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عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری :نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط
با مشتری


محبوبهعرب ،9میثمشیرخدایی،2فاطمهعلیگلیفیروزجائی 3

تاریخدریافت-9310/68/60:تاریخپذیرش 9310/99/61:

چکیده
.بهگونهای که
یشود 
درصنعتگردشگری حفظونگهداریمشتریبرای رشدسازمانامری حیاتی محسوبم 
نرو هدف
نههای بازاریابی ،کسبسهمبیشتر دربازاروقدرتنفوذتجاری رابههمراهدارد؛از ای 
کاهشهزی 
پژوهش،بررسی رابطهبین سهمتغیر کیفیت خدمات،رضایت مشتری وارزشمشتری به عنوانمتغیر مستقلو
یشود.
وفاداری مشتری به عنوانمتغیر وابسته کهبانقشمیانجی متغیر کیفیت مدیریت ارتباطمشتری بررسی م 
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و با ماهیت پیماایشی است .دادههای مورد نیاز با روش نمونهگیری
یشده است و
پرسشنامهجمعآور 

نظاممندازمشتریان مجتمعتفریحی توریستی میزبان بابلسروباابزار 
تصادفی  
نشاندادرابطهی بین کیفیت مدیریت ارتباط مشتری بر

دادههاازروشمعادالتساختاری 
نتایج تجزیهوتحلیل  
رابطهیبینکیفیتخدمات،رضایتمشتریوارزشمشتریباتوجهبهنقشمیانجی
وفاداریمشتریوهمچنین 
یداراستوبهعبارتیفرضیههایپژوهشپذیرفتهشد .
کیفیتمدیریتارتباطبامشتریمثبتومعن 


واژگان کلیدی:ارزشمشتری،رضایتمشتری،کیفیتخدمات،کیفیتمدیریتارتباطبامشتری،
وفاداریمشتری.

-9استادیارمدیریتدولتی،منابعانسانی،مؤسسهآموزشعالیراهدانش،بابل،ایران 
-2دانشیارمدیریتبازرگانی،بازاریابیبینالملل،دانشگاهمازندران،بابل،ایران
-3دانشجویکارشناسیارشدمدیریتبازرگانی،بازاریابیمؤسسهآموزشعالیراهدانشبابل،ایران(نویسندهمسئول) 
firozjaii@ymail.com
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مقدمه
شبینینیازهایگردشگرانوفراهم
نهیگردشگریابزارىجهتشناسایىوپی 
بازاریابیدرزمی 
آنهاست که
زهیبازدیددر 
کردنامکاناتبرایتأمیننیازهاومطلعساختنآنانوایجادانگی 
اینامرموجبتأمینرضایتگردشگرانوتحققاهدافسازمانی(کسبدرآمد،ایجاداشتغال
و )...خواهد شد (فرجی و همکاران .)9319 ،گردشگری در مازندران همانند یک استراتژی
بهویژه درمناطقساحلی،گردشگریدارایبازده
یشود ،
آرمانیبرایتوسعهدرنظرگرفتاهم 
یحدوحصر رشد اقتصادی است؛ بنابراین ازجمله عواملی که میتواند صنعت گردشگری
ب 
کشور را بهبود بخشد ،بکارگیری ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاریابی است (امین بیدختی و
یشود.
نظری )9388 ،که موجب گسترش سرمایهگذاری در بخش هتلها و مراکز خرید م 
همچنینافزایش رقابت در حوزه خدمات ،در صنایعی چون هتلداری،بانکداری ،بیمه و غیره
به
آنها را در این فضا روز  
کامالً مشهود است و این عامل حفظ مشتریان و افزایش وفاداری  
شرکتهای

روز مشکلتر میکند؛ به همین دلیلتأمین کیفیت خدمات چالش اصلی و آتی 
فعالدراینحوزهخواهدبود.صنعتهتلداریازمهمترینعواملتوسعهیگردشگریاستو
اولیندغدغه یگردشگراندرورودبهمناطقگردشگرییافتنهتلمناسببرایاقامتاست.
به عالوه ،مشتریانی که با نام تجاریسازمانآشنایی دارند ،به احتمال زیاد آن را به دوستان و
نزدیکان خودنیز توصیهنموده و در چرخهبازخور و ارزیابی محصولسازمان تأثیر میگذارند
(عالمه و نکتهدان .)9381 ،از طرفی دیگر ،صنعت هتلداری ازجمله مهمترین حلاقههای
موفقیات گردشگری است که برای این هدف نیازمند فنّاوریهای نوینی ازجمله کیفیت
مدیریت ارتباط با مشتری است (محمدی و همکاران .)9315 ،مدیریت ارتباط با مشتری بر
ایجاد،مدیریتوگسترشروابطبینیکشرکتومشتریانشمتمرکزاست(هیونوپرودو،9
تبخشبودنوایجادروابط
)2699؛یکیازمفروضاتاصلیمدیریتارتباطبامشتری؛رضای 
یدهد
شرکتها را افزایش م 

کسبوکار 

بلندمدت با مشتریان سودآور است که موفقیت 
(دورسان و کابر)2690 ،2؛ همچنین تجربه مشتریان از انواع مختلف ارزش مشتری در ارائه
1 .Hyun & Perdue
2.Dursun & Caber
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خدمات ممکناستتأثیرات متفاوتی درعملکردکسب و کار سازمان،مانندوفاداری مشتری
داشتهباشد (اسلواند وباکست روم .)2699،9باافزایشکیفیتبازاریابیوخدمات،روابطبا
مشتریرشدوتقویتمیشود کهبه نوبه خودباعثافزایشارزشمشتریمیشود (هیونو
پرودو.)2699،بههمیندلیلشناختمفاهیموالگویوفاداریبسیاراهمیتدارد،نبودنچنین
شناختی ،ممکن استباعث شود مؤسسات خدماتی شاخصهای نادرستی را برای اندازهگیری
وفاداری مشتری انتخاب نموده ،در نتیجه درطراحی برنامههای وفاداری و شناخت رفتارهای
نکتهدان.)9381،مفهومروابطمشتریمدتزیادی
درستمشتریاندچاراشتباهشوند(عالمهو 
وجودداشتهاست،ولیبهعنوانیکساختارچندبعدیموردمطالعهقرارنگرفتهاست؛بنابراین
اندازهگیریابعادخاصروابطمشتری،
محققانبرایتحقیقدرزمینههتلداریتمایلدارندبه  
مانند تعهد مشتری یا وفاداری تمرکز کنند (هیون و پرودو .)2699 ،از سوی دیگر ،اگرچه
یکننده
متعادلکننده متغیرهای ارزیاب 

تحقیقات قبلی متغیرهای زیادی را که بتوانند میانجی و 
کردهاند،امااینیافتهها درزمینهگردشگریو
خدماتبروفاداریمشتریباشندراشناسایی 
یکننده (کیفیت
یدهد که هر سه ارزیاب 
هتلداری همچنان مبهم هستند .تحقیقات نشان م 
خدمات،رضایتمشتریوارزشمشتری)کیفیتباالیخدماتبرایهدایتوفاداریمشتری
خواجهزاده،

کافی بوده و پایه و اساس کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری است (نیادزایو 2و 
یشود که آیا بین کیفیت خدمات،
)2690؛ بنابراین در پژوهش حاضر این سؤال مطرح م 
رضایت مشتری و ا رزش مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط مشتری بر
یداروجوددارد؟ 
رابطهایمثبتومعن 
وفاداریمشتری 

1 .Åslund & Bäckström
2.Nyadzayo
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدیریت ارتباط با مشتری یک مفهوم جدید در بازاریابی نیست ،بلکه بر مبنای سه جنبه از
یگرایی ،بازاریابی روابط و بازاریابی
عبارتاند از :مشتر 

مدیریت بازاریابی بنا شده است که 
ک راه حلو
بانکهایاطالعاتی.در واقع مدیریتارتباطبامشترییکاستراتژیاستنهی 
یکه دریکمحیطمشارکتیاجراشود،ایجاد
تهایرقابتیفراوانیرادر صورت 
یتواند مزی 
م 
تهاییگفتهمیشود
کند(مهدوینیاوقدرتپور.)9385،مدیریتارتباطبامشتریبهفعالی 
یدهند واینکار
شرکتها برایشناسایی،جذب،توسعهوحفظمشتریانسودآورانجامم 

که
یدهند(توربان9و
راازراهارائهکاالوخدماتمناسبدرزمانمناسبوباهزینهمناسبانجامم 
رابطهمند،2مفهوممدیریت ارتباطبامشتری بر
همکاران.)2668،طبقاصول تئوری بازاریابی  
آنهاوایجادوفاداری
اینفرضاستواراستکهتوسعهروابطبامشتریانبهترینراهبرایحفظ 
بودهوسودمشتریان وفاداربیشتر ازمشتریان غیر وفاداراست(زیتهامل 3وهمکاران.)9110،
شدهاندکه
گرفته 
اعتمادوتعهدبهعنواندوبعدکلیدیکیفیتمدیریتارتباطبامشتریدرنظر 
یکنند (مورگان وهانت .)9115 ،5اعتماد
نقش اصلی را در ایجاد و حفظ روابط موفق ایفا م 
سسهخدماتی
بهعملکرد،انسجامواعتبارخدماتدهنده.پایبندبودنمؤ 
ارتاستازاطمینان 

عب
به قولها و تعهدات خود (سِرداِشموک 4و همکاران .)2662 ،تعهد به رابطه ،تمایل پایدار
شرکایتجاریبهحفظ روابطارزشمنداستوتعهدزمانی شکلخواهدگرفتکهیکیاز
طرفینرابطهبهاهمیترابطهاعتقادداشتهباشدوبرایحفظیاارتقارابطهحداکثرتالشخودرا
(مورگانوهانت .)9115،محمودیوهمکاران(،)9314معتقدندکهبینمدیریتارتباط

بنماید
با مشتری با وفاداری مشتریان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین برقراری ارتباط
مناسب با مشتریان جدید و افزایش سطح امکانات رفاهی از مهمترین عوامل جذب و حفظ
مشتریدرمراکزگردشگریاست .اسدی()9319درپژوهشخودبیانمیداردکهاثرعوامل
سهگانه استراتژی بازاریابی ،ارزش ادراکشده توسط مشتری و کیفیت ارتباط با مشتری بر

1. Turban
)2 .Relationship Marketing (RM
3.Zeithaml
4. Morgan & Hunt
5.Sirdeshmukh
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وفاداری وهمچنین اثراستراتژی بازاریابی برارزشادراکشده وکیفیت ارتباطبامشتری و
همچنین اثرارزشادراکشده برکیفیت ارتباطراتأیید میکند؛امامیزان این تأثیرها متفاوت
بوده،وبهلحاظاثرمستقیم،کیفیتارتباطبامشتریبیشترینتأثیررابروفاداریدارد.محمدی
وهمکارانش(،)9315بیانکردندکهمدیریتارتباطبامشتریبرکیفیتارتباطتأثیرمثبتو
معناداریداردوهمچنینکیفیترابطهبرمیزاناستفادهاز خدمات،وفاداری ،تبلیغاتوتمایل
بهمراجعهمجددتأثیرمثبتومعناداریدارد..یافتههاپژوهشنیادزایووخواجهزاده()2690که
به بررسی نقش واسطه مدیریت ارتباط با مشتری -باکیفیت بهتر -با اثرات متغیرهای ارزیابی
خدمات (کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و ارزش مشتری) بر وفاداری مشتری و با نقش
تعدیل گریتصویر برنددرصنایعخودروپرداختند ،نشانمیدهدکهرابطههایبینرضایت
مشتری،کیفیتخدمات،ارزشمشتریازطریقکیفیتمدیریتارتباطبامشتریبر وفاداری
مشتری،مثبتومعنیداراستواثرغیرمستقیم رضایتمشتریبروفاداریمشتریازطریق
کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری ،زمانی که تصویر برند باال است ،قویتر است .با توجه به
مطالبذکرشدهفرضیهزیرارائهمیشود:
فرضیه:9کیفیتمدیریتارتباطبامشتریباوفاداریمشتریرابطهمثبتومعنیداریدارد .
کیفیت خدمات 9سازگاری پایدار با انتظارات مشتری و شناخت انتظارات مشتری از خدمت
بهصورت شکاف میان آنچه مشتریان درباره خدمات حس
خاص است .کیفیت خدمات  
ارائهشده(خدماتدریافتشده)تعریف
آنهاازخدمات 
یکنند(انتظاراتمشتریان)ودرک 
م 
همهجانبهمشتریدربارهماهیتبرترخدمتنسبتبهخدماتمشابهبا
یشود.همچنینقضاوت 
م 
سهایاستکه
تهای برجستهآناست(پاراسورامان.)2662،کیفیتخدماتناشیازمقای 
مزی 
ارائهی خدمات دارند ،انجام
مشتریان بین انتظارات خود از خدمات وادراکیکهازنحوهی  
یدهند وزمانی که ،انتظاراتمشتریبرآوردهنمیشوند،مشتریانازکیفیت خدماتناراضی
م 
هستند (عمودا و بانو .)2669 ،2در صنعت گردشگری و هتلداری از ابزارهای مختلفی برای
یشود؛ اماابزارسروکوال 3بیشترینکاربردراداشتهونتایج
سنجشکیفیتخدماتاستفادهم 
)1. Service Quality (SQ
2 .Amudha & Banu
3.SERVQUAL
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متفاوتینیزبهدستدادهاست (یوسفی .)9389،درزمینهی هتلداری پژوهشی توسطآکبابا9
()2660صورتگرفت کهبهبررسیانتظاراتمشتریان هتلهاازکیفیتخدماتوهمچنینبه
قابلاستفاده هستندیا
جهانشمول  
بینالمللی و 
بهصورت  
بررسی اینکه آیا ابعادروشسروکوال 
پساز
خیر،پرداختند.نتایجپژوهشنشاندادکهازدیدمشتریانهتلبعدملموساتمهمترینو 
آن بقیه ابعادقرارگرفتند.همچنین استفادهازمقیاس سروکوالدربخشهای خدماتی خاصو
بخشهایفرهنگیقابلاقتباساست.پژوهشیدیگرتوسطمارکویک2وهمکاران()2699در
محیط رستوران شهری کرواسی باعنوان«ابعادکلیدی کیفیت خدماترستورانچه هستند؟
یک مطالعهتجربی درمحیط رستورانشهری»صورتگرفت.نتایج مطالعهتأیید میکند که
خدماتارائهشدهاستومدیران

ارزیابی کیفیت خدماتشاملجنبههای ملموسوغیرمترقبه 
بودعملکردمتعهدباشند.آنهابایدبادرنظرگرفتنانتظاراتمشتریان،

رستورانبایدبیشتربهبه
امکانات تمیز و جذاب رستوران ،زمانبندی خدمات ،همدلی و شایستگی کارکنان ،برخورد
شخصیبامشتریان،صورتحسابدقیق،سرویسبدونخطاورضایتمشتریرادرنظربگیرند.
رستورانها کیفیت خدمات را بر اساس میزان رضایت از محیط فیزیکی (داخلی و

مشتریان 
یکنند .پژوهشهیونوپرودو،)2699( 3بهاینامر
خارجی)وفرآیند ارائهخدماتارزیابی م 
یداری بین شش مقیاس روابط مشتری (شامل؛ تعامل،
میپردازد که همبستگی مثبت و معن 

بهدهان وترک مشتری)،ومقیاس کیفیت خدماتو
دهان 
انگیزه ،تعهد،خرید متقابل،تبلیغات  
یداری میان ارزشمالی طول عمرمشتری وشش بعد روابط
همچنین همبستگی مثبت ومعن 
مشتری دررستورانغذای فستفود،رستورانناهارخوری وبخشهاییازهتلوجوددارد و
همچنین کاچ 5و همکاران ( ،)2690بیان میدارند ابعاد کیفیت خدمات ،وفاداری نگرشی و
نحال ،این اثرات ،در گروههای مختلف مشتریان
رفتاری را تحت تأثیر قرار میدهد .با ای 
استفادهکننده از خدمات اینترنتی متفاوت هستند .با توجه به مطالب فوق ،فرضیه زیر ارائه 

میشود:


1. Akbaba
�2. Markovi
3 .Hyun & Perdue
4.Quach
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فرضیه:2کیفیتخدماتباکیفیتمدیریتارتباطبامشتریرابطهمثبتومعنیداریدارد .
رضایت مشتری ،9احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت ،پس از
استفادهازآن است.رضایتمشترینتیجهاصلیفعالیتبازاریاباست کهبه عنوان یکعامل
مثال اگرمشتریان
برای  
یکند  .
مصرفکننده عملم 

ارتباطی میانمراحلمختلفرفتارخرید
نمود.مشتریانراضی
خریدخودراتکرارخواهند  

بهوسیله خدماتخاصیراضیباشند،شاید 

ینمایند و بدینشکلبا
ازتجربیاتخریدمطلوبخودبادیگردوستانوآشنایانصحبتم 
ینمایند .در مقابل مشتریان
بهدهان ایجادشده فضای مثبت و مناسبی را ایجاد م 
دهان 
تبلیغات  
گیر
در 
منفی  
دهان  
به 
دهان 
احتمالارتباطخودرا با شرکتقطعنمودهودرتبلیغات 


ناراضیبه
بهطور مستقیمدوام و
بهدهان  
دهان 
بهعالوه رفتارهایی از قبیلتکرارخریدوتبلیغات 
میشوند .

دهند (جمالوناصر .)2662،2باتوجهبهرقابتی
می 
سودآورییکشرکتراتحتتأثیرقرار  
بودنصنعتهتلداریتوجهبهرضایتمشتریانبرایتبدیلمشتریبهمشتریوفاداردراولویت
است .نظافت اتاقها ،کارکنان مؤدب و باتجربه ،دوستانه بودن برخورد کارکنان و محیط
یاند کهباعثایجادرضایتمشتریانازهتلووفادارشدن
فیزیکیجذابهتلازجمله عوامل 
یشود .درصنعتهتلداریگاهیرضایتمشتریانموجبشناختهشدنبرندیک هتل
آنها م 

جاذبهها و
درسراسردنیامیشود .منظورازرضایتدرگردشگری،ارزیابیاحساسیمسافراز 
ختهای
ارائهشده درمقصداست(دهدشتی شاهرخوهمکاران.)9319،گردشگرانآمی 
خدمات 
فروشگاهها،جاذبههاوغیرهراتجربهوهرکدامراجداگانه

رستورانها،

هتلها،
ازخدماتمانند 
یشود.گردشگران
یکنند.رضایتازاجزایمختلفمقصدبهرضایتکلیمنجرم 
ارزیابیم 
یشوندوراضیساختن
مهمترینمنابعاطالعاتیبرایگردشگرانبالقوهمحسوبم 
سفرکردهاز 
آنان در بازاریابی گردشگری حیاتی است (حقیقی نسب و همکاران .)9313 ،ابراهیمپور و
همکارانش (  ،)9316برای دستیابی به راهکارهای توسعه گردشگری ،به بررسی دو عامل
رضایتووفاداریگردشگراندرمنطقهگردشگریسرعینپرداختندودریافتندکهبینعوامل
سازمانیومحیطیبارضایتگردشگرانوهمینطوربیناینعواملورضایت گردشگرانبا

1. Customer Satisfaction
2 .Jamal & Naser
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بنابراینباتوجهبهمطالبفوق،فرضیهسومدر

وفاداری رابطهمثبتومعنیداریوجوددارد .
زیرارائهمیشود :

فرضیه:3رضایتمشتریباکیفیتمدیریتارتباطبامشتریرابطهمثبتومعنیداریدارد .
جنبههای بیرونی وذاتی وبر
ارزشگذاری کلیهخدماتدررابطهبا 

به عنوان 
ارزشمشتری  9
فشده است .تجربهمشتریان
نههای درکشدهتعری 
اساس مقایسه بینمزایای درکشدهباهزی 
از انواع مختلف ارزش مشتری در ارائه خدمات ممکن است تأثیرات متفاوتی در عملکرد
کسبوکار سازمان ،مانند وفاداری مشتری داشته باشد (اسلواند و باکست روم.)2699 ،2

یکنند  احساس بهتری نسبت به قبل از اینکه آن را
یکه مشتریان خدمتی را دریافت م 
هنگام 
دهای شبیه به
دریافت نکرده باشند ،دارند (آندرو 3و همکاران .)2696 ،ارزش مفهوم پیچی 
یشود؛بنابراین ،کسی کهارزشمحصوالت
کیفیت خدماتی استکهتوسطمشتری دریافت م 
یهای
است،نهعرضهکننده.همچنین،ارزشمشتریبهویژگ 

یکندمشتری
وخدماتراتعیینم 
شخصی ماننددانشقبلی محصول ،منابعمالی وشرایطی مانندزمانومحلخرید ویا کاربرد
یک محصول/خدمتبستگی دارد(نیادزایو وخواجهزاده .)2690،تعریفزیتهامل ()9110از
گستردهای به عنوان یک اصل اساسی برای تعریف مفهوم ارزش

ارزش مشتری به طور 
بهعنوانارزیابیجامعمشتریازمطلوبیتیکمحصولیا
استفادهشدهاستوارزشمشتریرا 

ازدستدادهاستتعریفکرده

خدمتمبتنیبراینادراککهچهچیزیدریافتوچهچیزی
است و نیز اشاره کرد که  ارزش درک شده فردی و ذهنی است و به همین دلیل در بین
مصرفکنندگان متفاوتاست.عالوهبراین یک مشتریممکناستکههمانمحصولرادر

شنیازهای رضایت
گونهای دیگر ادراک کند .ارزش مشتری یکی از پی 
به 
شرایط دیگری  
مشتری ،اعتماد ،تعهد و وفاداری مشتری است (لیانگ و وِنهانگ .)2665 ،5محمدی و
همکارانش(،)9315بهایننتیجهدستیافتندکهمدیریتارتباطبامشتریبرکیفیتارتباط
تأثیرمثبتومعناداریداردوهمچنینکیفیتارتباطبرارزشچرخهیعمرمشتریتأثیرمثبت
)1. Customer Value (CV
2 .Åslund & Bäckström
3.Andreu
4.Liang & Wen-Hung
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و معناداری دارد و کیفیت رابطه بر طول عمر مشتری (میزان استفاده از خدمات ،وفاداری،
در نتیجه فرضیه زیر ارائه
تبلیغات و تمایل به مراجعه مجدد) تأثیر مثبت و معناداری دارد  .
میشود :

فرضیه:5ارزشمشتریباکیفیتمدیریتارتباطبامشتریرابطهمثبتومعنیداریدارد .
کاتلر)2699(9واژهوفاداری2رابه عنوان تعهد پایداردرخانواده،کشورویادوستانتوصیف
یکند و معتقد است این اصطالح در ابتدا با تأکید بر وفاداری به نام تجاری وارد ادبیات
م 
بازاریابی شده است .وی در بحث وفاداری مشتریان معتقد است که وفادار ساختن مشتری
یتوان انتظارداشت
مستلزمتبعیضقائلشدنمیانمشتریانمختلفاست وازهیچشرکتینم 
کههمانتوجهیکهبهمشتریانسودآورداردبهمشتریانغیرسودآورنیزداشتهباشد.وفاداری
مشتری نشاندهنده موفقیت صنایع خدماتی ،به خصوص صنعت هتلداری است با این حال،
رضایتمشتریهمیشهحاکیازوفاداریمشترینیست(پولمنوگروس.)2665،3وفاداریدر
صنعتهتلداریاهمیتبسیارزیادیدارد.هتلها بهدنبالموفقیتازطریقبهبودخدماتو
خدماتاند تاازاینطریقرضایتمشتریانراافزایشدهندومطمئنشوندکهمهمانانبه

خود
هتل وفادار خواهند شد .مهم است که تفاوت میان رضایت و وفاداری مشتری را بشناسیم.
یکند کهتاچهحدانتظاراتمشتریازانجامدادنمشتریازانجام
رضایتمشتریارزیابیم 
یکندکهچگونهممکن
یکهوفاداریمشتریارزیابیم 
دادنمعاملهبرآوردهشدهاست.درحال 
استمشتریاندوبارهبههتلبازگردند.افزایشرضایتمشتریانازکیفیتخدماتبهوفاداری
آنها منجر میشود .اگر چه رضایت مشتری عنصری حیاتی در صنعت هتلداری محسوب 
می شود،اماوفاداریمشترینسبتبهرضایتمشتریازارزشبیشتریبرخورداراست؛زیرا
مشتریانوفادارجهتخریدمجددبههتلبازخواهندگشتوهتلرابهدوستانخودپیشنهاد
میکنندکهاینامربه نوبه خودسودآوریهتلراافزایشخواهدداد(حقیقیکفاشوباقری،
 .)9319از این رو با توجه به محدود پژوهشهای صورت گرفته در رابطهی بین متغیرهای
عواملوفاداریمشتریوکیفیت مدیریت ارتباطبامشتریدرزمینههتلداریورستوران،مدل
1.Kotler
2. loyalty
3.Pullman & Gross
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دادهشدهاست؛ازمدلنیادزایو9وخواجهزاده
مفهومیپژوهشحاضرکهدرشکل()9نمایش 
()2690اقتباسشدهاستوبهبررسیعواملمؤثربروفاداری مشتریبا نقشمیانجی کیفیت
یپردازد .
مدیریتارتباطبامشتریدرصنعتگردشگریم 
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق (منبع :نیادزیو و خواجهزاده)2011 ،

روش پژوهش
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطهی بین عوامل وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت
یشود ،بنابراین با توجه به روش پژوهش مورد استفاده،
مدیریت ارتباط با مشتری انجام م 
پژوهشازنوعکمیوبرحسبهدف،ازنوع کاربردیوبر مبنای نحوهجمعآوریدادهها،
یپردازد .
پژوهشتوصیفی-پیمایشیازنوعهمبستگیخواهدبودونیزبهآزمونفرضیهم 
دراینپژوهشاز 4پرسشنامهاستانداردبرایاندازهگیریمتغیرهااستفادهشدکهدر مجموع
شامل 43سؤال میشود.اندازهگیریمتغیرکیفیتخدمات(مارکویکوهمکاران،)2699،با
 39سؤال ،رضایت مشتری (مارکویک و همکاران ،)2699 ،با چهار سؤال ،ارزش مشتری
(اگرتویوالگا)2662،2و(وانگوهمکاران،)2665،باپنجسؤال،کیفیتمدیریتارتباطبا
مشتری(مورگانوهانت،)9115،بانهسؤالووفاداریمشتری(زیتهاملوهمکاران،)9110،با

چهار سؤال موردسنجش قرار گرفت .تحقیق از نظر زمان اجرا ،در سال ( )14-10انجام شد.
جامعهآماریپژوهششاملکلیهمشتریانمجتمعتفریحیتوریستیمیزباناستکهباتوجهبه
جدولکرجسیومورگانتعدادحداقلنمونه305نفرتعیینشد(تقریب9666مشتری)ودر
نمونهگیری تصادفی نظاممند (با فاصله هر  26نفر)
طی یک ماه  اطالعات از طریق روش  
جمعآوری شد و در این پژوهش  566پرسشنامه توزیع شد که  396پرسشنامه قابلیت

1 .Nyadzayo
2.Eggert & Ulaga
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پرسشنامههایاستاندارداستفادهشد.برایارزیابی

تجزیهوتحلیلداشتند.ازنظررواییمحتوا،از
پایاییازطریقآلفایکرونباخاستفادهشدهاستکهباالتراز609درصداستوحاکیازپایایی
بهمنظورتشخیص
نرمافزارSPSS20استفادهشدو 
مناسباست.برایتحلیلتوصیفیدادههااز 
دادهها آزمون کولموگروف-اسمیرنف 9انجام شد که طبق نتایج آزمون،
نرمال بودن توزیع  
به منظور آزمودن و تأیید
فرض نرمال بودن توزیع دادهها مورد قبول واقع نشده است لذا  
دادهها
فرضیهها ازتجزیهوتحلیل حداقلمربعاتجزئی 2استفادهشد کهالزامیبهنرمالبودن 
نرمافزار  Smart Pls3.2.6قابلیتآزمونهردونوعمتغیر(تشکیلدهندهوانعکاسی )3را
ندارد .
دارد؛همچنیننسبتبهوجودشرایطیمانندهمخطیمتغیرهایمستقل و نرمالنبودندادهها
غالمزاده.)9314،
سازگاراست(آذرو 

تجزیه و تحلیل
یافتههای توصیفی
ازمجموع 566پرسشنامهتوزیعشده 396پرسشنامهقابلیتتجزیهوتحلیل داشتند.ازمیان396
نفرپاسخدهنده 269،نفرآنانمردبودندو 901نفر زنبودندکهبیشترینفراوانیرامردان
تشکیلدادندوبیشترینفراوانیجامعهآماریمربوطبهسنین20تا36سال(3603درصد)است
پاسخدهندگان پژوهش حاضر نشان داد که
و یافتههای توصیفی بر اساس مدرک تحصیلی  
افتهها
بیشترینفراوانیجامعهآماریدارایتحصیالتکارشناسی(4901درصد)هستندونتایجی 
درمورددرآمدافرادنشاندادهاستکه0805درصدافرادبادرآمدیکمتراز2میلیونتومان،
بیشترینفراوانیجامعهآماریراتشکیلدادندوبیشترمشتریانبیشازدوبار(3409درصد)به
نمودهاند و با توجه به یافتههای پژوهش ،بیشترین فراوانی جامعه آماری
این مجتمع مراجعه  
مربوطبهشغلکارمندی( 2805درصد)وبعدشغلآزاد( 2008درصد)است.همچنین0401
درصدمشتریانساکنداخلاستانو 3509درصدمشتریانساکنخارجازاستانبودهاند که
طبقاینآماربیشترمشتریانداخلاستانسکونتدارند .
)1. Kolmogorov˚ Smirnov test (test K˚ S
2.Partial Least Squares
3.Formative & Reflective Variable
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تحلیل استنباطی دادهها
آزمون الگوی مفهومی پژوهش
مدلسازیمعادالت ساختاری با رویکرد حداقل
برای تحلیل الگوی مفهومی پژوهش در روش  
اندازهگیری،ساختاریو
مربعاتجزئیدومرحلهوجود دارد؛مرحلهاولبررسیبرازش مدل( 
کلی)ومرحلهدومآزمودن فرضیههایپژوهش(داوری و رضازاده.)9312،

برازش مدلهای اندازهگیری
اندازهگیری از پایایی شاخص ،روایی واگرا و روایی همگرا

مدلهای
برای بررسی برازش 
یشود.پایایی شاخص با سه معیار آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و ضرایب بارهای
استفاده م 
یگیرد(داوری و رضازاده .)9312،
عاملی 9موردسنجش قرار م 
ازآنجاییکهمعیارآلفایکرونباخیکمعیارسنتیبرایتعیینپایاییسازههااست،روشPLS
یکه مقدارآلفای
یبرد .درصورت 
مدرنترینسبت به آلفا به نامپایاییترکیبی به کارم 
معیار 
کرونباخ و پایایی ترکیبی 2برای هرسازهباالی 609شود ،نشان ازپایداریدرونیمناسببرای
اندازهگیریدارد(داوری و رضازاده.)9312،با توجهبهجدول()9مقادیرآلفایکرونباخ
مدلهای 

دستآمدهباالتراز609است،درمجموعپایاییپژوهشقابلقبولاست .
وپایاییترکیبیبه 
جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

کیفیت خدمات

1979

1971

رضایت مشتری

1971

197۱

ارزش مشتری

1971

1973

1979

1979

197۱

1979

کیفیت مدیریت ارتباط با
مشتری
وفاداری مشتری

منبع .یافتههای پژوهش
1.Loadings
2.Composite Reliability
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الزم بهذکراستکهمتغیرکیفیتخدمات ومتغیرکیفیتمدیریتارتباط بامشتری،متغیر
به صورت دستیوازطریقواریانس
مرتبهدومبودهوپایاییترکیبیآنبراساسفرمولزیر 
گیریابعادآنمحاسبهمیشود:

خطایاندازه



فرمول (:)1محاسبهپایاییترکیبی( )CR

= )کیفیت خدمات( CR

= )کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری( CR


بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه
یشوند کهاگراینمقداربرابریابیشتر از  605شود،مؤید اینمطلباستکهواریانسبین
م 
سازهوشاخصهایآنازواریانسخطایاندازهگیریآنسازهبیشتربودهوپایاییدرموردآن
مدلاندازهگیریقابلقبول است(داوری و رضازاده.)9312،درشکل()9ضرایببارعاملی
دهندهیایناستکه

سازهها باالی 605استو 
نشان
دادهشده است.ضرایببارعاملی 
نشان 
مدلازپایاییمناسبیبرخورداراست .
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شکل  .1ضرایب بارهای عاملی

نشاندهنده میانگینواریانسبهاشتراکگذاشتهشده بینهر
رواییهمگرادومینمعیاراستو 
سازه به شاخصهای خود است .مقدار  AVEباالی  604روایی همگرای قابل قبولی را نشان
گزارششده است .در نتیجه

یدهند (داوری و رضازاده .)9312 ،جدول ( )2مقادیر  AVE
م 
الگوی مفهومی پژوهش روایی همگرای قابل قبولیدارد.الزمبهذکراستکهمتغیرکیفیت
خدماتومتغیرکیفیتمدیریتارتباطبامشتری،متغیرمرتبهدومبودهورواییهمگراازطریق
میانگینمقادیرتواندومبارهایعاملیابعادآن،محاسبهمیشود :

جدول  .2روایی همگرا )(AVE

متغیر

شاخص AVE

کیفیت خدمات

1992

فیزیکی

1992

قابلیت اعتماد

1993

پاسخگویی

1999

اطمینان و تضمین

1991

عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری :نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری
همدلی

1999

قیمت

1971

رضایت مشتری

1997

ارزش مشتری

199۱

کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

1999

تعهد

1971

اعتماد

1972

وفاداری مشتری

1997

080
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فرمول (:)2رواییهمگرا( )AVE
= )کیفیت خدمات( AVE
= )کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری( AVE

یشود)9.روشبارهایعاملی
در نهایت رواییواگرااستکهدر PLSازدوطریقسنجیدهم 
رابطهی
شاخصهایشدرمقایسه 

متقابل9و)2روشفورنلوالکر2کهمیزانرابطهیکسازهبا
آنباسایرسازههاست(داوریورضازاده.)9312،درپژوهشحاضرازروشفورنلوالکربرای
سنجشرواییواگرااستفاده شده استالزمبهذکراستکهتنهامتغیرهایپنهانمرتبهاولدر
ماتریسفورنلو الرکرواردمیشوند .به همیندلیلازآوردنمتغیر کیفیت خدماتومتغیر
قابلمشاهدهاست .
صرفنظرشدهاست.نتایجدرجدول( ،)3

کیفیتمدیریتارتباطبامشتری،


1.Cross-loading
2.The Fornell-Larcker Criterion
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جدول  .3ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
متغیر
رضایت
مشتری
ارزش مشتری

رضایت

ارزش

وفاداری

مشتری

مشتری

مشتری

تعهد

اعتماد

اطمینان
و تضمین

همدلی

قابلیت

پاسخگوی

اعتماد

ی

فیزیکی

1971
-1991

1999

1971

-19۱1

1971

تعهد

1972

-19۱2

1972

1971

اعتماد

1972

-19۱1

1971

1973

197۱

1971

-1991

1992

1999

1999

1971

همدلی

199۱

-1991

1991

1993

1992

1972

1973

قابلیت اعتماد

199۱

-1917

1997

199۱

1997

1999

1993

1971

پاسخگویی

1997

-19۱2

1999

1997

1999

172

1971

1999

1973

فیزیکی

1999

-19۱1

1991

1999

1992

1971

1999

1997

1997

1971

قیمت

1922

-1923

1929

1921

1923

1931

1932

1932

1921

1922

وفاداری
مشتری

اطمینان و
تضمین

قیمت

منبع .یافتههای پژوهش

این مدل در صورتی روایی واگرای قابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر
زیرین خود بیشتر باشند وامادرصورتبیشتربودنمقدارسازهباکمیاغماضمیتوان این
همانطور که در جدول ( )3نشان
قاعده را موردقبول دانست (داوری و رضازاده  .)9312 ،
دادهشده است،مقدارجذر AVEتمامیمتغیرهایمرتبهاولازمقدارهمبستگیمیانآنها

بیشتراستکهاینامررواییواگرایمناسبمدلهایاندازهگیریرانشانمیدهد.

برازش مدل ساختاری
برازشمدلساختاریبااستفادهازضرایبمعناداریبهاینصورتاستکهاینضرایببایداز
آنهاراتأییدکرد(.داوریو
9100بیشترباشدتابتواندرسطحاطمینان14درصدمعناداربودن 

1979
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رضازاده.)9312،باتوجهبهشکل(،)2ضریبمعناداریبینتمامیمتغیرهاباالی9010استو
قبولشدهاست .
یتوانگفتکهدرسطحمعناداری6014فرضیه 
م 

شکل  .2ضریب معناداری Z

دومینمعیاربرایبرازشمدلساختاریدریکپژوهش،ضریبتعیین(ضرایب)R2مربوطبه
برونزا بریکمتغیر
درونزای(وابسته)مدلاست کهنشانازتأثیریکمتغیر 
متغیرهایپنهان 
نشاندهنده اینمطلباستکه
درونزا دارد(داوریورضازاده.)9312،مقدارضریبتعیین 

چهمقدارازمتغیروابستهتوسطمتغیرمستقلتبیینمیشود.مقداراینضریبازصفرتا یک
غالمزاده.)9314،مقادیر،6033،6091
مطلوبتر هستند(آذرو 

بزرگتر،

متغیربودهومقادیر
به عنوان مقدارمالکبرایمقادیرضعیف،متوسطوقوی R2درنظرگرفته شده است
  6009
(داوریورضازاده.)9312،مطابقباجدول(،)5مقدار R2برایسازهوفاداریمشتری60899
گونهای که متغیر وفاداری مشتری به مقدار  89درصد توسط متغیرهای
به 
محاسبه شده است  
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گونهای
به  
محاسبه شده است 

مستقلتبیین میشود وکیفیت مدیریت ارتباطبامشتری 60125
کهمتغیرکیفیتمدیریتارتباطبامشتریبهمقدار12درصدتوسطمتغیرهایکیفیتخدمات،
رضایتمشتریوارزشمشتریتبیین میشود؛کهباتوجهبهسهمقدارمالک،مناسببودن
برازشمدلساختاریراتأییدمیسازد.
2

جدول  .2معیار R

متغیرهای درونزا

R2

وفاداری مشتری

19991

کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

19722

منبع .یافتههای پژوهش


درونزا سه مقدار،6062

سومینمعیار،معیار قدرت پیشبینیاستدرصورتیکهیک سازه
شبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه
 6094و 6034را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پی 
بهجدول()4مقدار
برونزای مربوط به آن است(داوریورضازاده.)9312،باتوجهبهمقادیر 

شبینی قوی مدل در خصوص این سازه دارد و برازش مدل ساختاری
 Q2نشان از قدرت پی 
پژوهشراباردیگرتأییدمیسازد .

جدول  .1معیار Q2
متغیرهای درونزا

Q2

وفاداریمشتری 

 60936

کیفیتمدیریتارتباطبامشتری 

 60940

منبع .یافتههای پژوهش
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برازش مدل کلی
گیریوساختاریمیشودوباتأییدبرازشآن،بررسی


مدلکلیشاملهردوبخشمدلاندازه
برازشدریکمدلکاملمی شود.برایبررسیبرازشمدلکلیتنهاکافیاستیکمعیاربه

نامGOFسنجیدهشود(داوریورضازاده .)9312،معیار9GOFازطریقفرمول()3محاسبه
یشود.باتوجهبهسهمقدار 6024،6069و 6030کهبه عنوان مقادیرضعیف،متوسطوقوی
م 
یشده است(داوریورضازاده.)9312،باتوجهبهفرمول(،)3حاصلشدن
برای GOFمعرف 
مقدار6084برایاینمعیار،نشانازبرازشقویمدلپژوهشدارد .
√
√

فرمول (:)3معیار GOF

آزمودن فرضیههای پژوهش
نشاندهنده  قدرتوقوترابطهبیندومتغیرنهفتهاست.برخیمحققینبر
اندازهضریبمسیر 
بزرگتراز609ضریبمسیریتأثیرگذاردرمدلاست(حنفی

اینباورهستندکهضریبمسیر
یتوان به
زاده و زارع .)9319 ،با مقایسه ضرایب معناداری  zمحاسبه شده برای هر مسیر م 
عدمتأیید فرضیهپژوهشپرداخت.بدینسان اگرمقدارضرایبمعناداریz
بررسیتأییدویا 
قابلتأیید است
بزرگتر ازقدرمطلق 9010شود،درساطحاطمینان 14درصدرابطهمورد نظر  

)؛براساسشکلهای()9و()2کهبهترتیبضرایبمعناداری Zو

غالمزاده9314،
(آذرو 
گزارششدهاست.

،نتایجآزمونفرضیههادرجدول()0

یدهند
ضرایبمسیررانمایشم 


ک



1/338






ت

کیفیت مدیریت
ش

0/399

ارتباط با مشتری

ض
ش

1/704
./014

ش

شکل  .3مدل نهایی پژوهش حاضر (میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها)
1 .Goodness of Fit
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جدول  .۱آزمون فرضیههای پژوهش
ضرایب
فرضیهها

معناداری
z

کیفیتمدیریتارتباطبامشتریباوفاداریمشتریرابطهمثبتومعنیداریدارد 9580429  .

ضریب
مسیر

نتیجه
فرض
یه

  60133پذیرش 

کیفیتخدماتباکیفیتمدیریتارتباطبامشتریرابطهمثبتومعنیداریدارد .

 10038

  60338پذیرش 

رضایتمشتریباکیفیتمدیریتارتباطبامشتریرابطهمثبتومعنیداریدارد .

 980082

  60995پذیرش 

ارزشمشتریباکیفیتمدیریتارتباطبامشتریرابطهمثبتومعنیداریدارد .

 50840

  60965پذیرش 

منبع .یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
نتایجاینپژوهشبیانگروجودرابطهایبینکیفیتخدمات،رضایتمشتریوارزشمشتریبا
یدهد
توجهبهنقشمیانجیکیفیتمدیریتارتباطمشتریبروفاداریمشتریاستونشانم 
کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری رابطه مثبت و معنیداری دارد و نیز
متغیرهایکیفیتخدمات،رضایتمشتریوارزشمشتریهرکدام باتوجهبهنقشمیانجی
کیفیتمدیریت +ارتباط بامشتریرابطهیمثبت ومعنیداری بر وفاداریمشتریدارد؛کما
اینکهپژوهشهایپیشینوتوصیفرابطههایبینمتغیرهایمطرحشده درادبیاتنظری،این
یکند .پژوهش نیادزایو و
رابطههای مؤثر بر وفاداری در صنعت گردشگری را تصدیق م 
خواجهزاده ( ،)2690نشان داد که رابطهی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری بر روی متغیر
یداراستونیزرابطهیکیفیتمدیریتارتباطبامشتریباارزش
وفاداریمشتریمثبتومعن 
بهصورت
یدار است و بر وفاداری  
مشتری ،رضایت مشتری و کیفیت خدمات مثبت و معن 
یگذارد.یافتههای محمودی وهمکاران(،)9314نشاندادکهبین مدیریت
غیرمستقیم تأثیرم 
ارتباطبامشتریبروفاداریمشتریان ارتباطمثبتومعناداریوجوددارد.نتایج پژوهشهیون
وپرودو()2699کهدرهردوصنعتهتلورستورانصورتگرفتهاستنشانداده،همبستگی
یداری بین ششمقیاس روابطمشتری با مقیاس کیفیت خدمات وجوددارد .یافته-
مثبتومعن 
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ادراکشده و ارزش

های پژوهش حقیقینسب و همکاران ( ،)9313نشان داد که عملکرد 
یشده  بررضایتگردشگرانتأثیرمثبتدارد.ازطرفدیگر،رضایتگردشگرانتأثیر
ارزیاب 
مثبتبروفاداریآناندارد.نتایجیافتههایتحقیقابراهیمپوروهمکاران(،)9316نشاندادکه
بین عواملمحیطیبارضایتگردشگرانوهمینطوربیناینعواملورضایت گردشگرانبا
وفاداری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج پژوهش هیون و پرودو ( ،)2699نشان
یداری بین روابط مشتری و کیفیت خدمات و همچنین
یدهد که همبستگی مثبت و معن 
م 
یداری میان ارزش طول عمر مشتری و روابط مشتری در رستوران و
همبستگی مثبت و معن 
بخشهاییازهتلوجوددارد.یافتههایپژوهشمحمدیوهمکاران(،)9315نشانمیدهدکه
مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت ارتباط تأ ثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین کیفیت
ارتباط برارزشچرخهیعمرمشتری تأثیرمثبتو معناداریدارد.همچنینضریبتعیینR2
محاسبهشده درپژوهشحاضربیانگرایناستکهوفاداریمشتریبهمقدار 89درصدتوسط

یشود وکیفیتمدیریتارتباطبامشتریبهمقدار 12درصدتوسط
متغیرهایمستقلتبیین م 
یکه در
یشود؛ درصورت 
متغیرهای کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و ارزش مشتری تبیین م 
مطالعاتپیشیننیزبهاینامراشارهشدهاست؛پژوهشکاچ 9وهمکاران()2690نشانداده
ابعاد کیفیت خدمات ،وفاداری نگرشی و رفتاری را تحت تأثیر قرار میدهد .مطالعه کیم2
(،)2699نشاندادهکه ضریب اثرگذاریکیفیتخدماترویرضایتمندیورضایتمندی
روی وفاداری مشتریان بیشتر از بقیه ضرایب مسیر تعبیهشده در مدل ساختاری است .تحلیل
برارزشادراکشدهوکیفیت

اسدی (،)9319اثروفاداری وهمچنین اثراستراتژی بازاریابی 
یکندوبهلحاظاثرمستقیم،کیفیتارتباطبامشتریبیشترینتأثیررا
ارتباطبامشتریراتأییدم 
بر وفاداری دارد .در نتیجه یافتهها ی پژوهش حاضر دارای پیامدهای مهم عملی برای
به ویژه کسانی که در شرکتهای خدماتی مانند صنعت هتلداری و
متخصصان ،مدیران و  
گردشگریفعالیتدارند،بههمراهدارد؛بنابراینباتوجهبهاینکهنیازهاوخواستههایمشتریان
بهمرورزمانتغییرمیکند،پیشنهادمیشودمدیرانهتلهادردورههایزمانیمختلفپیمایش-


1 .Quach
2. Kim
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هایی برای سنجش عوامل وفاداری مشتریان به صورت منظم انجام دهند .عملکرد کارکنان
کبار ارزیابیشود.ارائهمشاورهشغلیبهکارکناندردورههایزمانی
خدماتیهرچند وقتی 
بهمنظور ارزیابیمیزاندانشوآگاهیآنهانسبتوظایفخودوهمچنینتفویض
مشخص 
اختیاربهکارکنانمیتواند موجبتقویتکیفیتمدیریتارتباط بامشتری شود .بهمدیران
برنامههایوفاداریوبرنامهبازاریابیباتوجهبهموقعیتوامکانات
پیشنهادمیشودبااستفادهاز 
توریستیمنطقهجغرافیاییمشتریانرابهارتباطباصنعتترغیبنمایند.بهجهتپژوهشهای
یشود :
آتیپیشنهادم 

-

به بررسی کیفیت ارتباط با مشتری و تأثیر آن بر دیگر عوامل وفاداری مشتری
بپردازند؛

-

تأثیر کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مشتری (وفاداری ،تبلیغات
بهدهان  و سهم مشتری) بر ارزش مشتری با تأکید بر صنعت هتلداری بررسی
دهان 

شود؛

-

یشود تأثیر بازاریابی الکترونیکی بربازاریابی هتلداری ووفاداری درایجاد
پیشنهادم 

بهدهان مثبت در فضای
دهان 
تجربه مثبت برای مشتری که موجب ایجاد تبلیغات  
مجازیمیشودرامشخصنمایند؛

-

پیشنهاد میشود تأثیر کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری با نقش برنامه وفاداری و با
اندازهگیری که بتوان
اسهای  
استفاده از سنجش بازده سرمایهگذاری( 9یا دیگر مقی 
اثراتمالیفروشرادرطولزماندرکنمود)بررسیشود؛
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