میشود .عالوهبراین ،اگرچه
کیفیت خدمات عاملی مهم در عرصة رقابتی شناخته میشود ،دستیابی به آن ،بهعلت ماهیت
غیرملموسخدمات،بسیاردشواراست(.)Mendes, 2016ازطرفیگردشگراندرطیسفربهخدمات

گستردهای نیاز دارند .صرفنظر از درك کیفیت خدمات ناپیوسته ،گردشگران تجربة خود را در
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زیستمیشود.

گرایانهارزیابیمیکنندکهشاملارا هکنندگان،دولت،اجتما ومحیط


چارچوبیکلی
با توجه به رقابت جهانی حاکم بر بازارکنونی ،کیفیت خدمات را میتوان هستة مرک ی تعهدات
).ازاینروارا ةخدماتیباکیفیتمطلوب،ازمهمترین
خدماتیدرنظرگرفت( Lai and Chou, 2015
ادراكشده نوعی

عوامل موفقیت در صنعت گردشگری است  (Hui et al., 2007).کیفیت خدمات 
نگرشاستکهبارضایتارتباطدارد،اماباآنیکینیست؛درواقعنتیجةمقایسةانتظاراتباادراکات
ازعملکرداست( .)Nama and Lee, 2011
تمایالترفتاریمطلوباغلببهحفظارتباطباارا هدهندةخدمت،اف ایشحجمخرید ،تمجیداز
اینرو
ارا هدهندة خدمت و تمایل به خرید بیشتر منجر میشود (فکور ثقیه و همکاران .)1394 ،از 
کنندهایدرتصمیمگردشگروانتخاب

آژانسهایمسافرتی،درجایگاهارا هدهندةخدمات،نقشتعیی 
ن

آژانسهای مسافرتی

مقصد و سفر دارند ،اما در مباحث تحقیقاتی توجه کمتری به آن شده است .
دستآورند تاهرزمان

قاعدتاًبایدبکوشندتاباارا ةخدماتمناسبومتنو وفاداریمسافرانرابه
گردشگرتصمیمبهسفرگرفتمجدداًبههمانشرکتمراجعهکند(.)Moliner et al., 2007درنتیجه
انتظاراتوتقاضای گردشگران،بهمن لةیکیاز ورودیهایمهمدرسیستم گردشگری،بایدمدنظر
قرار گیرد و کاالها ،خدمات و محصوالت گردشگری بر مبنای رفتار گردشگران و شرایط حاکم بر
محیطتطبیقِایندوبایکدیگرتولیدشودوتوسعهیابد(عباسیوهمکاران.)1393،نتایجمطالعات
نشان از برقراری ارتباط مثبت بین کیفیت ادراكشده و رضایت دارد .ارزیابی کیفیت خدمات
گردشگریمتمرک برجنبههاییاستکهتحتکنترلعرضهکنندگاناستوکیفیتتجربةگردشگر
بامنفعتروانشناختیورضایتمؤثراوارتباطدارد( .)Cossío-Silva et al., 2019

هاییصورتگرفتهکهدرانتخابشاخصهاومعیارهایپژوهشپیشرو


خصوصپژوهش

دراین
هااشارهمیشود .


اند.درادامهبهبرخیازآن

مؤثربوده
فکور ثقیه و همکاران ( ،)1394در مقالهای با عنوان «تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با
دركشدةمشتری»،بهبررسیتأثیرکیفیتخدماتبربروزنیاترفتاریمثبت
رضایتمندیوارزش 

مندیپرداختهاند.نتایجپژوهشآنانحاکیازآناستکه


شدةمشتریورضایت

واسطةارزشدرك

به
اثر غیرمستقیم کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مثبت مشتریان مهمتر از اثر مستقیم آن است.
همچنینشاخصشای ستگیدرارا ةخدماتبیشتریناثررابرکیفیتخدماتمؤسسةمالی و اعتباری
هایوفاداری:شاخصهایجدید


شاخص
)،درمقالهایباعنوان«

دارد.کاسیو -سیلواودیگران(2019
سنجشوفاداریگردشگران» کهاخیراًمنتشرشده،وفاداریرابراساسانتظارات،کیفیتادراكشده،
اند.آنان،دراینپژوهش،برایایجادگونهشناسیازگردشگرانبرمبنای


ورضایتارزیابیکرده
تصویر 
سطحوفاداریوتعداداقامتآنان،بهمتغیردیگریباعنوانگردشگراناقامتیمقصددستیافتند.
بهسوی مدل یکپارچه از شکلگیری انتظارات
نتایج پژوهش وانگ و همکاران ( ،)2016با عنوان « 
گردشگر و تفاوتهای جنسیتی» ،نشان داد که انگی ة سفر و تبلیغات و توصیههای شفاهی در
گیریانتظاراتتأثیرمیگذارند.امااثرانگی هبرتبلیغاتو


شناختی،وتصویرشناختیدرشکل

تصویر
کهاثرتوصیههای


رحالی
تصویرشناختیونی تصویرشناختیبرانتظاراتدرمردانبسیاربیشتربوده،د
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شفاهیبرتصویرشناختیوانتظاراتدرزنانبیشتربودهاست.راجش(،)2013درمقالةخودباعنوان

«تأثیرادراکاتگردشگری،تصویرمقصدورضایتسفردروفاداریمقصد»،مدلنظریِوفاداریمقصد
بااستفادهازادراكگردشگری،تصویرمقصدورضایتگردشگرانراارا هکردهاست.نتایجپژوهش
دهدکهادراكگردشگری،تصویرمقصدورضایتدروفاداریتأثیرمستقیممیگذارد .


وینشانمی
پسازمطالعةمبانینظریوپیشینةپژوهش،کیفیتادراكشدهشاخصیدرنظرگرفتهشدهکهدر

بروزتمایالترفتاریمصرفکنندهتأثیرگذاراست.تمایالترفتارینی شاخصیدرنظرگرفتهشدهکه

روالگویمفهومیوروابطیافرضیهها


کنندهبستگیدارد.ازاین

نحوةبروزآنبهسطحانتظاراتمصرف
اند.برایسنجشهریکازاینشاخصهایکلی،چندینمعیاردرنظرگرفته

ایناساسطرحری یشده
بر 

شده است .عوامل ملموس ،اطمینان و اعتماد کارکنان ،نوآوری ،پاسخگویی معیارهای تأثیرگذار در
کیفیتادراكشدهدرنظرگرفتهشدهاست.معیارهایدرسطحانتظار،بیشترازسطحانتظار وکمتر از
سطحانتظارعواملتأثیرگذاردرشاخصانتظاراتگردشگروهمچنینکاهشخریدیاعدمخریدمجدد،
تمایل به خرید مجدد و وفاداری معیارهای تمایالت رفتاری درنظر گرفته شده است .خرید مجدد
محصول از شرکت ،تمایل مسافر به توصیهکردن شرکت به دیگران و تمایل به تهیة سایر خدمات از
شرکتمعیارهاییهستندکهدرصورتوفاداریگردشگربهشرکتطبیعتگردیدیدهخواهندشد .
انتظارات

تغییرآژانس
خریدمجدد

تمایالت رفتاری

پایینترازحدانتظار
درحدانتظار

وفاداری
کیفیت ادراک

باالترازحدانتظار

شده

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش


میشوند :
براساسالگویمفهومیپژوهش،فرضیاتزیربررسی 

فرضیة:1انتظاربرتمایالترفتاریاثرمثبتومعناداریدارد .
ادراكشدهارتباطوجوددارد .

فرضیة:2بینانتظاروکیفیت
ادراكشدهبرتمایالترفتاریاثرمثبتومعناداریدارد.

فرضیة:3کیفیت
وسرانجامفرضیةاصلی :
ادراكشده،تأثیرمثبتومعناداریدرتمایالترفتاریدارد .
یگریکیفیت 
فرضیة:4انتظار،بامیانج 

روششناسی پژوهش
این پژوهش ماهیتی پیمایشی و هدفی کاربردی دارد .هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر
ادراكشده ،در تورهای طبیعتگردی

یگری کیفیت خدمات 
انتظارات بر تمایالت رفتاری ،با میانج 
بودهاست.باتوجهبهاینکه

است.جامعةآماریپژوهشگردشگران(مشتریان)شرکت«آفتابکلوت»
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تعداد گردشگران شرکت مدنظر ساالنه حدود 2ه ار نفر برآورد شده ،با استفاده از جدول مورگان،
مینانپرسشنامهبهتعدادبیشتریتوزیعشده

حجمنمونهبرابربا234نفرتعیینشدهاست.برایاط
پرسشنامهتج یهوتحلیلشدهاست .اطالعاتالزمبرایاجرایاینپژوهشباروش

ودرنهایت 251
اسنادی و پیمایشی جمعآوری شده است .برای تعیین پایایی پرسشنامه و اطمینان از اینکه در
شرایطیکساننتایجحاصلازایناب اریکسانخواهدبود،ازضریبآلفایکرونباخاستفادهشدهاست
.رواییپرسشنامهنی 

بهدستآمدهکهپذیرفتنیاست
(جدول.)1می انآلفایکرونباخبرابربا 0/823
به تأیید جمعی از متخصصان رسیده است .با توجه به نرمالنبودن دادهها ،که با آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنوف بررسی شده ،فرضیات پژوهش با ضریب همبستگی اسپیرمن در نرماف ار
SPSSبررسیشدهاست .
جدول  :1برآورد میزان آلفای کرونباخ
آمارهای پایایی

تعدادمعیارها

آلفایکرونباخ

21

0/823


شرکت طبیعتگردی «آفتاب کلوت» از بنیانگذاران تورهای طبیعتگردی تخصصی در ایران
شمارمیرودکهدرقالبمؤسسةخدماتجهانگردی،بامجوزسازمانمیراثفرهنگیوگردشگری،


به
از سال  1378تاکنون ،به صورت حرفهای فعالیت میکند .این شرکت طیف گستردهای از خدمات
گردشگری را برای سفرهای داخلی و خارجی ارا ه میدهد ،همچون برگ اری تورهای عمومی و
گردی/کوهپیمایی /جنگلنوردی و ،)...ماجراجویانه

طبیعتگردی (دامنه

اختصاصی و خانوادگی 
صخرهنوردی و ،)...تاریخ و فرهنگ (ایرانشناسی،

(قایقرانی در رودخانههای خروشان ،دریانوردی ،
هاوجشنها ،روستاهایویژه و،)...عالیقویژه(عکاسی،تماشایستارگان،پژوهشی ،آموزشی،


آیین
دهکدههایسالمت و،)...نمایشگاهی(همایشو

زبانآموزیو،)...سالمت(آبدرمانی ،یوگا،پ شکی،

کنفرانس)،تفریحواستراحت.تهیةاقامتگاه(هتل،خانةمحلی،کمپو)...وحملونقل،وی اوبیمهنی 

ازجملهخدماتاینشرکتاست( .)https://kalouttravel.com

یافتههای پژوهش
از آنجاکه استخراج و مشخصکردن عوامل مهم و تأثیرگذار از ویژگیهای مهم تحلیل عاملی است
هاتالششدهتابیشترینتعدادپرسشنامه


)،درابتداباگردآوریداده
(مؤمنیوفعال قیومی1396،
پرسشنامهبا

تکمیلشودوپیشنیازهایمربوطبهآزمونتحلیلعاملی تأییدیدقیقاًمحققشود .

دوازده متغیر طراحی شده و  251نفر از گردشگران تورهای طبیعتگردی «آفتاب کلوت» آن را
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بهوسیلة نرماف ار  spssمحاسبه شده است .مطابق
اینخصوص ،شاخص  1KMO
تکمیل کردهاند .در 
انمیدهدکهضریب  0/895تعداد دادهها بـرای

جدول،2محاسبة آمـارة  KMOو آزمون بارتلتنش
تحلیل عاملی کافی است و سطح معنیداری ( )sigکمتر از  5درصد ( )0/000است که نشان از
مناسببودنتحلیلعاملیبرایشناساییساختاردارد .


جدول  :2آمارة  KMOو آزمون بارتلت

0/895

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

1589/388

تقریبآمارةکیدو

105

درجةآزادی

0/000

سطحمعناداری

آزمونکرویتبارتلت


تحلیل عاملی با استفاده ازمؤلفههای اصلیواجرایچرخشواریماکس صورتگرفتهاست .پس
از بررسی متغیرها و حذف یک متغیر از مجمو دوازده متغیر پرسشنامه (نوآوری در متغیرهای
نسبتیکمترازنسبتتعیینشدهدر

تأثیرگذاربرکیفیتادراكشده)طیدومرحله،متغیرهاییکه 

فرضیهداشتند ردشدهاند(تمامیمتغیرهابایدبارعاملیبیشاز 0/5داشتهباشند).متغیرنوآوریبا
نسبت  ،0/435که کمتر از  0/5است ،حذف شده و مجدداً با یازده معیار باقیمانده تحلیل عاملی
هاست.براساسنتایج

پرسشنامهتأییدشد

بررسیشدهونهایتاًیازدهمتغیر ازمجمو دوازدهمتغیر 
شدهدربروندادآزمونتحلیلعاملی،دوعاملشناساییشده(انتظارات،کیفیتادراكشده)قادر

ارا ه
به تبیین  63/76درصد از کل واریانس مجموعة معیارها هستند که این می ان روایی باالی سازة
نامهراآشکارمیکند.دو عامل درمجمو  76/63درصد مجمو واریانس بین تمام گویههای


پرسش
هریکازمؤلفههایچرخشیافتهبهتفکیک
تبیینشدهتوسط 

تحقیق رابیانمیکنند.می ان واریانس
ینترتیب ،عوامل شناساییشده تصویر نسبتاًروشنی از عواملمؤثربر
بها 
درجدول 3ارا هشده است .
،متغیرهایچرخشیافتهارا هشدهکهباکمک

تمایالترفتاریگردشگرانارا همیدهند.درجدول4
آنهادرجدول5بیـانشدهاست .
هبههمراهشاخصهایمرتبطباهریکاز 
اجشـد 
آنعواملاستخر 

جدول  :3مقدار عوامل استخراجشده با چرخش
مجموع مجذورات بارهای

درصد کل واریانس

درصدتجمعی

عاملی چرخشیافته

هر عامل

واریانسها

1

کیفیتادراكشده 


3/845

32/042

32/042

2

انتظار

1/272

10/599

63/760

ردیف

عامل

کندومشخصمیکندکه


هارابررسیمی
گیریاستکهکوچکبودنهمبستگیج یبینمتغیر


شاخصیازکفایتنمونه
1ـKMO
تأثیرواریانسمشتركبرخیعاملهایپنهانیواساسیاستیاخیر .شاخص KMOهرچه به


آیاواریانسمتغیرهایپژوهشتحت
یک ن دیکتر باشد ،مقبولیت بیشتری دارد(مؤمنی ،فعالقیومی.)1396،
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جدول  :4ماتریس متغیرهای چرخشیافته
عوامل
انتظار

کیفیت ادراکشده

0/433

0/588

کمیتامکانات

0/248

0/682

کیفیتامکانات 

-0/362

0/619

هایبهروز 


فناوری

0/160

0/714

اطمینان و اعتماد

-0/182

0/758

رفتارمناسب

-0/203

0/741

سرعتارا ةخدمات 

-0/173

0/675

دانشکافی 

-0/199

0/832

همراهیوهمکاری

0/055

0/740

مهارت 

-0/070

0/712

پاسخگویی


0/501

0/114

سطحانتظار

تحلیلمؤلفهاصلی،چرخشواریمکس


منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :5عوامل استخراجشده همراه با شاخصهای مرتبط
عامل

معیارهای مرتبط با عامل

بهروز،
یهای 
کمیتامکانات،کیفیتامکانات،فناور 
کیفیتادراكشده  اطمینان و اعتماد،رفتارمناسب،سرعتارا ةخدمات،

ی،پاسخگویی

دانشکافی،مهارت،همراهیوهمکار
سطحانتظار 

انتظار
منبع :یافتههای پژوهش



پس از مشخص شدن عوامل تأثیرگذار بر تمایالت رفتاری ،به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته
میشود .بدین منظور الزم است تطابق توزیع دادههای گردآوریشده با توزیع نرمال بررسی شود.

).درنتایجبهدست

بودندادههاباآزمون کلموگروف ـ اسمیرنوفبررسی شدهاست (جدول6


نرمال
آمده ،سطح معناداری کمتر از  0/05محاسبه شده است .دادههای مربوط به معیارهای پرسشنامه
ررسیفرضیههااستفادهشدهاست .

رو،ازآزمونهایناپارامتریکبرایب


توزیعنرمالندارند،ازاین
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جدول  :6آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای بررسی نرمالبودن متغیرها
شاخص

معیار

سطح معنیداری

زیرمعیار

کمیتامکانات

 0/000

غیرنرمال 


کیفیتامکانات 

0/005

غیرنرمال


هایبهروز 


فناوری

0/000

غیرنرمال


0/000

غیرنرمال


رفتارمناسب

0/002

غیرنرمال


سرعتارا ةخدمات 

0/000

غیرنرمال


دانشکافی 

0/000

غیرنرمال


همراهیوهمکاری

0/000

غیرنرمال


0/000

غیرنرمال


0/000

غیرنرمال


کاهشخریدیا
خریدنکردنمجدد 




0/000

غیرنرمال


تمایلبهخریدمجدد 



0/000

غیرنرمال


خریدمجددمحصولازآژانس

0/000

غیرنرمال


تمایلمسافربهپیشنهادکردن

آژانسبهدیگران

0/000

غیرنرمال


تمایلبرتهیةسایرخدماتازآژانس

0/000

غیرنرمال


عواململموس 
اطمینان و اعتماد 
کیفیت
ادراكشده 


کارکنان 

مهارت 



پاسخگویی


تمایالت
رفتاری 

وضعیت

وفاداری 

منبع :یافتههای پژوهش


کند،ازآزمونهمبستگیاسپیرمن

باتوجهبهاینکهتوزیعمتغیرهاازتوزیعنرمالپیروینمی

استفاده شده است .همانطور که جدول  7نشان میدهد ،سطح معنیداری متغیر خریدنکردن و
وفاداری کوچکتر از  0/05است .بنابراین میتوان گفت بین این دو متغیر و انتظار گردشگران از
گردیرابطهایمستقیمومثبتبرقراراست.درموردمتغیرخرید


خدماتوامکاناتشرکتطبیعت
مجدد از آژانس نی چون سطح معنیداری این متغیر ب رگتر از  0/05است ،پسهمبستگی بین دو
متغیروجودندارد .
جدول  :7تأثیر شاخص انتظار بر تمایالت رفتاری گردشگران
عوامل

انتظار 

شاخصههای آماری

تمایالت رفتاری
خریدنکردن

خرید مجدد

وفاداری

همبستگیاسپیرمن 


**0/278

0/098

*0/139

سطحمعنیداری 


0/000

0/124

0/029

تعداد 

247

247

245
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0/278

خریدنکردن

انتظارات
وفاداری

0/139

شکل  :2تأثیر شاخص انتظار بر تمایالت رفتاری گردشگران


نکردنرابطهای


بودنباخرید

ترازحدانتظار
طبقجدول،8بیندومتغیرِدرحدانتظاروپایین
است.رابطةآماریمعناداریبینپایینتر

داریمتغیرهاکوچکتراز0/05


برقراراست،زیراسطحمعنی
ازحدانتظارباخریدنکردنوجودداردکهازنو مستقیمومثبتاست.یعنیدرصورتیکهخدمات
ترازحدانتظارگردشگرانباشد،درتمایلآنانبهخریدنکردنازشرکتتأثیرخواهد


شدهپایین
ارا ه
یدنکردننی رابطه ایغیرمستقیم(منفی)برقراراست.یعنی
داشت.میانمتغیردرحدانتظار باخر 
درصورتیکه خدمات در حد انتظار گردشگران باشد ،در تمایل گردشگران به خریدنکردن تأثیر

میگذارد و گردشگران تمایل به خریدنکردن نخواهند داشت .میان متغیر باالتر از حد انتظار بودن

ایبرقرارنیست،زیراسطحمعنیداریاینمتغیرب رگتراز


نکردنرابطه

خدماتوامکاناتباخرید
است؛بنابراینبیندومتغیرهمبستگیوجودندارد.رابطةآماریمعناداریبینگ ینةباالتراز

 0/05
حدانتظارودرحدانتظاروپایین ترازحدانتظاربودنباخریدمجددازشرکتبرقراراستواین

رابطهبرایمتغیرهایباالترازحدانتظارودرحدانتظارباخریدمجددازنو مستقیمومثبتاست.
متغیرپایینترازحدانتظارباخریدمجددنی رابطهایازنو غیرمستقیم(منفی)دارد؛یعنیخدمات

ترازحدانتظارگردشگراندرتمایلگردشگرانبهخریدمجددتأثیرمنفیمیگذارد .همچنین


پایین
رابطةآماریمعنادارمستقیمومثبتبینباالترازحدانتظارودرحدانتظارباوفاداریبرقراراست.
ینترازحدانتظارباوفادارینی رابطهایغیرمستقیمومنفیبرقراراست؛بهاینمعنی
بینمتغیرپای 
کهاگرخدماتپایینترازحدانتظارگردشگرانباشد،گردشگرانبهشرکتوفادارنخواهندبود .

جدول  :8تأثیر متغیرهای انتظار بر تمایالت رفتاری گردشگران
عوامل

شاخصههای آماری

خریدنکردن

تمایالت رفتاری

خرید
مجدد
وفاداری

همبستگیاسپیرمن 

سطحمعنیداری 

تعداد 
همبستگیاسپیرمن 

سطحمعنیداری 

تعداد 
همبستگیاسپیرمن 

سطحمعنیداری 

تعداد 

در حد
**-0/268

0/000
248
**0/515
0/000
250
**0/581
0/000
248
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باالتر

0/099
0/119
248
**0/171
0/007
250
**0/238
0/000
248

پایینتر
**0/588

0/000
247
**-0/272
0/000
247
**-0/323
0/000
245
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خریدنکردن

باالتر از حد انتظار

خرید مجدد

در حد انتظار



وفاداری

پایینتر از حد انتظار

شکل  :3تأثیر متغیرهای انتظار بر متغیرهای تمایالت رفتاری گردشگران


مالنبودن داده ،استفاده شده و
برای آزمون فرضیة  2از ضریب همبستگی اسپیرمن ،بهعلت نر 
بستگیشاخصانتظارباکیفیتادراكشدهبررسیشدهاست(جدول.)9گفتنیاستدرمواردی


هم
بستگیاسپیرمناستفادهشده،عواملیکهبا**مشخصشدهاندنشانمیدهندکه


کهازضریبهم
ظارباکیفیتادراكشدهارتباط

درسطحخطاییکدرصدنی معنیدارند.طبقجدول،9شاخصانت
داریآزمونکوچکتراز0/05است .

دارد،زیراسطحمعنی

جدول  :9آزمون همبستگی متغیرهای انتظار و کیفیت
عوامل

انتظار 

شاخصههای آماری

کیفیت ادراکشده

همبستگیاسپیرمن 


**0/278

سطحمعنیداری 


0/000

تعداد 

247



نبودندادههااستفادهشدهاست


علتنرمال

بستگیاسپیرمنبه

ازضریبهم
برایآزمونفرضیة3
بستگیاسپیرمناستفادهشده،عواملیکهبا


).شایانذکراستدرمواردیکهازضریبهم
(جدول10
**مشخصشدهاندنشانمیدهندکهدرسطحخطاییکدرصدنی معنیدارند.طبقجدول،10

شدهباخریدنکردن،خریدمجددووفاداریرابطه برقراراست،زیراسطح


ادراك
بینشاخصکیفیت
است.رابطةکیفیتادراكشدهباخریدمجددووفاداریمستقیم

داریآزمونکوچکتراز0/05


معنی
ومثبتاست؛یعنیهرچهکیفیتادراكشدهازسویگردشگرانباالترباشد،درتمایلشانبهخرید

شدهوخریدنکردننی رابطةغیرمستقیمو


گذارتراست.کیفیتادراك

فاداریبهشرکتتأثیر
مجددوو
منفیدارند؛یعنیاگرکیفیتادراك شدهازسویگردشگراندرسطحپایینیباشد،برتمایلگردشگر

بهخریدنکردنازشرکتهدفتأثیرخواهدداشت .



جدول  :10آزمون همبستگی متغیرهای کیفیت ادراکشده و تمایالت رفتاری
عوامل

ادراکشده

کیفیت

شاخصههای آماری

خریدنکردن

خرید مجدد

وفاداری

همبستگیاسپیرمن 


**-0/214

**0/316

**0/363

سطحمعنیداری 


0/001

0/000

0/000

تعداد 

248

250

248

منبع :یافتههای پژوهش
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0.363

وفاداری

0.316
کیفیت ادراکشده

خرید مجدد

0.214-

خریدنکردن

شکل :4تأثیر متغیرهای کیفیت ادراکشده و تمایالت رفتاری


کهانتظاراتبرآوردهشدةگردشگرازخدمات


،درصورتی
بنابرجدولهای 7و 8وشکلهای 2و3

شرکتدرحدانتظاراتویاپایینترازسطحانتظاراتشباشد،درهرسهمتغیرتمایالترفتاریتأثیر

مستقیممیگذارد.امااگرسطحانتظاراتگردشگرباالترازحدانتظاراتشباشد،فقطبرخریدمجددو

وفاداری به شرکت تأثیر مستقیم دارد .بنابر جدول  ،9بین سطوح انتظار و کیفیت ادراكشده
،کیفیتادراكشدهمیتواندبرتمایالترفتاریتأثیرگذارباشد.

همبستگیوجوددارد.طبقجدول10

این تأثیر از انتظارات گردشگران از کیفیت خدمات و امکانات شرکت طبیعتگردی شکل میگیرد.
اینکه انتظارات
بر 
درنهایت شکل  5از نتایج آزمون فرضیهها استخراج شده است .برابر نتایج ،عالوه 
گردشگران در تمایالت رفتاری آنان تأثیر مستقیم میگذارد ،سطح انتظارات از کیفیت ادراكشدة
خدمات و امکانات عرضهشده ازسوی شرکتهای طبیعتگردی نی بر تمایالت رفتاری گردشگران
تأثیرگذارخواهدبود .

0.268-

کیفیت ادراکشده

تمایالت

انتظارات

0.363
0.278
0.214-

باالتر از حد

وفاداری

139.

حد انتظار

در حد حد
انتظار

0.316

رفتاری

278.
0.323-

0.58
8

خرید مجدد

خرید

پایینتر از

نکردن

حد انتظار

شکل  :5الگوی نهایی پژوهش
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بحث و نتیجهگیری
هایاینپژوهشوآزمونفرضیههانشانمیدهدکهبینخدمات و امکانات باالتر از حد انتظار


یافته
معنیداری  0/119وجود دارد .با توجه به
خریدنکردن از آژانس سطح  
گردشگران و تمایل رفتاری  
اینکه این سطح معنیداری ب رگتر از  0/05است ،این دو متغیربایکدیگرارتباطندارند.بنابراین

تواننتیجهگرفتکهاگرخدماتباالترازانتظارگردشگرباشند،برتمایلگردشگربهخریدنکردن


می
پایینترازحدانتظاربودنخدماتو
ازآژانستأثیرینخواهدگذاشت.میاندومتغیردرحدانتظارو 
کوچکتر از  0/05است،

اینکه سطح معنیداری 
خریدنکردن از آژانس ،با توجه به  
امکانات با  
همبستگی در حد
همبستگی وجود دارد و این دو متغیر بر یکدیگر تأثیر میگذارند و چون ضریب  

درصورتیکه خدمات و
تأثیرمعکوسمیگذارد؛ یعنی  

خریدنکردن 
انتظار -0/268است،بر تمایل به  
خریدنکردن خواهد شد.
امکانات دریافتی در حد انتظار گردشگران باشد ،موجب تمایل گردشگر به  
اینکه
خریدنکردن ،با توجه به  
پایینتر از حد انتظار باشند ،تمایل به  
درصورتیکه خدمات و امکانات  
پایینبودن سطح معنیداری متغیرهای
همبستگی  0/588است ،بیشتر خواهد بود .بهعلت  
ضریب  
آنهاارتباطبرقراراستکهاینارتباطبرایدرحدانتظار
سطوحانتظاروخریدمجددازآژانس،بین 
متغیرپایینترازحدانتظاربودنمعکوس

بودنخدماتوامکاناتبیشترینمی انراداردودرخصوص
همبستگی-0/272است.وفاداریوسطوحانتظارنی بایکدیگرارتباطدارند.
است؛زیرامی انضریب 
همبستگی به می ان
ارتباط متغیر در حد انتظار بودن خدمات با وفاداری بیشترین می ان ضریب  
تربودن از حد انتظار ارتباط معکوس دارد .بنابراین،
پایین 
 0/581را دارد و وفاداری با متغیر  
پایینترازسطحانتظار گردشگرانباشد،وفاداریآنانبهشرکتشکل
درصورتیکهخدماتوامکانات  
نمیگیرد.

یافتهها با نتایج پژوهش فکور ثقیه و همکاران ( )1394همسو است ،مبنی بر اینکه اگر
این  
دریافتشده بیشتر باشد ،مشتری ناراضی است و چنانچه

خدمات موردانتظار مشتری از خدمات 
دریافتشده کمتر باشد ،مشتری کامالً راضیاستو چنانچه

خدمات موردانتظار مشتری از خدمات 
دریافتشده برابر باشد ،رضایت نسبی است .همچنین نتایج

خدمات موردانتظار مشتری با خدمات 
پایینتربودن
بهعلت  
یافتههای ستین و دینسر ( )2014همسو است .بنابر جدول   ،9
دستآمده با  
به 

آنها از خدمات ارتباط مستقیم
ادراكشدة  

سطح معنیداری از  ،0/05انتظار گردشگران با کیفیت 
ادراكشدهازخدماتوامکاناتدریافتی با انتظار گردشگر مطابقت

صورتیکه کیفیت 

دارد؛یعنی  
در
یافتههای مطالعات راجش()2013همسو
داشته باشد ،رضایت ویجلبخواهدشد .این یافته نی با  
است،که کیفیت خدمات را بهمن لة توانایی شرکت برای برآوردن نیازهای مشتریان با توجه به سطح
میکند.همچنینبامطالعاتباروتچووهمکاران ()2011نی همجهتاست،مبنیبر
انتظاراتتعریف 
اینکه رضایت مشتری نگرش پس از خرید است که از مقایسة ذهنی کیفیت محصول یا خدمتی که

میآید .بنابر جدول  10نی  ،بین کیفیت
بهوجود  
مشتری انتظار دریافت آن را ازطریق مبادله دارد  
ادراكشدهازخدماتوامکاناتگردشگریشرکتطبیعتگردیوتمایالت رفتاریگردشگرانارتباط
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ادراكشدهازخدماتدریافتی با خرید مجدد و وفاداری از نو مستقیم

برقراراست .ارتباط کیفیت 
ادراكشده ازسوی

(مثبت)است و می ان آن با وفاداری بیشتر است.بهاینمعنیکه هرچه کیفیت 
گردشگران باالتر باشد ،تمایلآنانبه خرید مجدد و وفاداریشان به شرکت بیشترخواهدشد.کیفیت
ادراكشده ازسوی

طهای غیرمستقیم (منفی) دارد؛ یعنی اگر کیفیت 
خریدنکردن راب 
ادراكشده با  

خریدنکردن از شرکت تأثیر خواهد گذاشت.
گردشگران در سطح پایینی باشد ،در تمایل گردشگر به  
خریدنکردن و وفاداری گردشگران
بهطورمستقیمدر  
نهتنها  
میتوان گفت انتظارات گردشگران  
پس  
غیرمستقیم بر تمایالت رفتاری
بهطور  
اداركشده  

مؤثراست ،بلکه می ان انتظار گردشگران از کیفیت 
خریدنکردن میشود .مطابق نتایج
آنان تأثیر میگذارد که موجب خرید مجدد و وفاداری یا حتی  
دستیابی
جنبههایکلیدیبرای 
دركشدهوکیفیتارتباط 
پژوهشمولینروهمکاران(،)2007ارزش 
دركشدهازخرید،رضایتو
شرکتهایمسافرتیاست.بهاینمعنیکهارزش 

بهوفاداریمشتریدر
میآورد.بنابراین ،زمانیکه
بهدست  
اعتماد پیش از تعهدی است که گردشگر دربرابر شرکتمسافرتی  
دستآمده از شرکت مسافرتی در
به 
گردشگر با تصمیم جدید خرید مواجه میشود ،کیفیت ارتباط  
تعیینکنندهخواهدبود .

خریدمجددازهمانشرکت
راهکار موفق برای دست یابی به جایگاه مناسب در بازار رقابتی ارا ة ارزش به مشتریان فعلی و
بالقوه ،برمبنای نیازها و خواسته های آنان ،در قالب خدماتی با کیفیت باالست .ارتقای سطح کیفی
اتمشتریانرابرآوردوبرایآنانارزشآفرینیکند،ممکن

خدمات،فقطدرصورتیکهنیازهاوانتظار

است رفتار مشتریان را تحتتأثیر قرار دهد ،سبب مراجعة مجدد آنان به شرکت شود و وفاداری
مندخلقمیکند


هایبرتر،مشتریانیرضایت

ایایجادکند.درواقعهرشرکتباایجادارزش

گسترده
که به شرکت وفادار باقیمانده و نیازهای سفر خود را در مراجعات بعدی برآورده میکنند .ازاینرو
پیشنهاد میشود مدیران شرکتها ،ضمن اتخاذ رویکردی مشتریمحور ،درجهت شناسایی و تحقق
انتظاراتمعقولگردشگرانپیشازسفر،ارزیابیسطحرضایتگردشگران(مبتنیبرانتظاراتآنان)از
نامه،وپاسخگوییوپشتیبانی تلفنی پیشاز سفرو در


انسفرازطریقپرسش
تمامخدمات در پای
سفربهوجودآید .

حینسفر،بکوشندتادرگردشگراناحساساطمینانوآسودهخاطریدر
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منابع
«بررسیرابطه و می ان.)1395(مسعود،معصومهو ی دانپناه، فروزانی،عبدالعظیم،آجیلی،علیرضا،احمدی
شمارة،5 دورة.گردشگریوتوسعه.»تأثیر عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری
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