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Abstract
Today, ecotourism, as one of the most unique and growing species of tourism, has
become one of the most important economic sectors in this area, which if taken seriously,
can play an important role in sustainable local development and earn money for many
From developing countries. In this regard, the present study examines the impact of
experience-based marketing strategies on the loyalty of ecotourists. This research is
analytical-survey and its data is selected in a sample of 98 individuals of Ecotourists in
several Ecotourism trips in Kurdistan Province using available sampling method. The
required data were collected by distributed questionnaires, and in order to analyze the
data, first, the reliability and validity of each of the model structures were examined.
Finally, the hypotheses were analyzed using nonparametric test of phi and cramer v has
taken. The results of the study showed that the Experience-based Marketing Strategics in
ecotourism, namely, perceived service strategies for experience creativity, perceived
price of services, perceived interactions of people involved in the provision of services,
perceived physical attractiveness of services and perceived processes of service with
loyalty of the ecotourist has a significant relationship. But there is not a meaningful
relationship between the perceived service promotion Strategy and the ecotourist loyalty.
Keywords: Experience-Based Marketing Strategics, Loyalty, Ecotourism, Kurdistan
Province
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چکیده
امروزه طبیعتگردی بهعنوان یکی از گونههای منحصربهفرد و در حال رشد حوزه گردشگری ،به یکی از مهمترین
بخشهای اقتصادی در این حوزه تبدیلشده که اگر بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد ،میتواند نقش مهمی را در توسعه
پایدار محلی و کسب درآمد برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایفا کند .در همین راستا ،هدف پژوهش حاضر
بررسی تأثیر راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعتگردها میباشد .این پژوهش از نوع پیمایشی–
تحلیلی بوده و دادههای آن در یک نمونهی  98نفره از طبیعتگردها در چند سفر طبیعتگردی در استان کردستان با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی قابل دسترس انتخاب شده است .دادههای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامههای
توزیعشده ،جمعآوری و بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا پایایی و روایی هریک از سازههای مدل بررسی شد و درنهایت
فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون ناپارامتریک فی و ویکرامر مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان
داد راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه در طبیعتگردی یعنی راهبردهای خدمات ادراکشده خلق تجربه ،قیمت
ادراکشده خدمات ،تعامل ادراکشده افراد درگیر در ارائه خدمات ،جذابیتهای فیزیکی ادراکشده خدمات و فرآیندهای
ادراکشده خدمات با وفاداری طبیعتگرد رابطه معنیداری دارد اما بین راهبرد ترفیع ادراکشده خدمات و وفاداری
طبیعتگرد رابطه معنیداری وجود ندارد.
کلید واژهها :راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه ،وفاداری ،طبیعت گردی ،استان کردستان
استناد :پویا ،عابدین؛ ایراندوست ،منصور و سلطانپناه ،هیرش ( .)1398نقش راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت گردها (مورد
مطالعه :طبیعت گردی در استان کردستان) .مطالعات رفتار مصرف کننده.21-1 ،)1( 7 ،
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 .1مقدمه
در دهههای اخیر ،صنعت گردشگری بهعنوان بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا مطرح شده و توانسته سهم
عمدهای را در ایجاد ارزشافزوده کشورها داشته باشد و در این راستا بهعنوان منبع مهمی برای کسب درآمد از
طرف کشورهای مختلف دنیا بهخصوص کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرارگیرد ( Golzadeh,
 .)Abdollahzadeh, Mohammadian & Medadi,2018بنابراین ،رشد و توسعه صنعت گردشگری بهعنوان
یک راهبرد از سوی اغلب کشورهای جهان برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره مورد توجه قرار
گرفته است ( .)Peng & Tzeng, 2017طبیعتگردی نیز بهعنوان یکی از گونههای بسیار گسترده و بهسرعت در
حال گسترش گردشگری ( ،)Ranjbarian, Emami & Ghaffari, 2014میتواند نقش مهمی را در رشد و
توسعه منطقهای ،کاهش فقر ،اشتغالزایی ،کسب درآمد و حمایت از جوامع محلی و مسائل زیستمحیطی ایفا کند
( .)Anup, 2016علیرغم روند روبهرشد طبیعتگردی در سالهای اخیر در دنیا ،کشوری مانند ایران با وجود
پتانسیلهای فراوان در این زمینه ،هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در این صنعت بهدست آورد
( .)Sarkhoshsara, Nasrollahi & Azarbaijani, 2018با توجه به وابستگی شدید ایران به درآمدهای حاصل
از نفت و لزوم تجدیدنظر در آن ،با توجه به پایانپذیربودن این منبع و نوسانهای قیمتی در چند سال گذشته ،در
جهت استفاده و بهکارگیری منابع جایگزین بهمنظور رهایی از اقتصاد تکمحصولی ،لزوم تغییر در سیاستها ،بیش
از پیش در کشور احساس می شود که با توجه به شرایط و پتانسیل بالقوه مناطق مختلف ایران در زمینه گردشگری،
بهویژه در بخش طبیعتگردی ،میتوان بهعنوان یکی از بهترین گزینهها برای جایگزینی درآمدهای حاصل از نفت
نام برد ( .)Ashtari Mehrjerdi, 2004آمارها نشان میدهد که در سطح جهان ،طبیعتگردی با رشد ساالنه 40
درصد ،دارای باالترین سهم در صنعت گردشگری است .بر اساس پیشبینیها در آینده 50 ،درصد گردشگران
مربوط به طبیعتگردی خواهد بود که میتوان گفت در آینده رقابت بر سر جذب گردشگر در این بخش خواهد بود.
اما از مجموع گردشگرانی که وارد ایران میشوند ،تنها  2/5درصد از آنها بهمنظور طبیعتگردی سفر میکنند
( .)Ecotourism of Iran, 2017این در حالی است که ایران در بین کشورهای جهان جزو  5کشور دارای
بیشترین جاذبههای فرهنگی و طبیعی است ( .)Movahed, Kohzadi & Abedinzadeh, 2014در این
شرایط ،استان کردستان نیز از ظرفیتهای شناختهشده و ناشناخته فراوانی در حوزه طبیعتگردی در سطح ملی و
بینالمللی برخوردار است اما تاکنون نتوانسته به جایگاه شایستهای در این بخش دست یابد.
یکی از دالیلی که طبیعتگردی در ایران بهطور عام و در استان کردستان بهطور خاص نتوانسته از رشد مناسبی
برخوردار باشد ،میتواند ناشی از این موضوع باشد که بازاریابان این حوزه نتوانستهاند تجربه سفری لذتبخش و
خوشایند را برای عالقهمندان به طبیعتگردی خلق نمایند و آن هم به دلیل عدم آشنایی بازاریابان با مفهوم تجربه
و استفاده از آن در این حوزه است .الزم به ذکر است که تجربه در حوزه بازاریابی ،مفهوم جدیدی است که طی چند
دهه اخیر به تدریج از مفاهیم تولید ،فروش ،بازاریابی ،بازاریابی اجتماعی و بازاریابی رابطهمند ،به مفهوم بازاریابی
مبتنی بر تجربه ،تکامل پیداکرده است ( .)McNickel, 2004تجربه ،در خدمات خاص ،زمانی اتفاق میافتد که
سازمان ارائهدهنده خدمات ،زمینهای را برای تحریک احساسات و افزایش دانش مشتری فراهم آورد .منافع این
روش باعث شده است که در الگوهای نوین مدیریت ،خدمات به سمتی سوق یابد که تجربه مشتری در مرکز
برنامهریزیها و ارائه خدمات قرار گیرد ( .)Movahedi, Kashani Hamedani & Shah Zeidi, 2017مفهوم
تجربه ،یکی از مباحثی است که میتواند در جهت حل مسئله رشدنیافتگی در حوزه طبیعتگردی کمک نماید .در
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بخشهایی از جهان که گردشگری و طبیعتگردی توسعه پیداکرده است ،فعالین این حوزه در ارائه خدمات خود
تالش میکنند که برای طبیعتگردها تجربه خوشایند و لذتبخشی خلق نمایند ( .)Kumar, 2008فعالین حوزه
خدمات گردشگری میتوانند با استفاده از نوآوری در خدمات ،قیمتگذاری ،ارتباطات و  ...به جلب نظر طبیعتگردها
برای انجام سفر بپردازند .اما از همه این عوامل مهمتر ،ایجاد یک تجربه بهیادماندنی برای طبیعتگردها است که
بهراحتی توسط دیگران قابل تقلید و جایگزینشدن نیست ،زیرا تجربه در یک لحظه و موقعیت خلق میشود
(Vargo & Lush,2008؛ .(Sheng-Hshiung, Yi-Ti & Chih-Hung,2007

استان کردستان با مساحتی در حدود  28200کیلومترمربع ،با حدود  1/7درصد از مساحت کشور ،در غرب ایران
و در مجاورت کشور عراق قرار دارد .با توجه به موقعیت جغرافیایی ،استان کردستان بهعنوان یکی از مهمترین
استانهای کشور بهشمار میرود .این استان با دارابودن موقعیت محیطی و وجود منابع سرشار طبیعی و جاذبههای
فرهنگی ،پتانسیل بالقوهای را در زمینه فعالیتهای گردشگری و بهویژه فعالیتهای طبیعتگردی دارد ،بهطوریکه
براساس طرح جامع گردشگری استان ،از مجموع  842جاذبه استان 298 ،مورد مرتبط با جاذبههای طبیعی است
( .)Kohzadi, 2013از نظر پهنه جغرافیایی نیز  80درصد استان ظرفیت الزم برای توسعه انواع فعالیتهای
طبیعتگردی را دارد ( .)Farajzadeh & Rafiq Panah, 2008با این وجود و علیرغم پتانسیلهای فراوان در
این زمینه در جهت جذب گردشگران اقدام جدی صورت نگرفته است ،بهطوریکه سهم کمتر از  2درصدی استان
از صنعت گردشگری کشور نشاندهنده این موضوع است که استان کردستان با وجود قابلیتهای طبیعی هنوز
نتوانسته نقش تعیینکنندهای را در زمینه جذب گردشگر و درنهایت رونق طبیعتگردی بهعنوان یکی از عوامل
توسعه اقتصادی با توجه به مزیت استان در این زمینه ایفا کند .بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای طبیعتگردی
استان ،نیازمند مطالعه و بررسیهای دقیق است و هدف از انجام این پژوهش ارائه رویکردی جدید در حوزه
فعالیتهای طبیعتگردی با استفاده از بررسی نقش راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری
طبیعتگردها میباشد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2طبیعتگردی
امروزه یکی از گونههای بسیار گسترده و نیز بهسرعت در حال گسترش گردشگری ،طبیعت گردی است .گونههای
طبیعتگردی بالطبع تنوع محیطهای طبیعی و انگیزههای بهرهمندی از آن ،بسیار گسترده و پراکندهاند.
طبیعتگردی پدیدهای نوین است که هدف گردشگر میتواند لذتجویی از طبیعت بکر ،ماجراجویی ،آموزش ،گذران
اوقات فراغت ،تفریح و یا حتی درمان باشد که بین طبیعتگردی و انواع دیگر گردشگری همپوشانیهای متعددی
میتواند وجود داشته باشد .از طبیعتگردی میتوان به مثابه یکی از منابع جدید درآمد در راستای توسعه پایدار نام
برد .مفهوم طبیعتگردی بهعنوان بدیلی برای گردشگری انبوه مطرح شده و در حال گسترش است (zahedi,
).2003

 .2-2وفاداری
ایجاد وفاداری در مشتری ،مفهومی است که در کسبوکارهای امروزی مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است
( Oliver (1999) .)Hosseini, Nabavi & Nili,2013وفاداری را داشتن تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا
حمایت از یک محصول یا خدمت مورد عالقه ،که علیرغم وجود تأثیرات موقعیتی و تالشهای بازاریابی رقبا،

4

نقش راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت گردها

موجب تکرار خرید یا یک نام تجاری یا مجموعه محصوالت یا یک نام تجاری در آینده شود ،تعریف میکند.
) ،Keller (1998بیان میدارد که وفاداری نام تجاری در گذشته اغلب بهطور ساده و تنها از راه رفتارهای تکرار
خرید از نظر رفتار اندازهگیری شده است؛ درحالیکه وفاداری مشتری به جای اینکه با رفتارهای خرید ساده بیان
شود ،میتواند بهطور گستردهتری مورد توجه قرار گیرد ( .)Hosseini & Ahmadinejad, 2008در متون
گردشگری ،رضایتمندی از تجربه سفر در وفاداری به مقصد نقش دارد .میزان وفاداری گردشگر به مقصد در تمایل
وی برای بازدید مجدد مقصد و در تمایل به توصیه آن به دیگران بازتاب دارد .تجربه مثبت گردشگر از خدمات،
کاالها و سایر منابع ارائهشده در مقصد گردشگری موجب بازدید مجدد و همینطور تاثیرات مثبت شفاهی به
دوستان و سایر وابستگان میشود (.)Konecnik & Chernatony, 2010
 .3-2راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه در طبیعتگردی
راهبردها ،مجموعه ابزارهای قابلکنترلی هستند که از ترکیب آنها باهم نتیجه مورد نظر کسب میشود .این
راهبردها از تمام چیزهایی تشکیل شده است که براساس آن میتوان بر روی بازاریابی مبتنی بر تجربه تأثیر
گذاشت .مهمترین راهبردهای موثر در بازاریابی مبتنی بر تجربه در طبیعتگردی ،محصول یا خدمات درکشده
خلق تجربه ،قیمت درکشده خدمات ،اطالعرسانی درکشده خدمات ،تعامل درکشده افراد درگیر در ارائه خدمات،
جذابیتهای فیزیکی درکشده خدمات سفر و فرآیندهای درکشده خدمات است.
 .1-3-2خدمات درکشده خلق تجربه
محصول شامل جاذبههای مقصد و محیط مورد بازدید ،خدمات و امکانات مقصد و مشاهده مناظر است ( & Fyall
 .)Garrod, 2005محصول گردشگری از جنبههای ملموس و غیرملموس تشکیلشده است ()Rodriguez, 2013
که دارای مزایا و ویژگیهای خاصی هستند ( Middleton & Clarke (2001) .)Markgraf, 2015معتقدند که
تصمیمات مربوط به محصول ،عالوه بر اینکه بر آمیخته بازاریابی تأثیر میگذارد ،بر توسعه بلندمدت سازمانها،
راهبرد ،منابع انسانی و سیاستهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است .همچنین کیفیت خدمات ارائهشده نیز بهطور
قابلمالحظهای بر رضایت گردشگر تأثیرگذار است (Ebrahimpour, Sayed naghvi & .)Mukhles, 2013
 (2011) Yaghoobiدر مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در منطقه گردشگری
سرعین اردبیل پرداختهاند .نتایج یافتههای پژوهش نشان داده که بین عوامل محیطی (چشمانداز و عوامل محیطی
تعداد گزینههای گردشگری و  )...با رضایت گردشگران و همینطور بین این عوامل و رضایت گردشگران با وفاداری
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .در پژوهش دیگری ) Ayed & Majed (2012به بررسی رابطه میان آمیخته
بازاریابی و وفاداری از طریق رضایت گردشگران در گردشگری درمانی اردن پرداختهاند که نتایج نشان میدهد
محصول یا خدمات ارائهشده در وفاداری گردشگران تاثیر مثبتی داردAzhar, Jufrizen, Prayogi & Sari .
) (2017نیز در یک بررسی به نقش آمیخته بازاریابی و کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری گردشگر پرداختهاند.
نتایج نشان میدهد که محصول بهعنوان یکی از اجزاء آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معنیداری بر رضایت و وفاداری
گردشگران دارد .در یک مطالعه ) Ghahraman, Ezam Kary & Effati (2018به تحلیل جامعهشناختی عوامل
موثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری پرداختهاند که نتایج نشان میدهد رضایت از سفر یعنی رضایت از
حملونقل و امنیت راهها ،اقامتگاه ،تغذیه ،خدمات بهداشتی و سالمت و اماکن دیدنی میتواند پیشبینیکننده قابل
قبولی جهت میزان وفاداری افراد نسبت به بازدید مجدد از مقصد گردشگری باشد .همچنین Shiri, Dehghani
) ،Soltani, Soltani Benavandi & Azadi (2017در پژوهشی تحت عنوان تاثیر خدمتگرایی بر وفاداری
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مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری به این نتیجه رسیدند که کیفیت خدمات بر وفاداری
مشتریان هتل تاثیر مثبتی دارد .در پژوهشی دیگرBestoon, Amran, Wirya, Safdar, AbdulWahid & ،
 (2019) Kadhimبه بررسی اثرات آمیخته بازاریابی خدمات بر وفاداری مشتریان آژانسهای مسافرتی در کشور
مالزی پرداختهاند که نتایج این پژوهش نشان میدهد همه اجزاء آمیخته بازاریابی از جمله محصول ،اثر قابل توجه و
مثبتی را بر وفاداری مشتری نشان میدهد .بنابراین:
فرضیه اول :بین خدمات ادراکشده خلق تجربه و وفاداری طبیعتگرد رابطه معناداری وجود دارد.
 .2-3-2قیمت درک شده خدمات
قیمت ،مقدار پولی است که برای خرید و استفاده از یک محصول یا خدمت درنظرگرفتهشده است ( & Fyall
 ،Markgraf (2015) .)Garrod, 2005معتقد است که قیمت باید با محصول همخوانی داشته باشد .قیمت،
تعیینکننده رقابت بین مقصدهای مختلف است و شامل هزینههای حملونقل ،محل اقامت ،غذا ،جاذبهها و
هزینههای ارائه خدمات تور است ( .)World Tourism Organization, 2009قیمتگذاری شامل قیمت واقعی
شرکتهای خدمات گردشگری است و شامل تخفیفات حجمی و نرخهای تخفیفی برای مجموعهای چندگانه از
محصوالت ( )Reid & Bojanic, 2010و همچنین راهبردهای قیمتگذاری مانند ارائه بسته خدمات (ترکیبی از
وعدههای غذایی ،اتاق و امکانات تفریحی) ،خدمات خارج از فصل ،گروهی و اقامتهای طوالنیتر است
( Ebrahimpour et al (2011) .)Devashish, 2011در مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر رضایت و وفاداری
گردشگران در منطقه گردشگری سرعین اردبیل پرداختهاند .نتایج یافتههای پژوهش نشان داده که بین عوامل
سازمانی مانند قیمت و هزینهها با رضایت گردشگران و همینطور بین این عامل و رضایت گردشگران با وفاداری
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .در پژوهشی دیگر ) Ayed & Majed (2012به بررسی رابطه میان آمیخته
بازاریابی و وفاداری از طریق رضایت گردشگران در گردشگری درمانی اردن پرداختهاند که نتایج نشان میدهد
قیمت بر روی وفاداری گردشگران تاثیر مثبتی دارد Azhar et al (2017) .نیز در یک بررسی به نقش آمیخته
بازاریابی و کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری گردشگر پرداختهاند که نتایج نشان میدهد ،قیمت بهعنوان یکی از
اجزاء آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معنیداری بر رضایت و وفاداری گردشگران دارد .همچنینet al (2019) ،
 Bestoonدر پژوهشی به بررسی اثرات آمیخته بازاریابی خدمات بر وفاداری مشتریان آژانسهای مسافرتی در کشور
مالزی پرداخته اند که نتایج حاکی از آن است همه اجزاء آمیخته بازاریابی از جمله قیمت ،اثر قابل توجه و مثبتی را بر
وفاداری مشتری نشان میدهد .بنابراین:
فرضیه دوم :بین قیمت ادراکشده خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معناداری وجود دارد.
 .3-3-2ترفیع درکشده خدمات
ترفیع ،مجموعه فعالیتهایی است که شایستگیهای محصول را به مشتریان هدف معرفی کرده و آنها را به خرید
ترغیب میکند ( )Kotler & Armstrong, 2010و در برگیرنده تمام ارتباطات مابین شرکتهای خدمات
گردشگری و گردشگران است ( .)Reid & Bojanic, 2010ارتباطات ،بیشتر با اطالعاتی در مورد توزیع
محصوالت و خدمات مانند نمایشگاههای تجاری ،صفحات وب ،نمایندگان فروش ،پست مستقیم و مقصد
گردشگری مرتبط است ( Ebrahimpour et al (2011) .)Reid & Bojanic, 2010 ،Rodriguez, 2013در
مطالعه ای به بررسی عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در منطقه گردشگری سرعین اردبیل پرداختهاند و
نتایج یافتههای پژوهش نشان داده که بین عوامل سازمانی مانند کیفیت اطالعرسانی و تابلوهای مراکز دیدنی با
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رضایت گردشگران و همینطور بین این عامل و رضایت گردشگران با وفاداری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد
اما ) Esmaili, Rezaei & Eskandari (2017در پژوهشی تحت عنوان اثر آمیخته بازاریابی بر ارزش ادراکشده،
تصویر مقصد و وفاداری گردشگران ،به این نتیجه رسیدند که بین ترفیع و وفاداری گردشگران رابطه معنیداری
وجود ندارد .در بررسی دیگری ) Azhar et al (2017به نقش آمیخته بازاریابی و کیفیت خدمات بر رضایت و
وفاداری گردشگر پرداختهاند که نتایج نشان میدهد ترفیع بهعنوان یکی از اجزاء آمیخته بازاریابی اثر مثبت و
معنیداری بر رضایت و وفاداری گردشگران دارد .در مطالعه دیگری Ghahraman et al (2018) ،به تحلیل
جامعهشناختی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری پرداختهاند و نتایج نشان میدهد رضایت از
سفر یعنی رضایت از اطالعرسانی میتواند پیشبینیکننده قابل قبولی جهت میزان وفاداری افراد نسبت به بازدید
مجدد از مقصد گردشگری باشد .همچنین Bestoon et al (2019) ،در پژوهشی به بررسی اثرات آمیخته بازاریابی
خدمات بر وفاداری مشتریان آژانسهای مسافرتی در کشور مالزی پرداختهاند و نتایج این پژوهش حاکی از این
است که همه اجزاء آمیخته بازاریابی از جمله ترفیع ،اثر قابل توجه و مثبتی را بر وفاداری مشتری نشان میدهد.
بنابراین:
فرضیه سوم :بین ترفیع درک شده خدمات و وفاداری طبیعت گرد رابطه معناداری وجود دارد.
 .4-3-2تعامل درکشده افراد درگیر در ارائه خدمات
مردم ،شامل همه بازیگران انسانی است که نقش مهمی را در ارائه خدمات دارند .بنابراین بر ادراک خریداران تأثیر
میگذارند .با توجه به ماهیت ناپایدار محصوالت گردشگری ،بسیاری از ذینفعان یعنی مشتری ،سایر مشتریان و
کارکنان شرکتهای خدمات گردشگری در محیط خدمت درگیر دادوستد هستند ( Zeithaml, Bitner, Gremler
 .)& Pandit, 2000مردم عموماً نمیتوانند از خدمات کلی جدا شوند ،بنابراین وجود مهارتها و نگرش در افراد
درگیر در تجربه گردشگران برای ارائه خدمات درجه یک ضروری است ،زیرا این امر بر رضایت کلی مشتری تأثیر
میگذارد ( .)Rodriguez, 2013عالوهبراین ،گردشگری کار طاقتفرسایی است و تجربه گردشگری به تعامل
گردشگران با جوامع محلی و کارکنان آموزشدیده شاغل در مقصدها وابسته است ( World Tourism
 Ebrahimpour et al (2011) .)Organization, 2009در مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر رضایت و
وفاداری گردشگران در منطقه گردشگری سرعین اردبیل پرداختهاند و نتایج یافتههای پژوهش نشان داده که بین
عوامل سازمانی و محیطی مانند نحوه برخورد و روابط جامعه محلی و همچنین کارکنان شرکتهای خدماتی با
رضایت گردشگران و همینطور بین این عوامل و رضایت گردشگران با وفاداری رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد Ayed & Majed (2012) .نیز در پژوهشی به بررسی رابطه میان آمیخته بازاریابی و وفاداری از طریق
رضایت گردشگران در گردشگری درمانی اردن پرداختهاند که نتایج نشان میدهد افراد در وفاداری گردشگران تاثیر
مثبتی دارند اما ) Esmaili et al (2017در پژوهشی تحت عنوان اثر آمیخته بازاریابی بر ارزش ادراکشده ،تصویر
مقصد و وفاداری گردشگران به این نتیجه رسیدند که اثر افراد بر وفاداری گردشگران معنیدار نیست .در بررسی
دیگری ) ،Azhar et al (2017به نقش آمیخته بازاریابی و کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری گردشگر پرداختهاند
که نتایج نشان میدهد افراد بهعنوان یکی از اجزاء آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معنیداری بر رضایت و وفاداری
گردشگران دارند .همچنین Shiri et al (2017) ،در پژوهشی تحت عنوان تاثیر خدمتگرایی بر وفاداری مشتری با
نقش میانجی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری به این نتیجه رسیدند که خدمتگرایی افراد بر روی وفاداری
مشتریان هتل تاثیر مثبتی دارد Bestoon et al (2019) .نیز در پژوهشی به بررسی اثرات آمیخته بازاریابی خدمات
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بر وفاداری مشتریان آژانسهای مسافرتی در کشور مالزی پرداختهاند و نتایج نشان میدهد که همه اجزاء آمیخته
بازاریابی از جمله افراد ،اثر قابل توجه و مثبتی را بر وفاداری مشتری نشان میدهد .بنابراین:
فرضیه چهارم :بین تعامل درکشده افراد درگیر در ارائه خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معناداری وجود دارد.
 .5-3-2جذابیتهای فیزیکی درکشده خدمات سفر
شواهد فیزیکی شامل محیطی است که در آن شرکتهای خدمات گردشگری در تعامل با مشتری و عناصر ملموس،
ارتباطات یا عملکرد خدمت را در طول ارائه خدمات گردشگری افزایش میدهند (.)Zeithaml et al., 2000
شواهد فیزیکی حائز اهمیت است زیرا محدودهای است که در آن ارائه و دریافت خدمت اتفاق میافتد ( Bachelor
 .)of Management Studies Team, 2014ازآنجاییکه مشتریان نمیتوانند خدمتی را قبل از ارائه آن تجربه
کنند ،برای بازاریابان مقصد مهم است که نظرات گردشگران دیگر را که قبالً از مقصد گردشگری بازدید داشتهاند و
همچنین نمایش عکسهایی که نشاندهنده تمام جنبههای مقصد گردشگری است را ارائه نمایند ( Rodriguez,
 )2013و این باعث افزایش اعتماد مشتریان بالقوه به یک خدمت میشود Ebrahimpour et al (2011) .در
مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در منطقه گردشگری سرعین اردبیل پرداختهاند
که نتایج یافتههای پژوهش نشان داده است که بین عوامل محیطی مانند چهره ظاهری و عمومی مکانهای مورد
بازدید با رضایت گردشگران و همینطور بین این عامل و رضایت گردشگران با وفاداری رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد Mohammadi (2017) .نیز در پژوهشی به بررسی نقش شواهد فیزیکی در ابعاد تسلسل وفاداری
میهمانان در هتل های مقصد گردشگری رامسر پرداخته است و نتایج نشان داده که شواهد فیزیکی ،هم بهطور
مستقیم و هم ازطریق وفاداری نگرشی ،بر وفاداری کُنشی میهمانان هتل تأثیر میگذارد .ازاینرو ،نتایج حاکی است
که متغیر شواهد فیزیکی نقش مهمی را در تسلسل وفاداری میهمانان ،ایفا میکند .همچنینEsmaili et al ،
) Ghahraman et al (2018) ،Azhar et al (2017) ،(2017و ) Bestoon et al (2019در پژوهشهای خود
به این نتیجه رسیدند که شواهد فیزیکی رابطه معنیداری را با وفاداری گردشگر دارد .بنابراین:
فرضیه پنجم :بین جذابیتهای فیزیکی درکشده خدمات سفر و وفاداری رابطه معناداری وجود دارد.
 .6-3-2فرآیندهای درکشده خدمات
فرآیند به مکانیزمهای واقعی ،جریان فعالیتها ،روشهای ارائه خدمات و سیستمهای عملیاتی اشاره دارد
( .)Zeithaml et al., 2000فرآیندها ،کسبوکارهای گردشگران را آسانتر میکند و همچنین به مشتریان کمک
میکند تا با سادهترین روشهای ممکن خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند (Ayed & .)Rodriguez, 2013
) Majed (2012در پژوهشی به بررسی رابطه میان آمیخته بازاریابی و وفاداری از طریق رضایت گردشگران در
گردشگری درمانی اردن پرداختهاند که نتایج نشان میدهد فرآیند بهعنوان یکی از اجزاء آمیخته بازاریابی با وفاداری
گردشگران رابطه معنیداری ندارد اما ) ،Azhar et al (2017در یک بررسی به نقش آمیخته بازاریابی و کیفیت
خدمات بر رضایت و وفاداری گردشگر پرداختهاند و نتایج نشان میدهد که فرآیتد بهعنوان یکی از اجزاء آمیخته
بازاریابی اثر مثبت و معنیداری بر رضایت و وفاداری گردشگران دارد .همچنین ) Bestoon et al (2019نیز در
پژوهشی به بررسی اثرات آمیخته بازاریابی خدمات بر وفاداری مشتریان آژانسهای مسافرتی در کشور مالزی
پرداختهاند که نتایج این پژوهش نشان میدهد ،همه اجزاء آمیخته بازاریابی از جمله فرآیندها ،اثر قابل توجه و مثبتی
را بر وفاداری مشتری نشان میدهد .بنابراین:
فرضیه ششم :بین فرآیندهای درکشده خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معناداری وجود دارد.
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.4-2مدل مفهومی پژوهش
با توجه به عوامل و مؤلفههای پژوهش و براساس هدف اصلی پژوهش ،مدل مفهومی زیر (نمودار  )1که از مدل
ارائهشده توسط ) Pouya, Irandoust, Soltanpanah & Shafeai (2019اقتباس شده است؛ برای آزمون و
سنجش اعتبار طراحی و درنظرگرفتهشده است.
خدمات درک شده خلق
تجربه

قیمت درک شده خدمات

ترفیع درک شده خدمات
وفاداری
طبیعت گرد
تعامل درک شده افراد

جذابیت های فیزیکی
درک شده

فرآیندهای درک شده
خدمات

نمودار( .)1مدل مفهومی پژوهش

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ اجرا یا استراتژی ،توصیفی-تحلیلی با تاکید بر پیمایش میدانی و
تهیه و تکمیل پرسشنامه میباشد .جامعه آماری در این مطالعه ،طبیعتگردهایی هستند که جهت طبیعتگردی به
مناطق مختلف استان کردستان سفر میکنند .برای تعیین حجم نمونه طبیعتگردها ،با توجه به ویژگیهای پژوهش
و متغیرهای مورد مطالعه ،با استفاده از نرم افزار  ،Sample Powerدر سطح خطای  5درصد و توان آزمون ،0/821
حجم نمونه  100نفر مورد تایید قرار گرفت و پرسشنامهها از طریق نمونهگیری تصادفی قابل دسترس در سفرهای
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طبیعتگردی توزیع و 98پرسشنامه قابل استفاده ،در بازه زمانی فصل بهار سال  1398استخراج شد .در این پژوهش
تالش شد تا با مراجعات مکرر برای نمونهگیری تا حد امکان از تاثیر متغیرهای مداخلهگر در نتایج حاصل از پژوهش
کاسته شود .با توجه به چارچوب نظری ارائهشده ،این پژوهش به بررسی اثر شش راهبرد خدمات خلق تجربه ،قیمت
خدمات ،ترفیع خدمات ،افراد درگیر در ارائه خدمات سفر ،جذابیتهای فیزیکی خدمات سفر و فرآیندهای خدمات بر
وفاداری طبیعتگرد میپردازد .برای جمعآوری دادههای الزم 28 ،سوال پرسشنامه به این موضوع تخصیص داده
شده است .برای سنجش هرکدام از راهبردها و همچنین برای وفاداری طبیعتگرد  4سنجه مورد استفاده قرار گرفته
است .متغیرهای مورد نظر ،تعداد سواالت مربوط به هرکدام از آنها و نیز شماره سوالهای متناظر پرسشنامه در
جدول شماره یک نشان داده شده است.
در این پژوهش برای هنجاریابی و تعیین روایی سازه از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .معیار
 ،AVEنشاندهنده میانگین واریانس بهاشتراکگذاشتهشده بین هر سازه با شاخصهای خود است .به بیان سادهتر
 AVEمیزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد .هرچه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز
بیشتر است .مقدار بحرانی  AVEعدد  0/5است؛ بدینمعنی که مقدار  AVEباالی  0/5روایی قابل قبولی را نشان
میدهد .البته محققان دیگری چون مگنر مقدار  0/4را برای  AVEکافی دانستهاند Davari & Rezazadeh,
) .)2013مقادیر بار عاملی ،آماره تی و  AVEدر جدول ( )1ارائه شده است و چون مقادیر بار عاملی باالی ،0/6
آماره تی باالی  2/43و  AVEباالی  0/4بهدستآمده ،مدل روایی مناسبی دارد و از این لحاظ ابزار سنجش و مدل
اندازهگیری تأیید میشود.
جدول ( .)1بررسی روایی سازه به روش پی ال اس
سازهها

سواالت

خدمات خلق تجربه
قیمت خدمات
ترفیع خدمات
افراد درگیر در ارائه خدمات

مناسببودن پذیرایی
مناسببودن وسیله نقلیه
مناسببودن محل اقامت
انتخاب مسیرها و مکان
قیمت پذیرایی پرداختی
قیمت وسیله نقلیه
قیمت اسکان و اقامت
قیمت بازدید مناطق
اطالعرسانی پذیرایی
اطالعرسانی وسیله نقلیه
اطالعرسانی محل اسکان
اطالعرسانی بازدید مناطق
تعامل کارکنان پذیرایی
تعامل کارکنان حملونقل
تعامل کارکنان محل اسکان
تعامل راهنما و گردانندگان تور

بار عاملی
0/600
0/602
0/725
0/799
0/838
0/734
0/822
0/784
0/607
0/757
0/824
0/867
0/821
0/883
0/772
0/856

آماره تی
3/958
3/570
5/828
9/298
17/370
8/932
10/894
15/579
3/923
6/592
10/901
14/503
15/481
20/995
11/560
16/813

AVE
0/456

0/633

0/590

0/696
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سازهها

جذابیتهای فیزیکی
خدمات سفر
فرآیندهای خدمات
وفاداری

سواالت
وسایل و امکانات پذیرایی
تجهیزات حملونقلیه
جذابیتهای محل اقامت
جاذبههای مناطق مورد بازدید
برنامهریزی پذیرایی
برنامهریزی سیستم نقلیه
برنامهریزی خدمات اقامت
برنامهریزی بازدیدها
تمایل به بازدید مجدد
انتخاب اول چنین سفرهایی
تشویق دوستان و آشنایان
پیشنهاد در صورت نظرخواهی

بار عاملی
0/604
0/673
0/750
0/802
0/727
0/748
0/785
0/748
0/688
0/748
0/830
0/824

AVE

آماره تی
4/265
6/765
10/611
13/035
9/544
10/586
12/267
13/451
8/500
13/200
20/842
18/983

0/501

0/566

0/600

در این پژوهش جهت پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شده است که برای
بهدستآوردن آن از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .در جدول ( ،)2ضریب پایایی هریک از متغیرهای
اصلی ارائه شده است .این اعداد نشاندهنده آن است که سؤاالت مورد استفاده بـرای سنجش متغیرها ،از قابلیت
اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است.
جدول ( .)2ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مربوط به ابعاد متغیرهای پژوهش
متغیرهای اصلی
خدمات خلق تجربه
قیمت خدمات
ترفیع خدمات
افراد درگیر در ارائه خدمات
جذابیتهای فیزیکی خدمات سفر
فرآیندهای خدمات
وفاداری

تعداد سواالت
4
4
4
4
4
4
4

شماره سواالت
4-1
8-5
12-9
16-13
20-17
24-21
28-25

آلفای کرونباخ
0/702
0/810
0/789
0/853
0/714
0/750
0/775

پایایی مرکب
0/767
0/873
0/850
0/901
0/799
0/839
0/856

.4یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش را میتوان در دو بعد یافتههای توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار دارد .در قسمت اول
یافتههای توصیفی از متغیرهای جمعیتشناختی ابتدای پرسشنامه و در قسمت دوم براساس ابعاد مطرحشده در مورد
راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه در طبیعتگردی ،یافتههای تحلیلی مورد بررسی قرار میگیرد.
.1-4یافتههای توصیفی
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخ گویان به تفکیک جنسیت ،وضعیت تأهل ،شغل ،درآمد ،سن ،تحصـیالت و سـابقه
طبیعتگردی مشخص شده است .همانطورکه در جدول ( )3مشخص است 57 ،درصد پاسخدهندگان را خـانمهـا و
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 43درصد را آقایان تشکیل دادهاند .از لحاظ مجرد یا متأهلبودن 58 ،درصد افراد مجرد و  42درصد را افراد متأهـل
تشکیل دادهاند .از نظر شغل افراد پاسخگو 5/1 ،درصد بیکار 8/2 ،درصد خانهدار 34/7 ،درصد کارمنـد 31/6 ،درصـد
شغل آزاد و  20/4درصد را سایر بودند .از نظر درآمد ماهیانـه 20/4 ،درصـد بـدون درآمـد 28/6 ،درصـد کمتـر از 2
میلیون تومان 34/7 ،درصد بین  2تا  5میلیون تومان و  16/3درصد باالتر از  5میلیون تومان درآمد داشتهاند .از نظر
سنی 12/2 ،درصد افراد  25سال و کمتر از آن 55/1 ،درصد  26تا  35سال 15/3 ،درصد  36تا  45سال 9/2 ،درصد
 46تا  55سال و  8/2درصد نیز  56سال و باالتر بوده است .از نظر سطح تحصیالت افراد پاسـخگـو 2 ،درصـد زیـر
دیپلم 12/2 ،درصد دیپلم 8/2 ،درصد فوق دیپلم 49 ،درصد لیسانس و  28/6درصد فوق لیسانس و باالتر داشتهاند و
از نظر سابقه فعالیتهای طبیعتگردی 25/5 ،درصد کمتر از  1سال سابقه داشتهاند 39/8 ،درصد بین  1تا  5سال و
 34/7درصد نیز بیشتر از  5سال سابقه طبیعتگردی داشتهاند.
جدول( .)3ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان
ردیف

متغیر

1

جنسیت

2

وضعیت تأهل

3

شغل

4

درآمد ماهیانه

5

سن

سطوح
زن
مرد
جمع
مجرد
متأهل
جمع
بیکار
خانهدار
کارمند
آزاد
سایر
جمع
بدون درآمد
کمتر از  2میلیون
 2تا  5میلیون
باالتر از  5میلیون
جمع
 25سال و کمتر
 26تا  35سال
 36تا  45سال
 46تا  55سال
 56سال و باالتر
جمع
زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس

فراوانی
56
42
98
57
41
98
5
8
34
31
20
98
20
28
34
16
98
12
54
15
9
8
98
2
12
8
48

درصد فراوانی
57
43
100
58
42
100
5/1
8/2
34/7
31/6
20/4
100
20/4
28/6
34/7
16/3
100
12/2
55/1
15/3
9/2
8/2
100
2
12/2
8/2
49
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ردیف

متغیر

6

تحصیالت

7

سابقه طبیعتگردی

سطوح
فوقلیسانس و باالتر
جمع
کمتر از  1سال
بین  1تا  5سال
بیشتر از  5سال
جمع

فراوانی
28
98
25
39
34
98

درصد فراوانی
28/6
100
25/5
39/8
34/7
100

.2-4یافتههای تحلیلی
آزمون فرضیهها
قبل از آزمون فرضیهها ،نرمالبودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کومولگروف-اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت
و نتایج نشان داده است که توزیع دادههای پژوهش نرمال نیست ،بنابراین برای سنجش آزمون فرضیهها از
آزمونهای ناپارامتریک (فی و وی کرامر) استفاده شده است.
در این پژوهش شش فرضیه مطرح شده است که با توجه به نرمالنبودن دادهها و کیفیبودن متغیرها ،از آزمون
معیار فی و وی کرامر استفاده شده است .به این ترتیب که ابتدا نمرات مربوط به سواالت هر متغیر را در SPSS
باهم جمع کرده سپس برای متغیر جدید ،کد جدیدی تعریف شده است .کد جدید با توجه به حد وسط نمرات هر
متغیر به دو مقوله کم و زیاد یا ضعیف و قوی تقسیم شده است .بدین ترتیب برای هر متغیر دو بعد ساخته میشود.
برای نمایش توزیع توأم دو متغیر مقولهای از جداول توافقی استفاده شده است .این جدول  ،2×2تقاطع دو متغیر
مستقل (ضعیف /قوی) و وابسته (ضعیف /قوی) را نمایش میدهد و هر خانه از این جدول ،ترکیبی از مقوله یک
متغیر با مقولهای از متغیر دیگر است.
در جدول ( )4میزان بهکارگیری هرکدام از راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه در طبیعتگردی و میزان
وفاداری طبیعتگردها نشان داده شده است .همانطورکه در این جدول مالحظه میشود ،از کل افرادی که میزان
خدمات ادراکشده خلق تجربه را کم ارزیابی کردهاند 28/6 ،درصد آنها دارای وفاداری کم و  71/4درصد دارای
وفاداری زیادی بودهاند .همچنین از کل افرادی که میزان خدمات ادراکشده خلق تجربه را زیاد ارزیابی کردهاند،
 3/3درصد آنها دارای وفاداری کم و  96/7درصد ،دارای وفاداری زیادی بودهاند .از کل افرادی که قیمت
ادراکشده خدمات را کم ارزیابی کردهاند 27/3 ،درصد آنها دارای وفاداری کم و  72/7درصد دارای وفاداری زیادی
بودهاند .همچنین از کل افرادی که میزان قیمت ادراکشده خدمات را زیاد ارزیابی کردهاند 2/3 ،درصد آنها دارای
وفاداری کم و  97/7درصد ،دارای وفاداری زیادی بودهاند .از کل افرادی که میزان اطالعرسانی درکشده خدمات را
کم ارزیابی کردهاند ،صفر درصد آنها دارای وفاداری کم و  100درصد دارای وفاداری زیادی بودهاند .همچنین از
کل افرادی که میزان اطالعرسانی درکشده خدمات را زیاد ارزیابی کردهاند 6/1 ،درصد آنها دارای وفاداری کم و
 93/9درصد ،دارای وفاداری زیادی بودهاند .از کل افرادی که میزان تعامل درکشده افراد درگیر در ارائه خدمات را
کم ارزیابی کردهاند 66/7 ،درصد آنها دارای وفاداری کم و  33/3درصد دارای وفاداری زیادی بودهاند .همچنین از
کل افرادی که میزان تعامل درکشده افراد درگیر در ارائه خدمات را زیاد ارزیابی کردهاند 3/2 ،درصد آنها دارای
وفاداری کم و  96/8درصد ،دارای وفاداری زیادی بودهاند .از کل افرادی که میزان جذابیتهای فیزیکی درکشده
خدمات سفر را کم ارزیابی کردهاند 28/6 ،درصد آنها دارای وفاداری کم و  71/4درصد دارای وفاداری زیادی
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بودهاند .همچنین از کل افرادی که میزان جذابیتهای فیزیکی درکشده خدمات سفر را زیاد ارزیابی کردهاند3/3 ،
درصد آنها دارای وفاداری کم و  96/7درصد ،دارای وفاداری زیادی بودهاند .از کل افرادی که میزان فرآیندهای
درکشده خدمات را کم ارزیابی کردهاند 40 ،درصد آنها دارای وفاداری کم و  60درصد دارای وفاداری زیادی
بودهاند .همچنین از کل افرادی که میزان فرآیندهای درکشده خدمات را زیاد ارزیابی کردهاند 3/2 ،درصد آنها
دارای وفاداری کم و  96/8درصد ،دارای وفاداری زیادی بودهاند.
جدول( .)4میزان بهکارگیری راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه در طبیعتگردی و وفاداری طبیعتگرد
جمع
وفاداری
متغیر وابسته
متغیر مستقل
زیاد
کم

خدمات
ادراکشده خلق
تجربه

کم
زیاد
کم

قیمت
ادراکشده
خدمات

زیاد

اطالعرسانی
درکشده
خدمات

کم
زیاد

تعامل درکشده
افراد درگیر در
ارائه خدمات

کم
زیاد

جذابیتهای
فیزیکی
درکشده
خدمات سفر

کم
زیاد
کم

فرآیندهای
درکشده
خدمات

زیاد

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

2
28/6
3
3/3
3
27/3
2
2/3
0
0
5
6/1
2
66/7
3
3/2
2
28/6
3
3/3
2
40
3
3/2

5
71/4
88
96/7
8
72/7
85
97/7
16
100
77
93/9
1
33/3
92
96/8
5
71/4
88
96/7
3
60
90
96/8

7
100
91
100
11
100
87
100
16
100
82
100
3
100
95
100
7
100
91
100
5
100
93
100

فرضیه اول :بین خدمات ادراکشده خلق تجربه و وفاداری طبیعتگرد رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون فرضیه اول در جدول ( )5نشان داده شده است .همانطورکه در این جدول مالحظه میشود ،سطح
معنیداری ( )0/003کمتر از  5درصد است .بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان فرض  HOرا رد کرده و ادعا نمود
که میان خدمات ادراکشده خلق تجربه و وفاداری طبیعتگرد رابطه معنیداری وجود دارد .میزان معیار فی آن برابر
 0/296است؛ که نشان میدهد بین این دو متغیر رابطه کمتر از متوسط وجود دارد.

14

نقش راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت گردها

فرضیه دوم :بین قیمت ادراکشده خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول ( )5نشان داده شده است .همانطورکه در این جدول مالحظه میشود ،سطح
معنیداری ( )0/000کمتر از  5درصد است .بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان فرض  HOرا رد کرده و ادعا نمود
که میان قیمت ادراکشده خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معنیداری وجود دارد .میزان معیار فی آن برابر
 0/358است؛ که نشان میدهد بین این دو متغیر رابطه کمی کمتر از متوسط وجود دارد.
فرضیه سوم :بین اطالعرسانی درکشده خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون فرضیه سوم در جدول ( )5نشان داده شده است .همانطورکه در این جدول مالحظه میشود ،سطح
معنیداری ( )0/311بیشتر از  5درصد است .بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان فرض  HOرا پذیرفت و ادعا
نمود که میان اطالعرسانی درکشده خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معنیداری وجود ندارد و میزان معیار فی
آن برابر  -0/102است؛ که نشان میدهد بین این دو متغیر رابطهای وجود ندارد.
فرضیه چهارم :بین تعامل درکشده افراد درگیر در ارائه خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معناداری وجود
دارد.
نتایج آزمون فرضیه چهارم در جدول ( )5نشان داده شده است .همانطورکه در این جدول مالحظه میشود ،سطح
معنیداری ( )0/000کمتر از  5درصد است .بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان فرض  HOرا رد کرده و ادعا نمود
که میان تعامل درکشده افراد درگیر در ارائه خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معنیداری وجود دارد .میزان معیار
فی آن برابر  0/497است؛ که نشان میدهد بین این دو متغیر رابطه خوبی وجود دارد.
فرضیه پنجم :بین جذابیتهای فیزیکی درکشده خدمات سفر و وفاداری طبیعتگرد رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون فرضیه پنجم در جدول ( )5نشان داده شده است .همانطورکه در این جدول مالحظه میشود ،سطح
معنیداری ( )0/003کمتر از  5درصد است .بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان فرض  HOرا رد کرده و ادعا نمود
که میان جذابیتهای فیزیکی درکشده خدمات سفر و وفاداری طبیعتگرد رابطه معنیداری وجود دارد .میزان معیار
فی آن برابر  0/296است؛ که نشان میدهد بین این دو متغیر رابطه کمتر از متوسط وجود دارد.
فرضیه ششم :بین فرآیندهای درکشده خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون فرضیه ششم در جدول ( )5نشان داده شده است .همانطورکه در این جدول مالحظه میشود ،سطح
معنیداری ( )0/000کمتر از  5درصد است .بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان فرض  HOرا رد کرده و ادعا نمود
که میان فرآیندهای درکشده خدمات و وفاداری طبیعتگرد رابطه معنیداری وجود دارد .میزان معیار فی آن برابر
 0/368است؛ که نشان میدهد بین این دو متغیر رابطه کمی کمتر از متوسط وجود دارد.
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جدول( .)5آزمون فرضیهها
متغیر وابسته

وفاداری

متغیر مستقل
خدمات ادراکشده خلق تجربه
قیمت ادراکشده خدمات
اطالعرسانی درکشده خدمات
تعامل درکشده افراد درگیر در ارائه
خدمات
جذابیتهای فیزیکی درکشده
خدمات سفر
فرآیندهای درکشده خدمات

معیار فی و Vکرامر
سطح معنیداری
معیار فی و Vکرامر
سطح معنیداری
معیار فی و Vکرامر
سطح معنیداری
معیار فی و Vکرامر
سطح معنیداری
معیار فی و Vکرامر
سطح معنیداری
معیار فی و Vکرامر
سطح معنیداری

0/296
0/003
0/358
0/000
-0/102
0/311
0/497
0/000
0/296
0/003
0/368
0/000

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتههای حاصل از این پژوهش ،وجود رابطه معنیداری میان پنج راهبرد از شش راهبرد بازاریابی مبتنی بر تجربه با
وفاداری طبیعتگرد را مورد تاکید قرار داده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ،وجود رابطه خدمات ادراکشده
خلق تجربه با وفاداری طبیعتگرد را مورد تایید قرار داده است .شرکتهای خدمات گردشگری با ارائه خدمات
مناسب در فرآیند یک سفر طبیعتگردی که شامل بازدید از مناطق و مکانهای جذاب و دیدنی ،پذیرایی مطلوب،
بهکارگیری وسیله حملونقل مناسب و محل اسکان و اقامت خوب است ،میتوانند باعث وفاداری طبیعتگرد شوند.
این نتیجه ،با نتایج پژوهشهای )Azhar et al ،(2012) Ayed & Majed ،Ebrahimpour et al (2011
) Ghahraman et al (2018) ،Shiri et al (2017) ،(2017و ) Bestoon et al (2019مطابقت دارد .نتایج
حاصل از آزمون فرضیه دوم ،وجود رابطه قیمت ادراکشده خدمات با وفاداری طبیعتگرد را مورد تایید قرار داده
است .یعنی اینکه قیمت و قیمتگذاری در ارائه خدمات طبیعتگردی برای وفاداری طبیعتگردها مهم و
تعیینکننده میباشد و شرکتهای خدمات گردشگری با ارائه خدمات سفر طبیعتگردی به قیمتهای مناسب و
همچنین بکارگیری راهبردهای مختلف قیمتگذاری ،میتوانند باعث وفاداری طبیعتگرد شوند .نتایج این فرضیه با
نتایج پژوهشهای ) Azhar et al (2017) ،Ayed & Majed (2012) ،Ebrahimpour et al (2011و )(2019
 Bestoon et alهمخوانی دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ،وجود رابطه اطالعرسانی ادراکشده خدمات با
وفاداری طبیعتگرد را مورد تایید قرار نداده و فرضیه رد شده است و این ،بدینمعنی است که مجموعه فعالیتهایی
که باعث میشود بهنحو مطلوبی شایستگیهای خدمات ارائهشده را معرفی نماید ،نتوانسته بر روی وفاداری
طبیعتگردها تاثیرگذار باشد که در این پژوهش فقط با نتیجه پژوهش ) Esmaili et al (2017منطبق است ،اما با
نتایج پژوهشهای ) Ghahraman et al (2018) ،Azhar et al (2017) ،Ebrahimpour et al (2011و
) Bestoon et al (2019همراستا نیست .نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ،وجود رابطه تعامل ادراکشده افراد
درگیر در ارائه خدمات با وفاداری طبیعتگرد را مورد تایید قرار داده است و این بدینمعنی است که نحوه تعامل و
برخورد و ارتباط کارکنان درگیر در ارائه خدمات طبیعتگردی بهنحوی بوده است که رابطه مستقیمی را با وفاداری
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طبیعتگردها بهوجود آورده است .پس افراد درگیر در ارائه خدمات فرآیند چهارگانه سفر با تعامل و رفتار و برخورد
مناسب خود با طبیعتگردها ،میتوانند باعث وفاداری طبیعتگرد شوند .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهشهای
) Shiri et al (2017) ،Azhar et al (2017) ،Ayed & Majed (2012) ،Ebrahimpour et al (2011و
) Bestoon et al (2019مطابقت دارد ،اما با نتیجه مطالعات ) Esmaili et al (2017همخوانی ندارد .نتایج حاصل
از آزمون فرضیه پنجم ،وجود رابطه جذابیتهای فیزیکی ادراکشده خدمات با وفاداری طبیعتگرد را مورد تایید قرار
داده است .شواهد فیزیکی موجود در مراحل مختلف سفر ،همچون جذابیتهای مناطق و مکانهای مورد بازدید،
وسایل حملونقل مورد استفاده ،اماکن اقامتی و اسکان و پذیرایی انجامشده ،میتواند باعث وفادری طبیعتگرد
شود .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهشهای )Esmaili ،Mohammadi (2017) ،Ebrahimpour et al (2011
) Ghahraman et al (2018) ،et al (2017و ) Bestoon et al (2019همخوانی دارد .نتایج حاصل از آزمون
فرضیه ششم ،وجود رابطه فرآیندهای ادراکشده خدمات با وفاداری طبیعتگرد را مورد تایید قرار داده است.
فرآیندها و برنامهریزیهای انجامشده برای یک سفر طبیعتگردی لذتبخش اگر بهدرستی و بهنحو مطلوبی انجام
شود ،میتواند باعث وفاداری طبیعتگرد شود .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهشهای ) Azhar et al (2017و
) Bestoon et al (2019همخوانی دارد ،اما با نتیجه پژوهش ) Ayed & Majed (2012مطابقت ندارد.
در این پژوهش ،طبیعتگردی بهعنوان یک فرآیند درنظرگرفته شده است ،که شامل مراحل بازدید از مناطق و
مکانها ،حملونقل ،اقامت و پذیرایی در طول سفر است .درحالیکه پژوهشهای انجامگرفته در زمینه مورد مطالعه
در گذشته به صورت بخشی بوده و قسمتی از یک فرآیند سفر را مورد بررسی قرار دادهاند .به همین دلیل در این
پژوهش که اثر راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعتگردها مورد تایید قرار گرفته است،
درواقع این راهبردها برای طبیعتگرد ،راهبردهای ارزشآفرینی خواهد بود و پیامدهای این ارزشآفرینی ،میزان
وفاداری طبیعتگرد را تحت تاثیر قرارخواهد داد .پیامد وفاداری نیز میتواند تکرار سفرها ،توصیه ،پیشنهاد و تشویق
خانواده ،دوستان و دیگران را جهت طبیعتگردی در استان کردستان بهعنوان یکی از گزینههای سفر به دنبال
داشته باشد.
با توجه به نتایج فرضیهها ،پیشنهاد میشود که شرکتهای خدمات گردشگری و فعاالن در این حوزه ،به ارائه
خدمات مناسب در فرآیند سفر طبیعتگردی که منجر به خلق تجربه خوشایند میشود ،بپردازند .این خدمات میتواند
انتخاب بهترین و زیباترین مناطق برای بازدید ،استفاده از وسیله حملونقل مناسب ،محل اسکان و اقامت مناسب و
پذیراییهای مطلوب در طول فرآیند سفر باشد .همچنین پیشنهاد میشود ،شرکتهای خدمات گردشگری و فعاالن
در این حوزه ،خدمات یک سفر طبیعتگردی اعم از بازدیدها ،حملونقل ،اقامت و پذیرایی را با قیمتگذاری مناسب
ارائه نمایند که منجر به وفاداری شده و درنتیجه تکرار سفر و پیشنهاد به شرکت در چنین سفرهایی را بهدنبال
خواهد داشت .متصدیان و کارکنان شرکتهای خدمات گردشگری و فعاالن در این حوزه که بهنحوی درگیر در ارائه
خدمات طبیعتگردی میباشند ،میتوانند با تعامل ،رفتار ،برخورد و رابطه خوب با طبیعتگردها در طول یک فرآیند
سفر طبیعتگردی ،باعث وفاداری طبیعتگردها شوند .همچنین پیشنهاد میشود ،شرکتهای خدمات گردشگری و
فعاالن در این حوزه ،خدمات یک سفر طبیعتگردی اعم از بازدیدها ،حملونقل ،اقامت و پذیرایی را با ارائه
جذابیتهایی از مکانها و محلهای ارائه خدمات همراه نمایند .مثال محل اقامت و اسکان طبیعتگردها همراه با
المانها و طراحیهای زیبا میتواند برای طبیعتگردها خوشایند باشد .درنهایت پیشنهاد میشود ،شرکتهای خدمات
گردشگری و فعاالن در این حوزه ،اجرای بخشهای مختلف سفرهای طبیعتگردی را براساس فرآیندها و
برنامهریزیهای درست و متناسب با خواستههای طبیعتگردها تنظیم نمایند .مثال زمانبندی دقیق اجرای برنامهها و
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برنامهریزی درست مسیر حرکت ،مکانهای مورد بازدید و اجرای تورهای متناسب هر فصل و هر منطقه .همچنین
پیشنهاد میشود ،شرکتهای خدمات گردشگری بخشی از ارائه خدمات سفر را به جامعه محلی واگذار نمایند و آنها
را از درآمد ناشی از اجرای تورهای طبیعتگردی منتفع نمایند .مانند اقامت در خانههای بومگردی ،پذیرایی با
غذاهای محلی و فروش صنایع دستی محلی به طبیعتگردها .شرکتهای خدمات گردشگری میتوانند با توجه به
اینکه طبیعتگردها از چه فرهنگ ،گروه و جامعهای هستند؛ متناسب با آنها برنامههای سفر اجرا کنند .مثال
طبیعتگردهایی که از جوامع پیشرفته خارجی به منطقه میآیند ،دوست دارند که بیشتر با فرهنگ و آداب و رسوم
منطقه آشنا شوند و چیزهای جدید از قبیل فرهنگ ،غذا و خانههای محلی را تجربه نمایند .و افرادی که از شهرهای
بزرگتر کشور جهت طبیعتگردی به کردستان میآیند ،بازهم متفاوت از گروه اول هستند و به همین ترتیب،
طبیعتگردهای محلی نیز خواستههای متفاوتی دارند .همچنین میتوان در فرآیند سفرهای طبیعتگردی ،افراد
شرکتکننده بهعنوان طبیعتگرد را در اجرای بخشی از برنامههای طبیعتگردی درگیر نمود .مثال برای برپایی
کمپ ،پخت غذا و پذیرایی و نظافت محلهای تردد و اسکان .متولیان حوزه گردشگری و طبیعتگردی ،میتوانند
برنامههای آموزشی را در راستای توسعه طبیعتگردی و اهمیت به آن برای جامعه محلی که بخشی از یک فرآیند
سفر طبیعتگردی می باشند ،درنظر بگیرند .مثال اهمیت حفظ بافت معماری توسط جامعه محلی که بخشی از
جاذبههای یک سفر طبیعتگردی میباشد .شرکتهای خدمات گردشگری در هر سفر برای طبیعتگردها امکان
انعکاس نظرات و پیشنهادات خود جهت برگزاری برنامههای طبیعتگردی را فراهم نمایند .شرکتهای خدمات
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نویسندگان این مقاله:
عابدین پویا؛ ایشان دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی میباشند که سابقه تدریس در
دانشگاه آزاداسالمی واحد سنندج و بانک سپه را در رزومه خود دارند و در حال حاضر به عنوان کارشناس خبره در
امور اعتباری بانک سپه مشغول به کار هستند و ارائه و چاپ مقاالت علمی پژوهشی در نشریات نیز از جمله
فعالیتهای نامبرده میباشد.
منصور ایراندوست؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج میباشند که عالوه بر
تدریس ،راهنمایی و مشاوره دانشجویی در مقاطع ارشد و دکتری را برعهده دارد .نامبرده دارای سوابق
پژوهشی گوناگون بوده و مقاالت متعددی را در حوزههای مدیریت در نشریات مختلف به چاپ رساندهاند.

هیرش سلطان پناه؛ ایشان استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج میباشند که عالوه
بر تدریس ،راهنمایی و مشاوره دانشجویی در مقاطع ارشد و دکتری را برعهده دارند .نامبرده عالوه بر سمتهای
اجرایی از جمله ریاست دانشکده و مدیر گروهی ،دارای سوابق پژوهشی گوناگون بوده و مقاالت متعددی را در
حوزههای مدیریت به چاپ رساندهاند.

