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الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهانبهدهان و اعتماد
گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری
شهر شیراز
ابوالقاسم ابراهیمی ،1مسلم باقری ،2آمنه پاکدلیان
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تاریخ دریافت– 39/3/33 :تاریخ پذیرش39/6/98 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،طراحی الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهانبهدهان و اعتماد
گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری شهر شیراز است .این پژوهش
توصیفی -پیمایشی بوده و بهمنظور جمعآوری دادهها ،از نمونهگیری غیر تصادفی استفاده شده
است .حجم نمونه شامل  3۳۰نفر گردشگر ایرانی که به شیراز مسافرت و از هتلها و مراکز اقامتی
استفاده کردهاند ،است .در این پژوهش ابتدا ،شاخصهای مربوط به ابعاد اعتماد گردشگر در حوزه
آفالین با روش مرور سیستماتیک استخراج ،دستهبندی و نهایی شدند .سپس ،پرسشنامه مربوط به
آن طراحی گردید .پس از توزیع پرسشنامه با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال
اس ،دادهها تحلیل شدند .با مرور سیستماتیک ،سه بعد ویژگیهای مقصد ،ویژگیهای کارکنان
مقصد و ویژگیهای گردشگر برای اعتماد در نظر گرفته شد .یافتهها ،نشان داد که اعتماد گردشگر
در رابطه بین تبلیغات دهانبهدهان و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری نقش میانجیگری را ایفا میکند.
واژگان کلیدی :ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری ،اعتماد ،تبلیغات دهانبهدهان ،صنعت هتلداری.

 .1عضو هیئتعلم ی ،گروه مدیریت ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز(.نویسنده
مسئول)؛Aebrahimi@shirazu.ac.ir
 .2عضو هیئتعلم ی ،گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری ،دانشکده گردشگری و هتلداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز.
 .3کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز،
شیراز.
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مقدمه
امروزه تبليغات دهانبهدهان 8یا شفاهی بهعنوان یک عامل مهم در تصميم خرید مصرفکننده
در نظر گرفته میشود و در حقيقت عاملی نهایی در رفتار مصرفکننده است (مورتياسيح و
همکاران .)40 :3089 ،3تبليغات شفاهی نوعی ارتباطات غيررسمی در مورد ویژگیهای یک
کسبوکار یا یک خدمت در جامعه است (حسنقلی پور و همکاران .)43 :8933 ،درواقع این
نوع تبليغات گفتگو در مورد محصوالت و خدمات ميان افرادی است که مستقل از شرکت
عرضهکننده محصول یا خدمت هستند (همان منبع .)49 :8933 ،طبق تحقيقات بون 9در سال
 ،8335ارتباطات دهانبهدهان تأثير قدرتمندی بر ادراکات از محصول ،تغيير در قضاوتها،
رتبهبندی ارزش محصول و احتمال خرید آنها دارد (نامدار جویمی و تابان .)46 :8934 ،بر طبق
یافتههای نيلسن ،)3083( 4از بررسی جهانی اعتماد در تبليغات 33 ،درصد مصرفکنندگان در
سراسر جهان گفتهاند که آنها به توصيههای شفاهی همساالن تأثيرگذار مورد اعتماد خود ،بيش
از هر شکل دیگر بازاریابی مانند آگهی یا ارتباطات برند ،اعتماد میکنند (ليو 5و همکاران،
.)95 :3085
تحقيقات متفاوتی در مورد تأثير تبليغات دهانبهدهان بر بازاریابی انجام شده است .برای مثال اثر
آن بر آگاهی برند و تأثير بر مصرفکنندگان برای تغيير برندها را میتوان نام برد (مورتياسيح و
همکاران .)48 :3089 ،همچنين گيل و همکاران ،)3009( 6بيان کردند که اطالعات ایجادشده
بهوسيله یک خانواده میتواند بر شکلگيری ارزش ویژه برند 9تأثير داشته باشد .ارزش ویژه
برند بهعنوان اثرات بازاریابی منحصربهفرد نسبت دادهشده به برند تعریف شده است .این مفهوم
دربرگيرنده دو چشمانداز مالی و مبتنی بر مشتری است (کلر .)8 :8339 ،8در سالهای اخير،
عالقه به درک مفاهيم ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری افزایش یافته است (دومان و همکاران،3
1. Word of mouth
2. Murtiasih et al.
3. Bown
4. Nielsen
5. Liu
6. Gil et al.
7. Equity
8. Keller
9. Duman et al.
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 .)968 :3088ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری 8بهعنوان اثرات متفاوتی که دانش برند بر پاسخ
مصرفکننده به بازاریابی برند دارد ،تعریف شده است؛ بهعبارتدیگر ،ارزش ویژه برند مبتنی
بر مشتری دربرگيرنده واکنش مصرفکننده به یکی از اجزاء آميخته بازاریابی برند در مقایسه با
عناصر آميخته بازاریابی سایر محصوالت و خدمات دارای نام تجاری یا بدون نام تجاری است
(کلر .)3 :8339 ،آکر ،ارزش ویژه برند را شامل؛ مجموعهای از دارائیها و تعهدات مرتبط با
برند میداند که به ارزش ارائهشده توسط محصول یا خدمت میافزاید (کفاشپور و همکاران،
 .)844 :8939اخيراً ،ارزش ویژه برند به یکی از موضوعات کليدی در صنعت هتلداری تبدیل
شده است؛ زیرا برندهای قوی میتوانند باعث اعتماد مهمانان شوند و آنها را در تجسم
ویژگیهای ناملموس هتل قادر سازند .ساختن ارزش ویژه برند در هتلداری با توجه به این
واقعيت که خدمات اکثر هتلها شبيه یکدیگر است ،کار آسانی نيست (دهدشتی شاهرخ و
همکاران .)4 :8936 ،ترویج ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفکننده میتواند عامل کليدی
استراتژیک محرک برای موفقيت در صنعت هتلداری باشد (بهاری و همکاران.)894 :8935 ،
ازآنجاکه هتل داری ازجمله بخشهای مهم صنعت گردشگری محسوب میشود ،مدیران
بازاریابی هتلها ،بهمنظور تدوین راهبردهای برند سازی نيازمند اطالعات بهروز و دقيق از
اثربخشی برندهای خود هستند و بهمنظور تدوین برنامههای آتی و راهبردهای بازاریابی رابطه
مند ،شناخت ميزان اهميت و اولویت هرکدام از ابعاد مدل ارزش برند ضرورتی انکارناپذیر
است .این فقدان سبب بروز مانعی جدی در مسير تدوین راهبردهای برند سازی در هتلها و
مراکز اقامتی شده است (رحيم نيا و همکاران.)9 :8933 ،
با توجه به افزایش توجه به خدمات هتلداری ،وجود برندهای متعدد در این بخش ،رقابت بين
ارائهدهندگان خدمات و تشابه خدمات قابلارائه به مشتریان منجر به سردرگمی مشتریان در
انتخاب برند و ایجاد تمایز بين آنها شده است .در این صورت فعاليتهای بازاریابی ،بهشدت بر
تصميمگيری مشتری تأثيرگذار خواهد بود (رحيم نيا و فاطمی)95 :8938 ،؛ بنابراین اعتماد
گردشگران به تبليغات ارائه شده میتواند عامل مهمی در انتخاب برند هتل باشد .در صورت
عدم اعتماد و کم بودن آن ،مصرفکنندگان اغلب از خرید محصوالت امتناع میکنند .اعتماد
1. Customer based brand equity
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در تبادالت ميان افراد به وجود میآید ،تبليغات دهانبهدهان امکان تبادل اطالعات را فراهم
میکند .اعتمادی که از این طریق ایجاد میشود میتواند اثرگذارتر باشد و تصميم خرید
مشتریان را در مورد برندهای مختلف تحت تأثير قرار دهد .تا جایی که تعدادی از محققان آن
را یکی از ابعاد ارزش ویژه برند در نظر میگيرند (الدهری و ميشد .)99-96 :3085 ،8ارزش
ویژه برند هتل هنگامیکه مدیران هتل به فکر تقویت موقعيت رقابتی خود در بلندمدت میافتند
نمود پيدا میکند (دهدشتی شاهرخ و همکاران .)9 :8936 ،شيراز ازجمله شهرهایی است که
جاذبههای گردشگری بسياری را در خود جای داده است که این جاذبهها گردشگران بسياری را به
خود جذب میکند .اقامت در هتلهای این شهر از اهداف برخی از گردشگران است .اطالعاتی که
در مورد این هتلها انتشار مییابد تأثير بسياری بر انتخاب برند آنها دارد .استفاده از این تبليغات در
ساخت و ایجاد یک ارزش ویژه برند پایدار از دیدگاه مشتری حائز اهميت است.
با جستجو در تحقيقات انجامشده در ارتباط با تبليغات و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در
صنعت گردشگری و هتلداری مشخص شده است که تحقيقات اندکی در مورد تأثير تبليغات
دهانبهدهان در ایجاد ارزش ویژه برند انجام شده است و بيشتر محققان فعال در این زمينه،
تأکيد بر ساخت ارزش ویژه برند در هتلهای مجلل داشتهاند و رابطه متغيرهای تبليغات
دهانبهدهان و اعتماد گردشگران هر دو باهم در ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری نادیده
گرفته شده است .حالآنکه در جهان امروز نمیتوان اثر مراودات اجتماعی و تبليغات و اعتماد
ایجادشده از این طریق را نادیده گرفت .همچنين تاکنون مدلی در این زمينه ارائه نشده است تا
رابطه این متغيرها را نشان دهد.
سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه تبليغات شفاهی و اعتمادی که گردشگران
به این تبليغات پيدا میکنند بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری شهر شيراز
تأثير میگذارد ،درواقع چه رابطهای بين این نوع تبليغات و اعتماد گردشگران با ارزش ویژه
برند از دیدگاه مشتری در صنعت هتلداری شيراز وجود دارد لذا این پژوهش بر آن است تا با
ارائه الگویی رابطه بين تبليغات شفاهی و اعتماد گردشگران را با ارزش ویژه برند مبتنی بر
مشتری در صنعت هتلداری شهر شيراز شناسایی کند.
1. Ladhari & Michaud
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مباني نظری و پیشینه پژوهش
تبلیغات دهانبهدهان
تحقيقات بازاریابی در رابطه با تبليغات دهانبهدهان به سالهای دهه  8360باز میگردد و در
طی زمان تعاریف آن تکامل یافته است .در سالهای اوليه تبليغات دهانبهدهان بهعنوان
ارتباطات چهره به چهره در مورد محصوالت یا شرکتها بين افراد تعریف شد (کارل:3006 ،8
 .)683بعدها وستبروک ،)368 :8389( 3تبليغات دهانبهدهان را بهطور وسيعتر توضيح داد که
شامل تمام ارتباطات غيررسمی با مشتریان دیگر در مورد مالکيت ،استفاده یا ویژگیهای کاالها
و خدمات خاص یا فروشندگان آنها است .آرندت 9یکی از اولين پژوهشگرانی است که به
بررسی تبليغات چهره به چهره بين افراد پرداخت (فراتی و همکاران .)846:8939 ،تعاریف
مختلفی از تبليغات دهانبهدهان توسط نویسندگان ارائه شده است .هنينگ 4و همکاران ()3009
تبليغات دهانبهدهان را بهعنوان هر نظر مثبت یا منفی دریافت شده یا گسترش یافته توسط
مشتری واقعی ،پيشين یا بالقوه در مورد هر محصول یا خدمت تعریف میکنند (موزاميل 5و
همکاران .)3 :3088 ،سوینی 6و سوایت ( ،)3008تبليغات دهانبهدهان را اینگونه تعریف
کردهاند" :ارتباطات دهانبهدهان ،گفتگو در مورد محصوالت و خدمات ميان افرادی است که

مستقل از شرکت عرضه کننده محصول یا خدمت هستند و منافع اندکی از ترغيب دیگران به
استفاده از محصول دارند و بنابراین مشوق خاصی برای ایجاد اعتماد به محصول یا خدمت وجود

ندارد" .مرور مطالعات انجام شده بر تبليغات دهانبهدهان نشان میدهد که مطالعات اندکی در

زمينه اندازه گيری این مفهوم انجام شده است .محققان و مدیران به مبحث ابعاد تبليغات
دهانبهدهان عالقهمند میباشند و آن به این دليل است که تبليغات دهانبهدهان محرکی مهم در
رفتار مصرفکننده است (آندری.)83 :3083 ،

1. Carl
2. Westbrook
3. Arndt
4. Henning
5. Muzamil
6. Sweeney & Swait

246

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری ،سال چهاردهم ،شماره  ،84زمستان 8934

ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری :یکی از معروفترین و شاید مهمترین مفاهيم بازاریابی
امروز که برای اولين بار در دهه  8380شکل گرفت ،مفهوم ارزش ویژه برند است .بر اساس
بسياری از نگرشها ی گوناگون ،ارزش ویژه برند شامل تأثيرهای بازاریابی است که بهصورت
منحصربهفرد در مورد یک برند وجود دارد؛ بهبياندیگر ،ارزش ویژه برند دستاوردهای مختلف
فعاليتهای بازاریابی را در زمينه محصوالت و خدمات دارای برند تشریح میکند (موسوی،
 399 :8935به نقل از کلر .)3088 ،تحقيقات آکر ( ،)8338دایسون و همکاران )8336( 8نشان
میدهد که بهترین روش برای رسيدن به یک مزیت رقابتی و برآورد صحيح از ارزش یک برند در
قالب تئوری و مفهوم ارزش ویژه برند محقق میگردد (پرهيزگار و ابراهيمی عابدی.)63 :8938 ،
یو و دانتيو ،)3008( 3ارزش ویژه برند را اینگونه تعریف کردهاند :ارزش ویژه برند شامل
واکنش متفاوت مشتریان بين یک کاالی دارای برند و یک محصول بدون برند است ،زمانی که
هر دوی آنها دارای سطح مشترکی از محرکهای بازاریابی و خصوصيات محصول است
(رضوانی و مهرنيا .)35 :8939 ،فلدویک در سال  ،8336با ارائه طبقهبندی معانی مختلف ارزش
ویژه برند ،سه رویکرد را برای تعریف ارزش ویژه برند شناسایی کرد -8 :ارزش کلی برند
بهعنوان یک دارایی مجزا وقتیکه فروخته میشود یا بر روی ترازنامه نمایش داده میشود-3 .
معيار اندازهگيری شدت دلبستگی مشتریان به برند -9 .توصيف منسوبها یا باورهای مشتری از
برند .مفهوم اول به نام ارزشگذاری برند( 9ارزش برند) ،مفهوم دوم وفاداری به برند که از آن
به قدرت برند 4و سومين مفهوم میتواند بهطور سنتی تصویر برند ناميده شود اما برای وضوح
بيشتر از آن بهعنوان توصيف برند 5یاد میشود .درواقع قدرت برند و توصيف برند گاهی اوقات
به ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری اشاره دارند (فلدویک .)88 :8336 ،بهطورکلی مطالعات
ارزیابی و سنجش ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری اساساً بر زیرساختهای مفهومی ارائهشده از
سوی پيشگامان مدیریت مانند آکر ،کلر و یو بنا نهاده شده است (ميرا و کریمی هریسی:8938 ،
 .)880کلر ( ) 8339برای اولين بار به تعریف مفهوم ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری میپردازد
1. Dyson et al.
2. Yoo & Donthu
3. Brand Valuatio
4. Brand Strength
5. Brand Description
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که عبارت است از اثر متمایز دانش نسبت به برند بر واکنش مصرفکننده به بازاریابی آن برند
(اسداله و همکاران .)59 :8988 ،ارزش ویژه برند مثبت و مبتنی بر مشتری ،بهنوبه خود میتواند
به درآمد بيشتر ،هزینههای پایينتر و سود باالتری منجر شود و اثرات مستقيمی بر توانایی
سازمان در اتخاذ تصميمات مناسب در مورد افزایش قيمت محصوالت ،اثربخشی ارتباطات
بازاریابی و موفقيت در توسعه تجاری داشته باشد (کلر)3008 ،؛ بنابراین ارزش ویژه برند باعث
سودآوری برند شده و برای سازمان ،جریان نقدی ایجاد مینماید و میتواند باعث تمایز در
قيمت یا مقدار تقاضای کاالها و خدمات مشابه شود (فيض و همکاران 49 :8934 ،به نقل از
روالک.)3006 ،8
اعتماد :تقریباً تمام جنبههای زندگی انسان مبتنی بر اعتماد است .روابط معنادار ميان انسانها به
این مفهوم بستگی دارد .در حال حاضر محققان در عملياتی کردن این مفهوم دچار مشکل
هستند و در ارائه معنایی بنيادی از اعتماد ،اختالفنظر دارند .آنچه مسلم است اعتماد ،با توجه به
زمينههای گوناگون تحقيقاتی توسط محققان مختلف به شکلهای متفاوتی مفهومسازی شده
است (خداداد حسينی و همکاران .)35 :8988 ،مفهوم اعتماد در شاخههای جامعهشناسی،
روانشناسی و اقتصاد مورد توجه خاصی بوده است .یکی از اولين تعاریف ،اعتماد را بهعنوان
باور عام نسبت به نيکی دیگران مفهومسازی میکند (جاویدی و شيرازی .)885 :8939 ،مورگان
و هانت ( )8334اعتماد را ادراک از اطمينان در مبادله ،قابلاتکا بودن و درستی شریک تعریف
میکنند .سيمپسن )3009( 3اعتماد را سازهای پيچيده برای تعریف و عملياتی کردن میداند.
بااینحال باوجود چنين واگراییها و اختالفات ،بهطور جهانی پذیرفته شده است که اعتماد یک
وضعيت روحی-روانی شامل قصد قبول آسيبپذیری بر اساس انتظارات مثبت از نيات و رفتار
دیگران است (روسو و همکاران .) 935 :8388 ،برخی از دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند که
تعریف اعتماد از دیدگاه روانی بهتنهایی در توضيح اعتماد کافی نيست؛ زیرا این تعاریف
بيشازحد شناختی هستند و اثرات عاطفی و اجتماعی را بر تصميم به اعتماد نادیده میگيرند
(کرامر .) 8333 ،9درنتيجه برخی از محققان اهميت این موضوع را نشان میدهند که اعتماد در
1. Roulac
2. Simpson
3. Kramer
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اصطالحات رفتارهای انتخابی افراد در موقعيتهای پيچيده مفهومسازی میشود (نانکو و
همکاران 3083 ،8به نقل از ميلر .)8333 ،3بهعنوان یک عنصر اساسی در توسعه و حفظ هر نوع
رابطهای اعتماد مصرفکننده بهطور قابلتوجهی ،توجه محققان هتلداری و گردشگری را از
دهه  8330به خود جلب کرده است .اولين مقاله در مورد اعتماد در گردشگری و هتلداری در
سال  8338منتشر شد (اکی و همکاران.)483 :3005 ،9
اعتماد مصرفکننده بهطور گستردهای در بخشهای هتلداری بهویژه در هتلها و رستورانها
مورد بررسی قرار گرفته است .عالوه بر این ،این مطالعات در حوزه هتلداری به هتلهای مجلل
و رستورانهای لوکس محدود شدهاند (وانگ و همکاران .)9 :3084 ،ازآنجاکه اعتماد برای
زمانی طوالنی بهعنوان یک مفهوم اصلی در ابعاد اجتماعی در نظر گرفته شده است ،در
مطالعات گردشگری و هتلداری بهطورکلی رویکردهای اجتماعی بهعنوان مبنای نظری در نظر
گرفته شدهاند .متداولترین پایههای نظری از رشتههای جامعهشناسی و روانشناسی میباشند
(وانگ و همکاران .)5 :3084 ،در حوزه تحقيقات گردشگری و هتلداری ،تعداد اندکی از
محققان تالش کردهاند تا اعتماد مصرفکننده را با توجه به ماهيت ذاتی این رشته تعریف کنند
(وانگ و همکاران.)4 :3084 ،
گردشگری و هتلداری :صنعت گردشگری پس از اتمام جنگ جهانی دوم ( ،)8350با
گسترش شهرنشينی؛ کاهش ساعات کار ،توسعه روزافزون راهها و شبکههای حملونقل ،ارتقای
سطح فرهنگ عمومی و اصالح قوانين و مقررات تحولی شگرف یافت ،بهطوریکه امروزه
گردشگری به یک پدیده و از نمادهای عصر تمدن تبدیل شده است (النکوار.)80 :8988 ،
امروزه صنعت گردشگری عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی محسوب میگردد.
گردشگری از طریق تأثير بر درآمد ملی ،تغيير قيمتها تراز بازرگانی ملی و اشتغال اقتصاد
کشور را تحت تأثير قرار میدهد (محمدزاده و همکاران .)84 :8939 ،به علت ویژگیهای
منحصربهفرد گردشگری ،این صنعت از سوی دانشمندان و صاحبنظران به صادرات پنهان و
صنعت بدون دود شهرت یافته است .این صنعت در سالهای اخير در رشتههای مطرح اقتصادی
1. Nunkoo et al.
2. Miller
3. Ok et al.
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جهان بعد از نفت و خودروسازی مقام سوم را دارا بوده است .به نظر میرسد که کشورهای
صاحب نفت و کشورهایی که تنها یک منبع درآمد در اختيار دارند باید به صنعت گردشگری
اهميت داده و بهراحتی از آن عبور ننمایند چراکه عامل بسيار مهمی در تنوع درآمد آنهاست
(صيدایی 8 .)38 :8936 ،درصد از کل صادرات و  99درصد از کل صادرات خدمات را در
جهان ،صادرات خدمات گردشگری تشکيل میدهد (واعظی و همکاران.)9 :8939 ،
واژه توریسم نخستين بار در سال  ،8888در مجلهای انگليسی به نام Sporting Magazzine
(مجله ورزشی) بکار برده شد (محالتی .)30 :8980 ،از آن زمان تاکنون معانی و تعاریف
متعددی از طریق صاحبنظران ارائه شده است .در اینجا ،به ارائه تعریف گردشگری که از
طرف سازمان ملل ،بر اساس پيشنهاد کنفرانس بينالمللی ترانسپورت و گردشگری آن سازمان

در رم ،به تصویب رسيده میپردازیم " :گردشگر کسی است که بهمنظور تفریح ،بازدید از نقاط
دیدنی ،معالجه ،تجارت ،ورزش یا زیارت ،بهجایی غير از مکانی که در آن اقامت دارد سفر
میکند ،مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از  34ساعت کمتر و از شش ماه بيشتر نباشد
(مرادی.)5 :8985 ،
یکی از عناصر صنعت گردشگری ،واحدهای اقامتی هستند .این مراکز بعد از جاذبههای
گردشگری مقاصد ،عمدهترین و مهمترین عاملی هستند که توجه گردشگران را به خود
معطوف میکنند .ميزان خدمات مراکز اقامتی مانند درجه و کيفيت آن ،خدمات بهداشتی و
استاندارد و نزدیکی محل و مقصد موردنظر که هدف نهایی سفر گردشگر است ،میتواند
کاهش یا افزایش فضای خدماتی و تغيير الگوی رفتاری گردشگر را به همراه داشته باشد.
امروزه صنعت هتلداری از بخشهای بسيار پویایی صنعت گردشگری محسوب میشود چراکه
مسافر به هرکجا که برود نياز به محلی برای خواب و استراحت دارد .اقامتگاهها شامل
مجموعهای از تشکيالت خوابگاهی میشود که امکان دارد بهصورت استراحتگاههای بسيار
مجلل بود ه یا حتی تنها محدود به یک تختخواب معمولی باشد (ضرغام بروجنی و همکاران،
 .)8933تسهيالت اقامتی نقش زیادی در پيشبرد برنامههای گردشگری هر منطقه دارد( .محمدی
و همکاران.)808 :8934 ،
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مطالعات پیشین
هزارجریبی و نجفی ( ،)8983در پژوهشی تحت عنوان «اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری» با
هدف تبيين جایگاه اعتماد گردشگران خارجی نسبت به ایرانيان در توسعه صنعت گردشگری
پرداختند .نتایج تحقيق آنها نشان داد که  86درصد از گردشگران دارای اعتماد متوسط رو به
باال به مردم ایران هستند و در ضمن  35درصد دارای تمایل متوسط رو به باال برای سفر مجدد به
ایران هستند؛ بنابراین هرچه ميزان اعتماد گردشگران نسبت به مردم ایران باال رود ،تمایل
گردشگران به سفر مجدد به ایران نيز افزایش مییابد .جليليان و همکاران ( ،)8938در پژوهش
خود با عنوان «تأثير تبليغات دهانبهدهان الکترونيکی بر قصد خرید مصرفکنندگان از طریق
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در ميان دانشجویان در مورد محصوالت لپتاپ شرکت دل» با
هدف بررسی تبليغات دهانبهدهان الکترونيکی بر قصد خرید از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر
مشتری پرداختند .یافتههای این تحقيق نشان داد که تبليغات دهانبهدهان الکترونيکی بر ابعاد
ارزش ویژه برند؛ بهجز بعد آگاهی از برند و تبليغات دهانبهدهان الکترونيکی از طریق ارزش
ویژه برند بر قصد خرید اثر میگذارد .پورفرج و همکاران ( ،)8933در پژوهشی تحت عنوان
«ارزش ویژه مشتری و رضایتمندی گردشگران داخلی از هتلهای پنج ستاره شهر تهران» به
بررسی اعتبار ساختاری ابعاد ارزش ویژه مشتری شامل ارزش ادراکی ،ارزش برند و ارزش
ارتباطی در ميان گردشگران داخلی هتلهای پنج ستاره تهران پرداختهاند یافتههای تحقيق آنها
نشان داد که رابطه متغيرهای ارزش ادراکی ،ارزش برند و ارزش ارتباطی با متغير رضایت
گردشگران هتلها ی پنج ستاره در تهران مستقيم و معنادار است .ستين و دینسر ،)3084( 8در
پژوهشی تحت عنوان «اثر تجربه مشتری بر وفاداری و تبليغات دهانبهدهان در عملکرد
هتلداری» با هدف تعيين و ارائه اثرات تجربيات مشتری بر وفاداری مشتری و رفتارهای
توصيهای در شرکتهای هتلداری ،پرداختند .نتایج نشان داد که رابطهای قوی بين رفتارهای
مشتری و ابعاد ادراکی تجربيات مشتری وجود دارد .سوری و همکاران ،)3084( 3در پژوهشی
تحت عنوان «تأثير تبليغات دهانبهدهان الکترونيک بر ارزش ویژه برند در بافت رسانه اجتماعی»

1. Cetin & Dincer
2. Severi et al.
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با هدف ارزیابی نقش متغيرهای ارزش ویژه برند در تعدیل رابطه درونی ميان تبليغات
دهانبهدهان الکترونيکی و ابعاد ارزش ویژه برند در بافت رسانههای اجتماعی پرداختند.
یافتههای تحقيق آنها نشان داد که یک رابطه درونی غيرمستقيم بين تبليغات دهانبهدهان
الکترونيک و ابعاد ارزش ویژه برند ،با متغيرهای مربوط به سازههای ارزش ویژه برند تعدیل
شده است .الدهاری و ميشد ( ،)3085در پژوهشی با عنوان «تأثير تبليغات دهانبهدهان
الکترونيکی بر عالقه به رزرو هتل ،نگرشها ،اعتماد و ادراک از وبسایت» با هدف تعيين
اینکه آیا نظرات ثبتشده مثبت یا منفی بر رسانههای اجتماعی بهطور خاص فيسبوک ،تأثيری
بر تصميمگيری مسافران دارد پرداختند .نتایج تحقيق نشان داد که نظرات ایجادشده توسط
دوستان در فيسبوک بر قصد رزرو هتل ،افزایش ارزش دارائی آن ،اعتماد کاربران و درک
کيفيت وبسایت تأثير دارد.

روش پژوهش
مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،بر حسب روش جمع آور ی داده ها توصيفی و
از نوع پيمایشی است .برای جمع آور ی داده ها از روش ميدانی با ابزار پرسشنامه
استفاده شده است .سؤاالت پرسشنامه با استفاده از طيف پنج گز ی نه ا ی ليکرت از کام ال ً
موافق تا کام ال ً مخالف طراحی شده اند  .جامعه آماری این پژوهش تمام گردشگرانی
است که در پایيز  8936به شيراز سفر کرده و در هتل ها و سایر مراکز اقامت ی شهر شيراز
اقامت داشته اند  .ازآنجاکه جامعه آماری پژوهش حاضر جامعه ا ی نامحدود است از
فرمول کوکران به منظور تعيين حجم نمونه استفاده گردید .طبق فرمول کوکران برای
تعيين حجم نمونه برای جامعه نامحدود تعداد  984نفر گردشگر به عنوان نمونه انتخاب
گردیدند .این تعداد حجم نمونه با روش نمونه گ ي ر ی غير تصادفی و در دسترس انتخاب
شده اند  .در ابتدا با استفاده از روش مرور سيستماتيک تمامی مقاالتی که در زمينه
اعتماد گردشگر در حوزه گردشگری آفالین بودند بررسی شدند و شاخص ها
استخراج گردیدند و ابعاد اعتماد گردشگر تعيين گردیدند .سپس به منظور سنجش
ابعاد اعتماد گردشگر پرسشنامه موردنظر طراحی گردید و به پرسشنامه تبليغات
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دهان به دهان و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری اضافه گردید.
پس ازآن پرسشنامه کلی توزیع گردید .به منظور سنجش تبليغات دهان به دهان از
پرسشنامه استاندارد گویت و همکاران (  ) 3080و برای سنجش ارزش ویژه برند مبتنی
بر مشتری نيز از پرسشنامه استاندارد کيمان و آراسلی (  ) 3009استفاده شده است.
به منظور پاسخ به فرضيات پژوهش از مدل ساز ی معادالت ساختاری و نرم افزار
اسمارت پی ال اس استفاده شده است .برای اندازه گ ي ر ی پایایی از آلفای کرونباخ و از

روایی همگرا و واگرا به منظور روایی سؤاالت پرسشنامه استفاده گردید .همچنين به-

منظور بررسی نقش ميانجيگری اعتماد گردشگر از روش سوبل که یکی از روش های
تحليل متغير ميانجی است ،استفاده شده است.

تعیین ابعاد اعتماد گردشگر از طريق مرور سیستماتیک
مرور سيستماتيک عبارت است از مروری جامع بر متونی که یک سؤال روشن پژوهشی
را موردتوجه قرار م ی دهد  .در این نوع مرور یک روش نظام مند و شفاف برای
شناسایی ،انتخاب و ارزشيابی نقادانه همه مطالعات مرتبط و همچنين جمع آور ی و
تحليل داده ها ی حاصل از مطالعات موجود مورد استفاده قرار م ی گ ي رد  .چنين
مرورهایی در دهه  8390در علوم اجتماعی پدیدار گردید .هدف اصلی از انجام
مرورهای سيستماتيک وزن دهی متون موجود برای بهبود تصم ي م گ ي ر ی است (صفاری
و همکاران  .) 59 : 8933مرور سيستماتيک همانند سایر تحقيقات شامل چند بخش
م ی شود  :تعيين دقيق مشکل مورد تحقيق ،جمع آور ی و آناليز داده ها  ،تفسير نتایج
(ملبوس باف و عزیزی .) 304 : 8983 ،در این پژوهش از روش هفت مرحله ا ی کتابچه
کوکران (  ،) 3008استفاده شده است که شامل . 8 :تنظيم سؤال تحقيق؛  . 3تعيين
معيارهای ورود؛  . 9یافتن مطالعات؛  . 4انتخاب مطالعات؛  . 5ارزیابی کيفيت مطالعات؛
 . 6استخراج داده ها ؛  . 9تحليل و ارائه نتایج است .
مرحله اول :تنظيم سؤال تحقيق :سؤالی که در این تحقيق باید از طریق مرور سيستماتيک به آن
پاسخ داد این است که ابعاد اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری آفالین کدماند
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مرحله دوم :تعيين معيارهای ورود :منابعی که باید جستجو شوند تنها مقاالت مرتبط با اعتماد
گردشگر است و انواع دیگر اعتماد مدنظر نيست.
مرحله سوم :یافتن مطالعات :گام بعدی شامل جستجو و تعيين مطالعات مرتبط در متون
موجود است که ممکن است پاسخگوی سؤال پژوهش باشند .در این مرحله ،محقق
جستجوی خود را بر مقاالت منتشرشده در ژورنال ها ی مختلف متمرکز م ی کند و
کلمات کليدی مرتبط را انتخاب م ی نما ی د  .کل ي دوا ژه ها ی جستجو شده شامل T RUST ,
+ TOURIST , TRUST + TOURISM , TRUST + HOTEL , TRUST +
 HOSPITALITY , TOURIST TRUSTاست  .پس از جستجوی کل ي دواژه ها ی بيان شده
TRUST

و دریافت کل مقاالت از پا ی گاه ها ی اطالعاتی مربوطه در کل تعداد  808مقاله التين و
 30مقاله فارسی یافت شد.
مرحله چهارم :انتخاب مطالعات :در این مرحله ،محقق در هر بازنگری تعدادی از
مقاالت را رد م ی کند که این مقاالت در فرآیند نهایی تحقيق مورد بررسی قرار
نم ی گ ي رند  .در این مرحله تعدادی از مقاالت به دليل مربوط بودن به حوزه ها یی مانند
گردشگری پزشکی ،اعتماد سازمانی ،اع تماد اینترنتی و سایر رسانه ها ی الکترونيکی
کنار گذاشته شدند .همچنين عنوان چک ي ده ها ی مقاالت جمع آور ی شده بررسی و
مقاالتی که چک ي ده ها ی نامرتبط داشتند نيز حذف گردیدند.
مرحله پنجم :ارزیابی کيفيت اطالعات :به منظور ارزیابی کيفيت اطالعات ،برای هر
منبع پس از بررسی چک ي ده ها و انتخاب مقاالت مرتبط ،ده معيار اهداف پژوهش ،منطق
روش ،طرح پژوهش ،نمونه بردار ی ،جمع آور ی داده ،انعکاس پذ ی ر ی ،مالحظات ،بيان
روش ،ارزش پژوهش امتيازی در نظر گرفته شد .حداقل امتياز داده شده به منابع مورد
سنجش 89 ،و حداکثر امتياز  50است  .از کل این مناب ع  85مقاله در رابطه با ابعاد اعتماد
گردشگر دارای امتياز قابل قبول هستند.
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مرحله ششم :استخراج داده ها  :در این مرحله از تک تک مطالعات ،داده ها ی موردنظر
استخراج م ی شوند  .به این منظور ابتدا از مقاالتی که در مورد ابعاد اعتماد بودند،
اطالعات موردن ي از استخراج گردی د.
مرحله هفتم :ارائه نتایج :مرحله نهایی تحليل و ارائه نتایج است که درواقع ماحصل و
ثمره کل مرور سيستماتيک است  .در این مرحله داده ها ی استخراج شده از مرحله قبل
کدگذاری و دسته بند ی شده تا درنها ی ت ابعاد اعتماد گردشگران توسط محقق تعيين
شود .در ابتدا کدها یی که از تحقيقات مختلف استخراج شده بود همپوشانی و سپس
برای هر دسته شاخصی متناسب با آن تعيين گردید .در ا ی نجا  89شاخص معرفی گردید.
بعد از تعيين شاخص ها  ،محقق اقدام به استخراج مؤلفه ها نمود و  9مؤلفه را معرفی کرد.
در نهایت از دسته بند ی مؤلفه ها  ،ابعاد اعتماد گردشگر ب ه دست آمد .در کل سه بعد
و ی ژگ ی ها ی مقصد ،و ی ژگ ی ها ی کارکنان مقصد و و ی ژگ ی ها ی گردشگر به عنوان ابعاد
اعتماد معرفی گردیدند .در نهایت مدل مفهومی تحقيق طراحی گردید که در شکل 8
نشان داده شده است.
فرضيات تحقيق با توجه به مدل تحقيق موارد زیر هستند:
 -H1تبليغات شفاهی بر ارزش ویژه برند تأثير مثبت و معناداری دارد.
 -H2تبليغات شفاهی بر اعتماد گردشگر تأثير مثبت و معناداری دارد.
 -H3اعتماد گردشگر بر ارزش ویژه برند تأثير مثبت و معناداری دارد.
 -H4تبليغات شفاهی از طریق اعتماد گردشگر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری تأثير مثبت و
معناداری دارد.
 -H5اعتماد گردشگر رابطه بين تبليغات شفاهی و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری را تعدیل
میکند.
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پايايي متغیرهای مشاهدهپذير (پايايي معرفها)
مدل اندازهگيری در صورتی مدل مطلوبی خواهد بود که قدر مطلق بار عاملی هر یک از
متغيرهای مشاهدهپذیر با متغير پنهان آن دارای حداقل مقدار  0/9باشد (رحيمی.)838 :8935 ،
برخی محققان معتقدند که متغيرهایی که دارای بار عاملی کمتر از  0/4باشند بهتر است از مدل
اندازهگيری حذف شوند (آذر و همکاران .)8938 ،چنانچه مقدار بار عاملی کمتر از  0/9باشد و
تعداد متغيرهای مشاهدهپذیر کم باشد (دو یا سه متغير) درصورتیکه  AVEمتغير موردنظر
بيشتر از  0/5باشد ،میتوان متغير مشاهدهپذیر را در مدل حفظ نمود (ریوارد و هاف .)8388 ،با
توجه به اطالعات بهدستآمده از پایایی متغيرهای مشاهدهپذیر ،گویه  Q44مربوط به شاخص
تبليغات دهانبهدهان منفی از مدل حذف شد.

ویژگیهای

مقصد

ویژگیهای
کارکنان مقصد

ویژگیهای

گردشگر

شدت تبليغات

وفاداری

اعتماد گردشگر

تبليغات

برند

شفاهی مثبت
تبليغات شفاهی

ارزش ویژه برند
مبتنی بر مشتری

تبليغات

تصویر
برند

شفاهی منفی
کيفيت
محتوای

ادراکشد

تبليغات
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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آلفای کرونباخ و پايايي مرکب
آلفای کرونباخ شاخصی سنتی برای بررسی پایایی یا سازگاری درونی متغيرهای مشاهدهپذیر
در یک مدل اندازهگيری است .مقدار قابلقبول این شاخص ميزان حداقل  0/9است .پایایی
مرکب نيز شاخص جایگزین آلفای کرونباخ است (رحيمی .)308 :8935 ،معيار قابلقبول این
شاخص نيز مقادیر بيشتر از  0/9است .در جدول  8آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مربوط به
متغيرها آورده شده است .با توجه به اطالعات جدول ازآنجاکه آلفای کرونباخ و پایایی همهی
متغيرهای تحقيق از  0/9باالتر است لذا تمامی متغيرها از این نظر قابلقبول هستند.
جدول  .1آلفای کرونباخ و پایایی مرکب متغیرهای تحقیق

متغير

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

وضعيت

ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

0/939

0/800

قابلقبول

تبليغات دهانبهدهان

0/895

0/836

قابلقبول

اعتماد گردشگر

0/964

0/904

قابلقبول

روايي واگرا
روایی واگرا یعنی گویههای یک متغير پنهان با گویههای متغير پنهان دیگر همبستگی باالیی
نداشته و از هم متمایز باشند .برای سنجش روایی واگرا از دو آزمون بار عرضی و آزمون
فورنل -الرکر استفاده میگردد.
آزمون بار عرضی :در آزمون بار عرضی اگر بار عاملی هر متغير مشاهدهپذیر بر روی متغير
پنهان مربوط به خود حداقل  0/8بيشتر از بار عاملی هر متغير مشاهدهپذیر بر متغيرهای پنهان
دیگر باشد ،مدل اندازهگيری مربوطه دارای روایی واگرا است (هير 8و همکاران.)3080 ،
نتایج حاصل از روایی واگرا آزمون بار عرضی نشاندهندهی این است که تمامی متغيرهای
مشاهدهپذیر دارای حداقل بار عامل  078بيشتر نسبت به بار عاملی هر متغير مشاهدهپذیر بر
متغيرهای پنهان دیگر است (الزم به ذکر است که گویه  Q44که تشکيلدهنده شاخص تبليغات
دهانبهدهان منفی است قبالً به دليل نداشتن پایایی الزم از مدل حذفشده است).

1. Hair
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آزمون فورنل – الرکر :آزمون بار عرضی ،روایی واگرا را در سطح متغيرهای مشاهدهپذیر
میسنجد ولی آزمون فورنل-الرکر روایی واگرا را در سطح متغير پنهان بررسی میکند .بر
اساس این آزمون ،یک متغير پنهان در مقایسه با سایر متغيرهای پنهان باید پراکندگی بيشتری را
در بين گویههای خودش داشته ب اشد تا بتوان گفت متغير پنهان موردنظر روایی واگرایی باالیی
دارد (رحيمی .)304 :8935 ،برای این منظور جذر ميانگين واریانس استخراجشده ( )AVEهر
متغير پنهان باید بيشتر از حداکثر همبستگی آن متغير پنهان با متغيرهای پنهان دیگر باشد .جدول
 3نشاندهندهی جذر ميانگين واریانس استخراجشده متغيرها است .با توجه به اطالعات جدول
تمامی متغيرها دارای روایی مناسبی هستند.
جدول  .2بررسی روایی واگرا آزمون فورنل الرکر

فورنل -الرکر
ارزش ویژه برند مبتنی بر
مشتری

ارزش ویژه برند مبتنی بر
مشتری

اعتماد گردشگر

تبليغات دهانبهدهان

0/969

اعتماد گردشگر

0/538

0/908

تبليغات دهانبهدهان

0/648

0/595

0/909

بررسي نقش میانجیگری اعتماد گردشگر
یکی از روشهای تحليل متغير ميانجی روش سوبل است .در این روش برای تحليل متغير
ميانجی از فرمول زیر استفاده میگردد:
√

اگر مقدار

بزرگتر از  8/36باشد ،بدین معنی است که مسير  a.bبا  35درصد

اطمينان معنادار بوده و نقش ميانجی تائيد میشود .برای تعيين شدت اثر متغير ميانجی نيز از
شاخص  VAFاستفاده میشود .مقدار این شاخص بين  0تا  8بوده و هرچه به  8نزدیکتر باشد
نشان میدهد متغير ميانجی بين متغير مستقل و وابسته نقش قویتری ایفا میکند .این شاخص از
فرمول زیر محاسبه میگردد:
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با جایگذاری مقادیر بهدستآمده از مدل در فرمول مقادیر زیر به دست میآید:

√

با توجه به مقدار

( )8/86مسير  a.bبا  35درصد اطمينان معنادار است و نقش

ميانجی متغير اعتماد گردشگر تأیيد میشود .همچنين شدت اثر متغير ميانجی  0/45است که
نشاندهنده شدت اثر متوسط این متغير است.

آزمون فرضیات مدل
خالصه نتایج آزمون فرضيهها در جدول  9آمده است.
جدول  .3خالصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق

شماره

فرضیه

فرضیه

ضریب

آماره t

مسیر

تائید /
رد

1

تبلیغات شفاهی بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۱/33۳

۳/۳۰00

تائید

2

تبلیغات شفاهی بر اعتماد گردشگر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۱/03۳

11/۳12

تائید

3

اعتماد گردشگر بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۱/02۱

13/۳۳۳

تائید

۰

تبلیغات شفاهی از طریق اعتماد گردشگر بر ارزش ویژه برند

۱/۰03

۳/۳۶۳

تائید

مبتنی بر مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
0

اعتماد گردشگر رابطه بین تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند
مبتنی بر مشتری را تعدیل میکند.

-۱/۱3۳

1/۰۶۴

رد
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شکل  .2مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای شناسایی رابطه بين تبليغات دهانبهدهان و اعتماد
گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری شهر شيراز صورت گرفته
است .در ابتدا برای تعيين ابعاد اعتماد گردشگر با روش مرور سيستماتيک به  89شاخص6 ،
مؤلفه و  9ب عد رسيدیم و پرسشنامه آن طراحی گردید و به پرسشنامه تبليغات دهانبهدهان و
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری افزوده گردید و دادهای موردنياز جمعآوری شد .تحليل
دادهها با نرمافزار  PLSنشان داد که اعتماد گردشگر در رابطه ميان تبليغات دهانبهدهان و
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری نقش ميانجیگری را ایفا میکند .یافتههای پژوهش با نتایج
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تحقيق جليلوند و همکاران ( )3089همخوانی دارد و نشان میدهد که تبليغات دهانبهدهان بر
اعتماد مصرفکننده بهطور مستقيم تأثير میگذارد .همچنين در این پژوهش همانند تحقيق
بهنام ،مدیری و هاشمی ( ،)8934تبليغات دهانبهدهان بر ابعاد ارزش ویژه برند تأثير دارد و بيان
میکند که تبليغات دهانبهدهان در ساخت ارزش ویژه برند قوی اهميت و نقش زیادی دارد .در
تحقيقی که توسط دهدشتی ،خانی و اجلی ( ،)8939نيز نشان داده شده که تبليغات دهانبهدهان
از طریق تجربه مشتری بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری تأثير معنیداری دارد .یافتههای این
تحقيق نشان میدهد که از ميان شاخصهای مربوط به اعتماد یکپارچگی با ميزان 96/096
باالترین ضریب معناداری را دارد .همچنين این ضریب در رابطه بين تبليغات دهانبهدهان و
اعتماد مقدار  88/983و در رابطه بين اعتماد و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری  89/999است.
این در حالی است که مقدار این ضریب در رابطه بين تبليغات دهانبهدهان و ارزش ویژه برند
مبتنی بر مشتری مقدار  8/845است .این به این معناست که وجود اعتماد تأثير تبليغات
دهانبهدهان بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری را نسبت به زمانی که اعتماد وجود ندارد بيشتر
میکند؛ بنابراین مدیران هتل باید تالش کنند تا استراتژیهایی را برگزینند که موجب افزایش
اعتماد گردشگران بهخصوص به تبليغات شفاهی ارائه شده در مورد هتل آنها شود .همچنين
توجه به عواملی مانند ویژگیهای محيطی ،اقتصادی ،فرهنگی و غيره و تدوین برنامههایی با
توجه به اولویت قرار دادن این موارد در این زمينه میتواند مؤثر باشد .از سوی دیگر تالش در
جهت برقراری ارتباط مؤثر بين صنعت هتلداری با آژانسهای گردشگری ،تورگردانان و
سازمان ميراث فرهنگی ،بهمنظور ارائه خدمات بهتر و با کيفيت میتواند عاملی مهم در جذب
گردشگران و مسافران باشد .مدیران هتل میتوانند با برگزاری دورههایی بهمنظور ارتقا و بهبود
ویژگیهای روانی و رفتاری کارکنان بهمنظور ایجاد روحيه مشتری مداری در جذب
گردشگران بيشتر ،نقش مهمی ایفا کنند .همچنين تالش در جهت ایجاد روحيه همکاری بين
مدیران هتل و اعضای جامه هتلداران مورد دیگری است که باید در دستور کار هتل قرار گيرد.
تمامی این موارد بهنوبه خود در بهبود و ارتقاء ارزش ویژه برند صنعت هتلداری مؤثر است .این
پژوهش با محدودیتهایی مواجه بوده است .ازجمله مهمترین محدودیت دسترسی به مشتریان
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هتل بهمنظور جمعآوری دادههای تحقيق بود همچنين نبود سایت جامع گردشگری و هتلداری
در ایران که دادههای بهروز و کاملی در مورد آمارهای مربوط به این صنایع داشته باشد.
در نهایت ،بهعنوان پيشنهادهای پژوهشی ،ادغام مدلهای موجود در زمينه اعتماد در حوزه
گردشگری و هتلداری برای دستيابی به یک مدل جامع گردشگری و تحليل و رتبهبندی ابعاد
هر یک از متغيرهای پژوهش حاضر با استفاده از روشهای کمی تکنيکهای تحقيق در
عمليات توصيه میشود.
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