چکیده
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کدگذاری باز ،محوری و انتخابی در مرحله اول طراحی مدل استفاده شده است .بدین منظور
داده های خام مصاحبه های عمیق که با  25نفر از مدیران  ،مشتریان باتجربه و اساتید
دانشگاه جمع آوری شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از این مرحله
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گردشگری ،درک و انتظارات مشتری از خدمات و ارائه دهنده ی آن ،ارزش آفرینی چندگانه
برای مشتریان ،اقامت مجدد مشتری ،جانبداری مشتری از برند هتل ،ایجاد سود آوری ،بهبود
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آیند رقابت روزافزون در این صنعت کامال قابل پیش بینی است .در حال حاضر درآمد
حاصل از صنعت گردشگری حدود  %6از صادرات جهان را تشکیل میدهد و در واقع
نیمه دوم قرن بیست و یکم را باید عصر گردشگری نامید( .)Bhuiyan et al, 2014از
طرفی؛ شناخت مشتری و رقیب یکی از عاملهایی است که در کنار تغییرات تکنولوژی،
قوانین صنعتی و تغییرات ساختاری برای بخش خدمات از ضروریات بسیار حیاتی
است .نیازها و خواست های مشتریان نیز همواره در حال تغییراست و همین عامل
باعث شده است انتظارات مشتریان از خدمات مؤسسات روبه افزایش باشد .تغییر در
انتظارات مشتریان و ارزشی که آنها برای خدمات قایل هستند منجر به تغییر در زمینه

تاریخ ارسال 1398/08/30:

وفاداری آنها شده است .تجربه مشتریان از خدمات قبلی شرکت ها و مؤسسات تا

تاریخ پذیرش1398/11/01:

حدود زیادی می تواند آنها را در تصمیم گیری دقیق هنگام خرید از یک برند کمک
نماید .تجربه می تواند به مشتریان در انتخاب نوع خدمات ،کیفیت خدمات ،قیمت و
ارزش خدمات کمک کند .عامل های متعددی می توانند بر روی این تجربه تأثیر گذار

باشند تا انتظارات وی را پاسخگو باشند .این عوامل می توانند برای مشتری ارزش آفرینی کنند ،بطوری که منجر به وفاداری وی در بلند
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مدت شوند .تحقیق حاضر با هدف تبیین مدلی برای وفاداری بر مبنای تجربه انجام میگیرد ،مدلی که طرح آن میتواند به ارتقاءِ وفادار ی
کمک شایستهای بنماید و نقش عمدهای را برای مشتری ،سازمان خدماتی و نهایتاً جامعه بازی کند.
گردشگری یا مسافرت با هدف تفریح و سرگرمی ،یکی از صنایع بزرگ و قطبهای اقتصادی در جهان بهشمار میرود و اشتغالزاترین صنعت
برای جذب منابع خارجی و داخلی به حساب میآید .بسیاری از دولتها ،صنعت گردشگری را در توسعه کشور حائز اهمیت میدانند( Sharn
 .)and Marn, 2013هتل و هتلداری می تواند سودآوری مورد انتظار سرمایه گذاری را تامین کند ،اما هتلداری فضای اقامتی بسیار متنوع
و شگرف است ،هتل از مجموعه افرادی تشکیل می شود که فرد فرد آن دارای ویژگیهای خاص بوده و نباید آنها را در قالبی از پیش تعیین
شده قرار داد .بنابراین هتل بخشی از فضای اجتماعی است که در آن برخوردهای اجتماعی امکان پذیر می شود و به نوعی آمیزش با
فضای فرهنگی است که فراتر از اهداف تجاری صرف می باشد .هتل و آنچه در آن می گذرد باید امکان ،تجربه فردی خاطره انگیز یا زمینه
ساز اتفاقات و برخوردهای مناسب انسانی ،روانی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...را میسر نماید .در این نگرش هتل اهمیتی ویژه مییابد که بایستی
به کمک معماری هماهنگ و منطبق بر نیازها و حالت آن مکان و سازماندهی شایسته به طیفی از امکانات دست یافته تا به خلق یک فضای
فرهنگی متناسب با خواسته ها و تمایالت فردی ایجاد شود .معماری یک هتل می تواند ایجاد حس تعلق به آن فضا و محیط را تسهیل کند
و در نتیجه باعث حس امنیت و اطمینان شود .بنابراین هتل فضای قانونی است که میتوان به آن احساس تعلق کرد در بسیاری از کشورها
از جمله کشور ما پدیده مسافرت کردن در حال گسترش می باشد و توسعه آن نیز ضرورت دارد .به دالیل مختلف از جمله جاذبه های
متنوع  ،امکان گسترش فعالیت توریستی وجود دارد و هتل بعنوان یک مجموعه از فضاهای توریستی اقامتی ،فراغتی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی با توجه به جلوه های متعدد و متنوع آن مورد توجه خاص است .گرچه عامل های مهمی در رضایتمندی مسافران در صنعت
هتلداری تاثیر می گذارد ولی بیشتر مهمانان بر روی عامل پاکیزگی ،ظواهر هتل و قیمت آن اتفاق نظر دارند.معموالً هتل های چهارستاره
و پنج ستاره گرچه هزینه بیشتری دارند اما کیفیت باالتری خواهند داشت ( .)Guzzu, 2010مشتری ناراضی خطری بسیار بزرگ برای
هتل محسوب می شود ،دقت در شیوه برخورد مدیران و مشاوران و کارکنان خدماتی هتل های کشور نشان میدهد که به مشتری توجه
کمتری میشود .خدماتی که هتل ها به مشتریان میدهند میتوانند آنها را وادار به عالقه مندی نمایند .بعضی از متخصصین معتقدند که
خصوصی سازی ،ارتباطات و اعتماد و رضایتمندی با وفاداری مشتریان ارتباط بسیار موثری دارد .حال سوال اینجاست که مدیران هتل
های ما در جهت وفادار ماندن مشتریان چه خدماتی انجام داده اند؟ چگونه مهمانان خود را راضی نگه داشته اند؟ آیا مهمانان حاضر به
مراجعه دوباره به هتل های قبلی خود هستند؟ چند درصد آنها از شرایط موجود هتل های کشور راضی هستند؟ دلیل عدم رضایت آنها
چه عامل یا عاملهایی است؟ و چند و چندین سوال دیگر که محقق را وادار به تبیین این مساله نموده است.

 .1مباني نظري و پیشینۀ پژوهش
 .1.1وفادار ي مشتر ي
بسیاری از محققان وفاداری مشتری را یک سازه دو بعدی می دانند که این ابعاد شامل ابعاد نگرشی و رفتاری می باشد( Simona and
 .)Miheala, 2012از دیدگاه وی ،وفاداری عالوه بر ابعاد نگرشی و رفتاری شامل بعد شناختی نیز می شود .بعد نگرشی وفاداری شامل
ویژگی هایی مانند :بازاریابی شفاهی ،نحوه رفتار اعتراض آمیز و نیات خرید می شود .بعد رفتاری وفاداری شامل اعتبار نام تجاری،
کشش قیمت و رفتار خرید مکرر است( .)Rundle et al, 2012بعد شناختی وفاداری شامل ویژگی هایی مانند :اولویت قائل شدن برای
ارائه دهنده خدمات ،براساس این باور که ارائه دهنده خدمات پیشنهاد دهنده بهترین پیشنهادات است و این پیشنهادات متنایب با نیازهای
مشتری طراحی شده ،می باشد .عالوه بر این سه بعد ،وفاداری باید شامل عواملی مانند تعهد و اعتماد باشد .حتی در اغلب مطالعات ،این
دو مفهوم به عنوان مقدماتن وفاداری و اجزای آن در نظر گرفته شده است .با توجه به رویکرد مبتنی بر رفتار ،وفاداری یک واکنش رفتاری
براساس تعصب است و به عنوان تابعی از یک فرآیند روانی در نظر گرفته میشود که به وسیله آن تصمیم گیرنده از میان چند جایگزین
که همزمان وجود دارد ،یکی را انتخاب می کند(.)Akin, 2014

 .2 .1تجربه مشتر ي
تجربه مشتری از یک سری از تعامالت بین یک مشتری و یک محصول ،یک شرکت یا یک بخش از سازمان ناشی می شود که باعث ایجاد
واکنش می شود .این تجربه کامال شخصی بوده و نشان دهنده مشارکت مشتری در سطوح مختلف (عقالنی ،احساسی ،فیزیکی و روحانی)
است .ارزیابی تجربه مشتری بستگی به مقایسه بین انتظارات مشتری و محرک هایی که شرکت ارائه می دهد و لحظات متفاوت تعامل را
با نکات قابل لمس مطابقت و تلفیق می دهد( .)Triantafillidou, 2014تجربه فرآیند حصول دانش یا مهارت در یک مقطع زمانی خاص
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است که از طریق مشاهده و انجام دادن کاری حاصل می شود .براساس تعریف دیگر ،تجربه عبارت است از بین مشاهدات ،تجزیه و تحلیل،
اندازه گیری سطح ،مقایسه ،تمثیل ،طبقه بندی و تعریف فعل و انفعاالت پدیده هاست( .)Kazakova et al, 2012باتوجه به اینکه
رفتارمصرفکننده،رفتارهایی است که مصرفکننده قبل ازخرید،حین خرید وپس ازخرید ازیک محصول یاخدمت ازخودبروز میدهدیک
عامل اساسی درپیشبینی وتداوم رفتار مصرفکننده تجربه مصرفکننده درباره کاالیا خدماتی است که قصد خرید و استفاده ازآنها
رادارد وتجربه میزان انفعال یا احساس موافق یا مخالف نسبت به یک محرک است درواقع محرکها احساسات عاطفی هستند که مردم
پیرامون پدیدهها دارند ،تجربه ممکن است نقش منحصر بهفرد واساسی درشکلگیری تمایالت رفتاری ایفا کند  .ویلکی ( ،)1986تجربه رابه
عنوان «ارزیابی کلی مصرفکننده ازبرند» تعریف کرده است .تجربه مصرف کننده نسبت به برند،اهمیت زیادی دارد .زیرا تجربیات اغلب
مبنایی برای رفتارمصرفکننده شکل میدهند(.)Borin et al, 2012

 .3 .1پیشی نه پژوهش
سیلوا ( )2016در تحقیقی با عنوان«دستور العمل های علی برای وفاداری مشتری به آژانس های مسافرتی :تفاوت بین مشتریان آفالین و
مشتریان آنالین» سیلوا در این مطالعه به بررسی اینکه چگونه آژانس های مسافرتی می تواند وفاداری مشتری را از طریق آنالین و
تجربیات خرید آنالین باال ببرد ،می پردازد .نتایج حاصل از یک نظرسنجی از یک آژانس مسافرتی در 974،آفالین و  1014مشتریان آنالین
ارائه داده است .مطالعه نشان میدهد که ترکیب های مختلف از این عوامل منجر به وفاداری باالتر مشتری میشود .این یافته ها نشان می
دهد که اعتماد شرط کافی برای وفاداری باالی مشتری در زمینه خرید آنالین است .در زمینه خرید آنالین ،آژانس های مسافرتی باید
اعتماد را با ارزش درک شده و یا با کیفیت درک ترکیب و برای رسیدن به وفاداری باالی مشتری تالش کنند .عالوه بر این ،در زمینه خرید
آفالین ،ترکیبی از ارزش درک شده و کیفیت درک شده منجر به وفاداری باالتر ،در حالی که در خرید آنالین سازمان های زمینه نیاز به
اضافه کردن رضایت مشتری برای این پیکربندی دارند .کیم و همکاران( )2016در تحقیقی با عنوان« عوامل موثر بر وفاداری مشتری در
بازار گوشی های هوشمند کره ای » در نتیجه مطالعات خود بیان می کند که از آنجا که بازار گوشی های هوشمند کره ای به حالت
اشباع رسیده ،شرکت های تولید کننده دوباره تمرکز منابع و توانایی های خود را به منظور افزایش وفاداری مشتری به حفظ مشتریان
موجود و جذب مشتریان جدید بکار گرفته اند .با این حال ،تنها تعداد اندکی از مطالعات قبلی به وفاداری مشتری از گوشی های هوشمند
پرداخته اند .هدف از این مطالعه بررسی اثر رضایت مشتری و موانع تعویض در وفاداری مشتری و ارزیابی اثرات تعدیل از ویژگی های
استفاده در بازار گوشی های هوشمند کره ای است .به منظور آزمون مدل تحقیق ،اطالعات از  700کاربر گوشی های هوشمند از طریق
یک روش بررسی چهره به چهره جمع آوری شده است نتایج نشان می دهد که رضایت مشتری و موانع کلیدی (جذابیت های جایگزین و
تغییر هزینه خرید) اثرات قابل توجهی در وفاداری مشتری دارند .ویژگی های دستگاه ( قابلیت استفاده ،و طراحی) و عوامل شرکت های
بزرگ (پشتیبانی از مشتری و تصویر شرکت) به طور قابل توجهی رضایت مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد .مگجیونی ( )2016در
تحقیقی با عنوان «چه چیزی باعث وفاداری مشتری خرده فروشی مواد غذایی می شود ؟ تجسس نگرش های خریداران» در نتیجه مطالعات
خود بیان می کند که رسانه های جمعی روانی نقش کلیدی در شکل دادن به روابط مشتری و نام تجاری بازی می کند و به توسعه نگرش
مطلوب و دلبستگی عاطفی به سمت یک نام تجاری کمک می نمایند .از طریق بررسی ساختارهای دانش خریداران ،آنچه باعث وفاداری
می شود  ،تشویق وحمایت خود خریداران  ،بحث گروهی ،نقشه های مفهومی و تجزیه و تحلیل شبکه های رسانه جمعی است .جیانگ
( )2016در تحقیقی با عنوان«بررسی کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی چین» در نتیجه مطالعات خود بیان می
کند که وفاداری مشتری یک منبع مزیت رقابتی و یک دارایی نامشهود مهم سازمانی می باشد ،اما شواهد تجربی از بازار هواپیمایی چین
در ارتباط با عوامل تعیین کننده رضایت مسافر و وفاداری چیزی را نشان نمی دهد .این مقاله به بررسی کیفیت خدمات از چهار خطوط
هوایی عمده در بازار داخلی چین و بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری ،و همچنین شرایطی که تحت آن خطوط هوایی
می تواند مسافران موجود را حفظ کند  ،در راستای مطالعات قبلی ،متغیرهای کیفیت خدمات عامل مهم مؤثر بر سطح رضایت مشتری
است .با این حال ،خدمات رضایت بخش منجر به وفاداری باالی مشتری در میان مسافران می شود .نتایج نشان می دهد قیمت گذاری
بلیط اثر مثبت و معناداری بر رضایت کلی مسافران و به نوبه خود تقویت وفاداری مشتری در میان مسافران تفریحی دارد ،اما هیچ تاثیری
بر رضایت و وفاداری مسافران کسب و کار ندارد .پیشنهاد شده است که با هدف قرار دادن بخش های مختلف بازار به منظور بهبود
وفاداری مشتری استراتژی های بازاریابی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .سرویستاوا ( )2016پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط
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بین تجربه صرف شده مشتری با وفاداری مصرف کننده» انجام داده است .او در نتیجه مطالعات خود بیان کرد که تجربه مشتری منافع
قابل توجهی در زمان های اخیر بین دانشگاهیان و همچنین پزشکان دارد .درک رو به رشد در ادبیات مشتریان است که نگرش آنها را به
دلیل تجربیات گذشته و حال تشکیل می دهد و انتظار می رود که به عنوان تابعی از تجربه مصرف کننده تغییر ایجاد نماید .نگرش ها به
عنوان یکی از مهم ترین عوامل رفتاری هستند  .دیک و باسو ( )1994نشان می دهد که یک نگرش و تکرار خرید مطلوب برای تعریف
وفاداری آنها به عنوان وفاداری در چارچوب نگرش و رفتار مشاهده مورد نیاز بودند ،وفاداری یک مفهوم مهم مرتبط با رفتار خرید
مصرف کننده است .ادبیات تحقیق نشان میدهد که ایجاد وفاداری در مدیریت موفق از تجربه مشتری ناشی می شود .مقاله حاضر به
بررسی تاثیر تجربه مشتری بر وفاداری نگرشی و رفتاری است .مطالعه با اضافه کردن یک سهمی از رفتار مشتری تجربه ادراک شده
مشتری را در مدلی مطرح میکند .مطالعه حاضر با ارائه بینش ارزشمندی در زمینه خرده فروشی و همچنین توانایی پزشکان و توسعه
استراتژیها تأثیر گذاری خود را بیشتر نشان میدهد.

 .2روش شناسي پژوهش
در این تحقیق به منظور بررسی عمیق و طراحی مدل وفاداری مشتری از میان راهبردهای تحقیق های کیفی ،روش داده بنیاده انتخاب شد.
در تحقیق های کیفی مصاحبه های عمیق یکی از شیوههای جمع آوری اطالعات است .در این تحقیق نیز با انجام مصاحبه با مدیران و
مشتریان هتلهای چهار و پنج ستاره شیراز ،خبرگان دانشگاهی و آژانس های مسافرتی دادههای کیفی جمعآوری شدند .پس از انجام
مصاحبهها ،داده های کیفی براساس کدگذرای نظری تحلیل شدند و سپس مقوالت مرتبط با پدیده مورد بررسی و مدل پارادایمی براساس
نظر استراوس و کوربین استخراج گردید .در مرحله طراحی مدل ،استفاده از خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی
تحقیق و نیز خبرگان در صنعت هتلداری مثل مدیران هتلها ،آژانسهای مسافرتی و مشتریان با تجربه هتلها ،جامعه مورد نظر بودهاند.
صاحبنظران دانشگاهی از میان اساتید خبره دانشگاه شیراز در حوزه بازاریابی ،روان شناسی ،جامعه شناسی و صنعت هتلداری بودند.
در ساخت مدل تحقیق راهبرد مورد استفاده" نمونهگیری نظری" میباشد .از سویی دیگر نمونهگیری اینمرحله از نوع هدفمند قضاوتی که
روشی غیر احتمالی است ،میباشد .در این تحقیق نمونه های انتخابی شامل مدیران هتلهای 4و 5ستاره شیراز به تعداد  13مدیر ( به تعداد
هتلها) و  8مشتری با تجربه با مراجعه حداقل 3بار در  5سال گذشته و  2نفر از اساتید دانشگاههای شیراز و  2مدیر از آژانسهای مسافرتی
شیراز انتخاب شدهاند .در این مطالعه ،براساس روش استراوس و کوربین محقق تمامی مصاحبهها را هدایت نمود.مصاحبهها به صورت
فردی ،رودررو عمیق و با طرح پرسشهای باز انجام شده و زمان هر مصاحبه بین  45دقیقه(حداقل) تا  2ساعت(حداکثر) متغیر بوده است.
تمامی مصاحبهها ضبط و جهت کدگذاری ،اصالح و اخذ بازخورد ،مورد بهره برداری قرار گرفتهاند .مصاحبه نیمه ساختار یافته ضمن
ایجاد انعطاف الزم با ارائه سوالهای باز به منظور کشف و استخراج حقاقی از زمینهی مطالعه ،نوعی نظم و توالی در جمعآوری اطالعات
ایجاد میکند .در این تحقیق ،سئواالت مصاحبه به صورت زیر طرح گردید:
جدول ) (1نمونه ای از سواالت مصاحبه با خبرگان
-1

تعریف شما از واژه مشتری چیست ؟

-2

تعریف شما از مشتریان امروزی چیست؟

-3

وفاداری مشتریان را چگونه تعری ف میکنی د؟

-4

چگونه میتوان به وفاداری مشتریان دست یافت؟

-5

چه ساز وکارها و عواملی پشت پرده وفاداری مشتریان هستند؟

-6

چه عواملی موجب شکلگیری ،اثرگذار ی و توسعه وفاداری مشتریان میشوند؟

-7

بسترهای الزم در سازمان برای ایجاد وفاداری مشتریان در بخش هتلدار ی کداماند؟

-8

به نظر شما چه عواملی یا شرایطی ایجاد وفاداری مشتریان را تسهیل میکنند؟

-9

موانع یا شرایطی که در ایجاد وفاداری مشتریان میتواند مشکل ساز باشد کدام اند؟

-10

به نظر شما محور اصلی ایجاد وفادار ی مشتریان در سازمانهای خدماتی چیست؟

در این تحقیق برای افزایش اعتبار درونی از روشهای مثلثی ،بررسیهای اعضا و بررسی زوجی استفاده شد.
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 .3يافتههاي پژوهش
با توجه به تاکید استراوس و کوربین بر فرآیند کدگذاری باز و محوری ،در این تحقیق و فرآیند کدگذاری به صورت پویا انجام میشود.
همچنین به منظور طراحی مدل به شکلی مداوم در طی فرآیند تحلیل داده ها بین کدگذاری باز و محوری دایماً حرکت کردیم .در ابتدای
کدگذاری باز ،تالش بر این است که مقوله ها از طریق این کدگذاری مشخص گردد و در مرحله کدگذاری محوری ،مقول های دریافتی به
همدیگر ارتباط داده شوند و پس از این ارتباط با کدگذاری انتخابی ،مقوله های کلی و مقوله های فرعی و ارتباط بین این مقوله ها با هم
ترکیب میشوند تا مدل نظری تحقیق حاصل شود.
کدگذار ی باز

بخشی از تحلیل این تحقیق استفاده از کدگذاری باز است .از طریق کدگذاری باز داده ها به خوبی تحلیل ،نامگذاری و طبقه بندی می شوند.
برای طبقه بندی دقیق مفاهیم دربین مقوله ها باید هر مفهوم ،بعد از تفکیک برچسب بخورد و داده های خام بوسیله ی بررسی دقیق متن
دقیق مصاحبه ها و یادداشت های زمینه ای مفهوم سازی شوند .در این قسمت ابتدا به بررسی چگونگی استخراج تم ها از میان نشان های
مستخرج می پردازیم.
 .1شرایط علّی :در پاسخ به سواالت مربوط به شرایط علی ،نشان های اولیه استخراج شده مربوط به شرایط علّی بیان شده است .در
مرحله بعد ،نشان های مشترک و مورد تاکید کلیه مصاحبه شوندگان به عنوان تم ها مشخص شدند.
 .2شرایط زمینه ای :درپاسخ به سواالت مربوط به شرایط زمینه ای ،مصاحبه شوندگان توضیحات و مطالبی را مطرح نمودند که نشان
های اولیه از عبارات و مصادیق مهم آنها استخراج شده است.
 .3شرایط مداخله گر :شرایط مداخله گر شرایطی است که می تواند عالوه بر شرایط علّی و زمینه ای بر روی مقوله محوری و راهبرد های
فرآیند وفاداری مشتری تأتیر بگذارد و به نوعی این رابطه را تعدیل نماید .مصاحبه شوندگان در پاسخ به سؤاالتی که مرتبط با شرایط
مداخله گر بوده است ،توضیحات مفصلی دادند .در طی فرآیند جمع آوری داده های مصاحبه نشان ها از عبارت مهم آنها استخراج شده و
در مرحله بعد این نشانه ها پاالیش شده و مهم ترین آنها به عنوان تم های نهایی شرایط مداخله گر در نظر گرفته شد .در کدگذاری باز
نشان های اولیه ،تم ها ،مفاهیم و سپس مقوالت با انجام حرکت رفت و برگشتی توسط محقق استخراج و نام گذاری می شود.
 .4مقوله محوری :مقوله محوری ،مقوله ای است که بیشترین تکرار را در مصاحبه ها داشته باشد .در این پژوهش مقوله محوری با نظر
محقق درک و انتظار مشتری از خدمات و ارائه دهنده آن ،در نظر گرفته شده است .این مقوله بطور مستقیم از شرایط علّی و زمینه ای
تأثیر می پذیرد و شرایط مداخله گر نیز می تواند آنها را تعدیل نماید .این مقوله اصلی ترین ولی نه الزاماً مهمترین مقوله در این فرآیند
مطالعه به شمار می آید.
 . 5راهبرد ها :مصاحبه شوندگان در پاسخ به سؤاالت راهبرد ها ،به صورت مفصل توضیح داده اند .محقق در طی فرآیند جمع آوری داده
های مصاحبه ،نشان های مستخرج از عبارات مهم آنها را استخراج نموده و در مرحله بعدی این نشان ها را پردازش نموده و مهم ترین
آنها را به عنوان تم های نهایی راهبرد ها در نظر گرفته است .با استخراج مقوله ها  ،محقق ارزش آفرینی چندگانه را به عنوان مقوله
راهبردی این مدل در نظر گرفت.
. 6پیامد ها :مصاحبه شوندگان در پاسخ به سؤاالت مرتبط با پیامد ها ،توضیحات مفصلی ارائه دادند .در طی فرآیند جمع آوری داده های
مصاحبه ،نشان های مستخرج از عبارات مهم آنها استخراج شده ودر مرحله بعد کد ها پردازش شده و مهمترین آنها به عنوان تم ها ی
پیامد ها در نظر گرفته شد.

کدگذار ي محور ي
کدگذاری محوری ،مقوله ها و زیر مقوله ها را با توجه به ابعاد و مشخصات آنها با یکدیگر مرتبط می سازد .برای کشف نحوه ارتباط
مقوله ها با همدیگر ،از ابزار تحلیلی استراوس و کوربین استفاده گردید .ابزار اصلی این ابزار تحلیلی ،شامل شرایط ،عمل ها ،عکس العمل
ها و پیامد می شود .این تحقیق به تبیین مدل و وفاداری بر مبنای تجربه مشتری پرداخته است که روابط مؤلفه ها با داده های فرآیند
تحقیق در آن به تصویر کشیده می شود.
الف) شرایط علّی :شرایط علّی رویداد هایی هستند که موقعیت ها و مسائل مرتبط با یک پدیده را خلق می کنند و تشریح می کنند که چرا و
چگونه ،افراد و گروه ها به روش های خاصی پاسخ می دهند .شرایط ممکن است علّی ،مداخله ای و زمینهای باشند( Strauss and Corbin,
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 .)1998نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که عوامل تجربی زیادی بر فرآیند وفاداری مشتریان هتل های شیراز
تأثیر گذارهستند ،به طوری که نقش کارکنان و وظایف کارکردی آنها را یک عامل بسیار تأثیر گذار برای وفاداری مشتریان می دانند.
مصاحبه ها گویای این موضوع اند که مشتریان هتل برای اقامت مجدد و یا معرفی هتل به دوستان و همکاران عامل نیروی انسانی را یک
عامل بسیار مهم و تأثیر گذار می دانند .در دن یای کنونی ،انسان ها به زیبایی ها بیشتر از گذشته توجه می کنند .شایدیکی از دالیل مسافرت
به اقصی نقاط جهان بازدید از مکان های زیبا و دلنشین است .معماری هتل ،طراحی آن و نمای زیبای هتل ها ،نوع نورافشانی ،فضای
رمانتیک ،فضای سبز و تصاویر ذهنی که یک هتل ایجاد می کند در تسخیر ذهنی مشتریان بسیار دخیل است .مصاحبه شوندگان اظهار
می کردند که رنگ ها و نقاشی ها ،تزئینات و دکوراسیون و تصاویر و حکاکی ها و عطر و بوییک هتل و همچنین معماری منحصر به فرد
آن تا حدود زیادی می تواند ذهن مشتریان را درجهت حضور مجدد و انتخابیک هتل تحت تأثیر خود قرار دهد .تجربه مسافران از خدمات
هتل از موضوعات مهمی بود که مصاحبه شوندگان به آن اشاره نمودند .به اعتقاد مشتریان ،نوآوری کیفیت خدمات ،اطمینان به خدمات و
اعتبار آن ،کانال های توزیعی و تفریحی و رفاهی بودن آن می توانند تجربیات مثبتی در ذهن مشتری ایجاد کنند .ولی در هر صورت در
ارائه خدمات این کارکنان هستند که پل ارتباطی میان هتل و مشتری هستند .کارکنان باید بتوانند شناخت دقیقی از نیاز های مشتریان داشته
باشند تا بتوانند بهترین تجربه را به آنها انتقال دهند تا بر روی رفتار مشتری تأثیر گذار باشند .فروشگاه ها  ،سرگرمی ها ،مراکز خرید،
امکانات مطالعاتی ،تمیزی و نظافت هتل ،ارائه و تدارک به موقع خدمات ،تنوع غذایی ،سرویس های حمل ونقل ،اثاثیه و مبلمان ،دسترسی
راحت به این امکانات،بخصوص دسترسی به اینترنت ورزرواسیون هتل ،اطاق ها و سالن های کنفرانس ،سیستم گرمایشی و سرمایشی
مهمترین مواردی هستند که مصاحبه شوندگان در فرآیند کارکرد های هتل به آن اشاره کردند .چنانچه مجموعه امکانات خدمت رسان
بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند می توان یک تجربه مثبت در ذهن مشتری خلق کرد .از اینرو نیروی انسانی  ،فضای فیزیکی و
جنبه کارکردی خدمات نقش بسیار مؤثری در ایجادیک تجربه مثبت مهیا خواهند کرد و یک زمینه ذهنی مناسبی برای ترجیحات مشتری
فراهم می آورند.در جدول ( )2مفاهیم اصلی و مقوالت فرعی و کلی به شرح زیر نشان داده شده است:
جدول ( )2شرایط زمینه ای – مفاهیم اصلی و مقوله های فرعی(یافتههای پژوهش)
مقوله کلی

مفاهیم اصلی

مقوله های فرعی

• مشتریان بوسیله احساس تحریک می شوند.

بازاریابی تجربی

• مشتریان می توانند یک تجربه منطقی داشته باشند.
• برانگیخته شدن احساسات و به دنبال آن تجربه ادراکی
• تالش برای توسعه ارزش های رفتاری  ،عاطفی و شناختی
• پیوند بین ویژگی های فردی و اجتماعی
• تجربه ارزشمند مشتری
• ارتباط داخلی کارکنان

بازاریابی داخلی

• افزایش بصیرت مشتری به دلیل ارتباط با کارکنان
• آموزش های کارکنان و آگاهی آنها از ارتباط با مشتری
• داشتن برنامه بازاریابی داخلی
• وظیفه شناسی در مقابل مشتری

شرایط

• آگاهی کارکنان از مسؤ لیت های دو طرفه با مشتری

زمینه ای

• اصالح ارتباطات داخلی برای خدمات دهی بیشتر به مشتری

• فعال نمودن مشتری

بازاریابی رابطه ای

• فراهم نمودن ارزش های اضافی برای مشتری
• ایجاد رابطه مؤثر و سود آور با مشتری
• رابطه عمیق با مشتری
• راهبرد قوی جهت حفظ مشتری
• تداوم ارائه خدمات
• فر هنگ مدیریت ارتباط با مشتری

بررسی مصاحبه ها و استخراج کد های اولیه و نهایی نشان میدهد که عواملی که مرتبط با رویکرد بازاریابی در سازمان های خدماتی
هستند به عنوان عامل های زمینه ای فرآیند وفاداری مشتریان شناخته شدند ،به این معنی که این عوامل برای ایجاد وفاداری بر
مبنای تجربه ضروری هستند .نباید شک داشت که بازاریابی متمرکز دیگر پاسخگوی مسایل جدید نیست .نتایج حاصل از مصاحبه
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ها نشان می دهد که سازمان ها برای موفق شدن و ایجاد بستر وفاداری نیازمند افزایش ارتباط داخلی کارکنان خود ،آموزش ها ی
الزم به آنها ،ایجاد انگیزه در آنها و اصالح ساختار داخلی کارکنان خود هستند و مدیران مثبت اندیشی را ابتدا باید در سازمان ایجاد
نمایند و روش ها ی بازاریابی را در درون خود اصالح نمایند .چنانچه بتوانند در میان مشتریان وفاداری ایجاد کنند ابتدا باید آمادگ ی
داخلی برای خدمت رسانی به مشتری داشته باشند .نیروی کار مشتری مدار ،آگاه و با انگیزه در جهت رسیدن به تعالی در ارائه
خدمات از مفاهیم مورد نظر محقق در این بخش می باشد.
شرایط مداخله گر ،اثر شرایط علّی را بر مقوله محوری و راهبرد وفادرای مشتریان را تحت تأثیر قرار داده و اجرای راهبرد را تسهیل
و تسریع و یا دچار تأخیر و یا مانع می سازد.در جدول ( )3مفاهیم اصلی ،مقوالت فرعی و کلی شرایط مداخله گر نشان داده شده
است.
جدول ()3شرایط مداخله گر -مفاهیم اصلی و مقوله های فرعی(یافتههای پژوهش)
مقوله کلی

مفاهیم اصلی

مقوله ها فرعی

• توانایی دوراندیشی مشتریان

توسعه ذهنی مشتریان

• شناخت ذهنی مشتریان
• تداعی تصویر برند
• پویایی ذهن مشتریان
• حساسیت مشتریان در درک واقعیت ها
• نگاه دوراندیش و بلند مدت مشتریان
• آموزش مشتریان در زمینه های تخصصی

توانمند سازی مشتریان

• نقش مشاوره برای مشتری
• ایجاد باشگاه مشتریان
• اطالع رسانی و فرهنگ سازی
• آگاهی مشتری از مسؤ لیت ها و قوانین

شرایط مداخله گر

• آگاهی مشتری از اهداف سازمانی و خدمت رسانی

• دانش و تجربه صنعتی

قابلیت های صنعت گردشگری

• رقبا و اخالق حرفه ای آنها
• نیروی انسانی دانشی
• وضعیت ساختاری هتل ها
• تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری
• افزایش رقابت در بین مؤسسات خدماتی

تم های حاصل از مصاحبه ها منجر به ایجاد مفاهیم اصلی و مقوله های شرایط مداخله گر گردید .مشتریان امروز نیازمند توانمند
سازی هستند ،مشتریان نیاز به آموزش های تخصصی دارند ،مدیران و کارکنان هتل ها باید بتوانند با ایجاد باشگاه مشتریان و
اطالع رسانی دقیق به مشتریان ،فرهنگ سازی نموده و مشتریان را از قوانین خدماتی و مسؤلیت های خود در مقابل مشتری و
همچنین اهداف سازمانی ،مشتریان را آگاه سازند.
هدف این تحقیق ،طراحی و تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری است .با توجه به نشان ها و تم های استخراج شده درک و
انتظارات مشتری از خدمات و ارائه دهنده آن به عنوان مقوله محوری در نظر گرفته شده است .در جدول ( )4مفاهیم اصلی ،مقوالت
فرعی و کلی مقوله محوری نشان داده شده است.
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جدول ()4مفاهیم اصلی ومقوله های فرعی(یافتههای پژوهش)
مقوله کلی
مقوله محوری

مفاهیم اصلی

مقوله های فرعی
درک و انتظارات مشتری از خدمات و ارائه دهنده آن

• تمایز میان مشتریان به لحاظ نیازها
• انتظار مشتری از ارائه دهنده خدمات
• شناخت روحیات  ،رفتار و عواطف مشتری
• تعامل با مشتری و ارتباط با وی و توسعه این
ارتباطات
• پاسخگویی به نیاز های مشتری
• فهم و درک مشتری از خدماتی که توسط کارکنان به
وی ارائه می شود.
• شناخت تصاویر ذهنی مشتریان نسبت به خدمات و
ارائه دهندگان آن
• درک بینش مشتریان از سوی کارکنان و مدیرت
• نگرش عمیق مشتری درباره هزینه ای که پرداخت
میکند
• ارزیابی مشتری از کیفیت خدمات

مقوله محوری حاصل از شرایط علّی ،درک و انتظار مشتری از خدمات و ارائه دهنده آن در نظر گرفته شده است .در واقع حاصل
تحلیل مصاحبه ها محقق را به این نتیجه رساند که قلب فرآیند وفاداری مشتری مبتنی بر تجربه ،ادراک و انتظار مشتری از خدماتی
است که به وی ارائه می شود.
راهبردها در واقع طرح ها وکنش هایی هستند که خروجی مقوله محوری مدل بوده و به پیامد ها ختم می شوند مفاهیم اصلی و
مقوله های مرتبط با راهبرد ها در جدول ( )5آمده است.
جدول()5مفاهیم اصلی و مقوله های فرعی(یافتههای پژوهش)
مقوله کلی

مقوله های فرعی

مفاهیم اصلی

راهبرد ها

ارزش آفرینی چند گانه برای مشتریان

• ایجاد رضایتمندی مشتری
• اهمیت دادن واحترام به مشتری به لحاظ وقت وهزینه
• ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر به مشتری
• کارکنان پاسخگو و متناسب با سلیقه مشتریان
• توجه به نیازمندی ها و خواسته های مشتریان قدیم و جدید
• ایجاد تجربه ای متمایز برای مشتری
• ایجاد ارزش اضافی برای مشتر ی
• ویژه سازی خدمات
• پاسخگویی سریع و به موقع به مشتریان
• ارتباط با مشتری
• قیمت گذاری متناسب و عادالنه برای مشتری

محقق با توجه به مجموعه مفاهیمی که از البالی مصاحبه ها و کد های نهایی استخراج شده است ،مقوله فرعی را ارزش آفرینی
چندگانه نامگذاری کرده است.
بخش آخر مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری شامل پیامد های مشهود و نامشهودی می شود که به سازمان
خدماتی (هتل) ،مشتری و جامعه مرتبط می باشد .با توجه به کدگذاری باز ،مفاهیم مربوط به پیامد های مدل استخراج شده اند ،سپس
با توجه به حرکت رفت و برگشت میان تم ها و مفاهیم مقوله های اصلی استخراج و نام گذاری شده اند و بر همین اساس پیامد ها
در سه بخش مربوط به سازمان ،مشتری و جامعه طبقه بندی شده است .در ادامه مسیراین نتیجه حاصل شده است که وفاداری
مشتری مبتنی بر تجربه خروجی مدل طراحی شده می باشد .به عبارت ساده شرایط علّی منجر به درک و انتظارت مشتری از خدمات
و ارائه دهندگان آن شده و سپس این فرآیند تحت تأثیر شریط زمینه ای و مداخله گر به ارزش آفرینی چندگانه برای مشتری می
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انجامد و خروجی این فرآیند پیامد هایی است که مفاهیم و مقوله های مرتبط با آن جدول ( )6ارائه شده است .بروز این پیامد های
سه بعدی پیام آور و وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری می باشد.
جدول ( )6مفاهیم اصلی و مقوله های فرعی(یافتههای پژوهش)
مقوله کلی

مفاهیم اصلی

مقوله های فرعی

• هزینه بیشتر مشتری برای خدمات

اقامت مجدد مشتری

• رابطه  ،دیدگاه و نگرش مثبت مشتری نسبت به هتل
• اقامت مجدد مشتری
• رضایتمندی از خدمات هتل
• رضایتمندی از کیفیت کارکنان هتل
پیامد های مشتری

• دفاع از کارکرد های هتل

جانبداری مشتری از برند هتل

• احساس تعلق به هتل
• حساسیت مشتری
• پیشنهاد هتل به دیگران
• افزایش اعتماد و اطمینان مشتری

• بهبود عملکرد مالی

ایجاد سودآوری

• بهبود سرمایه گذاری
• بهبود سهم بازار
• کاهش ریسک سرمایه گذاری
• تشکیل باشگاه مشتری

بهبود قابلیت های ارتباطی با مشتریان

• ایجاد زنجیره ارزش با مشتری
• حفظ و گسترش روابط بلند مدت با مشتری
• صرفه جویی در زمان

افزایش قدرت پیش بینی در آینده

• طراحی یک برنامه سودآوری برای آینده
• پیش بینی درآمد هتل
• طراحی برنامه بلند مدت و هدفمند

پیامد های سازمانی

• ایجاد استاندارد خدماتی

ارتقاء کیفیت خدمات

• ارائه خدمات یکپارچه به مشتری
• خدمات جدید و با کیفیت
• تداوم کیفیت خدمات و دقت در انجام خدمات
• حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید

کاهش تهدید رقبا

• جلوگیری از ورود رقبا
• ایجاد مزیت رقابتی
• کاهش ریزش مشتریان فعلی
• بهبود روش های قیمت گذاری و پذیرش قیمت از سوی مشتریان

بهبود اعتبار برند

• گسترش کانالهای ارتباطی و اثربخشی این کانال ها
• استنباط جایگاه هتل
• خدمات قابل اعتماد

• رفع نیاز های عمومی مشتریان

ارتقاء کیفیت زندگی

• اعتماد عمومی نسبت به خدمات
• ایجاد یک فرآیند مبتنی بر ارزش در سطح عمومی
• افزایش کیفیت خدمات
پیامد های مربوط به جامعه

• سرمایه گذاری در بخش خدمات

ایجاد سرمایه اقتصادی و اجتماعی

• ایجاد درآمد برای جامعه
• تغییرات مثبت در حوزه های اقتصادی  ،فرهنگی و اجتماعی

محقق در قالب  162مفهوم و  21مقوله را با استفاده از پارادیم استراوس و کوربین دسته بندی نموده است و با انجام مصاحبه ها و
تحلیل داده ها ،درک عمیق تری در رابطه با موضوعات مطرح شده بدست آورده است .سپس بین مقوله ها و ویژگی های شناخته
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شده در مرحله اول کدگذاری باز ،حرکت رفت و برگشتی انجام شده است .مصاحبه ها تا جایی ادامه یافت که مقوله ها به حد اشباع
تئوریکی رسیدند.

کدگذار ي انتخابي
کدگذاری انتخابی نتایج گام های قبلی کدگذاری را بکار برده  ،مقوله های اصلی را انتخاب می کند و آن را به شکل نظام مند به سایر
مقوله ها ارتباط داده و ارتباطات را اعتبار می بخشد و مقوله هایی را که نیاز به بست و توسعه ب یشتری دارند را توسعه می
دهد(.استراوس و کوربین  .)1990در کدگذاری باز و محوری مدل پارادایمی وفادرای مشتری توسعه داده شده است  ،مدلی که شرایط
علّی مقوله محوری و شرایط زمینه ای و مداخله گر ،راهبرد ها و در نهایت پیامد ها را در بر می گیرد.

مدل پاردا يمي تحقی ق
مدل پارادایمی این تحقیق بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین مطابق با شکل ( )1طراحی گردید .در این مدل ،شرایط علّی
 ،عوامل الزام آور و یا ترغیب کننده و فرآیند وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در هتل های چهار و پنج ستاره شیراز نشان داده می
شود .شرایط زمینه ای ،ویژگی های برون سازمانی و درون سازمانی هتل ها برای داشتن رویکرد وفاداری مشتری است .در صورتی
که شرایط مداخله گر بر فرآیند وفاداری مشتری تأثیر مثبت و یا منفی داشته و می توانند اجرای وفاداری را مختل و یا تسهیل و
همچنین تسریع نمایند .در این فرآیند اصلی ترین عامل در ایجاد فرآیند وفاداری بر مبنای تجربه مشتری درک و انتظار مشتری از
خدمات و ارائه دهنده آن به عنوان مقوله محوری در نظر گرفته شده است .عامل راهبردی مدل ،ارزش آفرینی چندگانه برای مشتری
در نظر گرفته شده است و در بعد پیامدها ،نتایج مورد انتظار مشهود و نامشهود از جانب سازمان ،مشتری و جامعه مدنظر قرار
گرفت .پیامد هایی که تجلی آنها به معنی ظهور پدیده وفداری بر مبنای تجربه مشتری می باشد.

شرایط زمینه ای :
• بازاریابی تجربی
• بازاریابی داخلی
• بازاریابی رابطه ای

شرایط علّی :
• کیفیت نیروی انسانی
• کیفیت محیط و فضای
فیزیکی هتل
• کیفیت کارکرد های
خدماتی هتل

راهبردها :
•ارزش آفرینی
چندگانه برای
مشتریان

مقوله محوری :
• درک و انتظارات
مشتری از خدمات و
ارائه دهنده خدمات

شرایط مداخله گر :
• توسعه ذهنی مشتریان
• توانمند سازی مشتریان
• قابلیت های صنعت
هتلداری و گردشگری

شکل) (1مدل پارادایمی پژوهش(یافتههای پژوهش)
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پیامد های مربوط به جامعه
پیامد های مربوط به مشتری
پیامد های مربوط به سازمان
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نتیجه گیري
در این بخش به بررسی یافته ها و نتایج حاصل از کدگذاری نظری و بررسی مقوالت استخراج شده که منجر به طراحی مدل گردیده
پرداخته می شود .در این تحقیق ،از مصاحبه شوندگان در مرحله اول تحقیق خواسته شد تا عوامل و فعالیت هایی را که هتل ها م ی
توانند به کمک آن ها بر فرآیند وفاداری بر مبنای تجربه مشتری تأثیرگذار باشند را بیان کرده و مفصل به این رویداد ها بپردازند.
در مرحله کدگذاری باز که تحلیل ها مبتنی بر تجزبه و تحلیل جمله به جمله مصاحبه ها بود در نهایت  63مفهوم اصلی وسه مفهوم
فرعی برای شرایط علّی در نظر گرفته شد ،مفاهیم اصلی شامل :کیفیت کارکنان هتل ،کیفیت محیط و فضای فیزیکی هتل ،کیفیت
کارکرد های خدماتی هتل ،این شرایط به شرح زیر هستند:
مقوله کیفیت کارکنان هتل به عنوان یکی از شرایط علّی تأثیرگذار بر فرآیند وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در نظر گرفته شده
است .بر اساس ایده ها ی استخراجی از متن مصاحبه ها و کدگذاری های باز ،محقق کیفیت کارکنان هتل را یکی از عوامل علّی وفاداری
مشتری در نظر گرفته شده است .این مقوله شامل مفاهیمی چون تجربه مشتری از اعتبار و اطمینان به کارکنان ،شایستگی و دانش
کارکنان ،پاسخگویی آنها ،همدلی و تعامل آنها و بهداشت فردی کارکنان هتل می باشد.بیشتر مصاحبه شوندگان تواضع و فروتنی،
اعتماد ،دانش ،پاسخگویی و توجه به مشتریان ،متانت و تعامل و پاکیزه بودن کارکنان هتل را از علت های اصلی کیفیت کارکنان می
دانند و معتقدند که یکی از علت های ایجاد وفاداری در هتل کارکنان و چگونگی کیفیت فردی آنهاست .با توجه به کدگذاری ها ی باز
در تحقیق کیفی  ،محیط و فضای فیزیکی هتل یکی دیگر از مقوالت شرایط علّی در نظر گرفته شد که شامل چهار مفهوم اصلی موسیقی
هتل  ،تصاویر آن ،معماری و رایحه و بوی هتل می باشد .محیط و فضای فیزیکی  ،محلی است که مسئولیت ایجاد و خلق خدمات را
به عهده دارد .تحقیقات نشان میدهد که در چهل سال گذشته به این عامل تجربی  ،بخصوص در بخش خدمات توجه عمیق شده است،
سومین شرط علّی برای وفاداری بر مبنای تجربه مشتری کارکرد های خدماتی هتل در نظر گرفته شده است  .نقش کارکرد های
خدماتی به موقع بودن آنها  ،اعتماد به آنها  ،اطاق ها  ،اثاثیه و مبلمان  ،امکانات تفریحی ،مراکز خرید و سرگرمی سالن های ورزشی،
امکانات رزرواسیون ،اطالع رسانی دقیق به مشتری ،امکانات اینترنتی بصورت مرتب در مصاحبه با مصاحبه شوندگان به آنها اشاره
شده است .مصاحبه های صورت گرفته و کدهای نهایی حاصل از کدگذاری باز کیفیت کارکرد ها ی خدماتی هتل شامل مفهوم ها ی
اصلی مثل سهولت دستیابی به خدمات ،ممتاز بودن آنها ،اعتبار و کیفیت خدمات تفریحی و رفاهی بودن خدمات و کانال های توزیعی
خدمات می باشد .بر اساس ایده های مستخرج از مصاحبه ها میتوان نتیجه گرفت که مشتریان به کیفیت کارکرد های خدمات و قابلی ت
اطمینان آنها توجه ویژه ای دارند و برای افزایش اعتماد حتماً باید کارکرد های خدمات به خوبی به وظایف خود عمل کنند و اعتبار و
شایستگی خدمات بر روی خلق تجربه مشتری تأثیر می گذارد.
در مرحله کدگذاری باز و با تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها ،شرایط زمینه ای شامل بازاریابی تجربی ،بازاریابی داخلی ،بازاریابی
رابطه ای می باشد.
ایده های مستخرج از مصاحبه ها و تحلیل های رفت و برگشتی توسط محقق  ،بازاریابی تجربی را به عنوان یکی از سه مقوله زمینه
ای فرآیند وفاداری مشتری قرار داده است .هدف بازاریابی تجربی تفکر و کاوش در مورد بازاریابی است و به دنبال تغییرات اساسی
در بازار است .در ایده های استخراجی از مصاحبه ها محقق به این نتیجه رسید که بازاریابی داخلی از مقوله های اصلی شرایط
بستر ساز در مدل وفاداری مشتری می باشد .هدف بازاریابی داخلی تسهیل و پرورش نیروی کار مشتری مدار  ،آگاه و با انگیزه در
جهت رسیدن به تعالی در ارائه خدمات می باشد .بازاریابی رابطه ای جذب ،نگهداری و افزایش روابط با مشتری است .سومین مقوله
شرایط زمینه ای مدل پارادایمی وفاداری بر مبنای تجربه مشتری بازاریابی رابطه ای یا رابطه مند است.
در این تحقیق  ،محقق از مصاحبه شوندگان خواست تا موانع و یا تسهیل گران اجرای فرآیند وفاداری بر مبنای تجربه مشتری را در
صنعت هتلداری عنوان نمایند .در مرحله بعد یعنی کد گذاری محوری این کد ها در  18مفهوم و  3مقوله فرعی دسته بندی شدند که
شامل شناخت و توسعه ذهنی مشتریان ،توانمندسازی مشتریان ،قابلیت های صنعت گردشگری می باشد.
بعد از کدگذاری مصاحبه های مربوط به فرآیند وفاداری بر مبنای تجربه مشتری یکی از مقوله های شرایط مداخله گر  ،شناخت و
توسعه ذهنی مشتری در نظر گرفته شد .این مقوله دارای  6مفهوم اصلی است که عبارتند از  :توانایی دوراندیشی مشتری ،شناخت
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ذهنی مشتری ،تداعی تصویر برند ،پویایی ذهن مشتری .مقوله توانمند سازی مشتریان به عنوان یکی از شرایط مداخله گر بر فرآیند
وفاداری بر مبنای تجربه مشتری با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه های عمیق با مشارکت کنندگان در نظر گرفته شده است.
مفاهیم این مقوله عبارتند از  :آموزش های تخصصی ،مشاوره برای مشتری ،باشگاه مشتریان ،فرهنگ سازی برای مشتری ،آگاهی
مشتری از مسئولیت ها و قوانین و آگاهی مشتری از اهداف سازمانی .نتایج حاصل از مصاحبه های عمیق با مشارکت کنندگان باعث
شد که محقق قابلیت های گردشگری را به عنوان یکی از شرایط مداخله گر در نظر بگیرد .مفاهیم این مقوله عبارتند از  :دانش و
تجربه صنعتی ،رقبا و اخالق حرفه ای آنها ،نیروی انسانی دانشی ،افزایش رقابت در بین مؤسسات خدماتی ،وضعیت ساختاری هتل
ها و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری هتل ها .مصاحبه شوندگان اظهار می کردند که افزایش رقابت منجر به پویایی رقابت و در
نتیجه ایجاد حق انتخاب برای مشتری می شود.
با توجه به بررسی مصاحبه ها و مرور ادبیات نظری مرتبط در فصل دوم پس از استخراج  9مفهوم اصلی برای مقوله محوری ،درک
و انتطارات مشتری از خدمات و ارائه دهنده خدمات در نظر گرفته شد .مفاهیم این مقوله که از میان مصاحبه های شرکت کنندگان
استخراج گردید شامل  :تمایز بین مشتریان به لحاظ نیازمندی ،انتظار مشتری از ارائه دهنده خدمات ،شناخت روحیات ،رفتار و
عواطف مشتری ،تعامل و ارتباط با مشتری و توسعه ارتباطات با آن ،فهم و درک مشتری از خدماتی که توسط کارکنان به وی ارائه
می شود ،شناخت تصاویر ذهنی مشتریان نسبت به خدمات و ارائه دهنده آن ،درک بینش مشتریان ،نگرش عمیق مشتریان درباره
هزینه پرداختی و ارزیابی مشتری از کیفیت خدمات .مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی مصاحبه ها نشان می دهد که زیر بنای ایجاد
وفاداری مشتری انتظاراتی است که مشتریان از خدمات دارند .ارزش آفرینی یکی از مهمترین عامل های موفقیت مؤسسات در حفظ
و بقای مشتریان بخصوص در هنگام تکامل فناوری است .نتایج حاصل از بررسی و تجربه و تحلیل ایده های استخراج شده از
مصاحبه ها نشان می دهد راهبرد اصلی فرآیند وفاداری بر مبنای تجربه مشتری با ده مفهوم اصلی ارائه دهنده یک ارزش چندگانه
برای مشتری است .ارزشی که تنها شامل خدمات نمی شود و ابعاد بیشتری را در بر میگیرد .بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه ها
مفاهیم اصلی ارزش آفرینی چندگانه شامل  :رضایتمندی و مشعوف سازی مشتری ،اهمیت و احترام به مشتری به لحاظ وقت و
هزینه ،ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر ،کارکنان پاسخگوی فراتر از انتظار ،تجربه متمایز برای مشتری ،ارزش اضافی برای مشتری،
ویژه سازی خدمات برای مشتری ،پاسخگویی سریع و به موقع ،ارتباط با مشتری و قیمت گذاری متناسب و عادالنه برای مشتری.
این ده مفهوم اصلی از مصادیق ارزش آفرینی چندگانه مشتری است که بر اساس نتایج مصاحبه ها و تجزیه و تحلیل آنها به دست
آمده است.
پیامد ها شامل پیامد های مشهود و نامشهود است که در اثر فعالیت های ذکر شده برای سازمان ،مشتری و جامعه ایجاد می شود.
برای استخراج پیامد ها از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا نظر خود را در زمینه پیامد ها بیان نمایند .در مرحله تجزیه و تحلیل
کد گذاری محوری  ،کد های پیامد ها در  39مفهوم اصلی و  10مقوله فرعی دسته بندی شوند .یکی از پیامد های فرآیندوفاداری
مشتریان اقامت مجدد مشتری است .ایده های استخراج شده از مصاحبه ها بیانگر این است که فرآیند وفاداری می تواند موجب اقامت
مجدد مهمانان در هتل گردد.جانبداری مشتری از برند هتل به عنوان یکی از مقوله های فرعی این بخش در نظر گرفته شد .این مقوله
دارای  5مفهوم اصلی می باشد که عبارتند از دفاع از کارکرد های هتل ،احساس تعلق به هتل ،حساسیت مشتری ،پیشنهاد هتل به
دیگران و افزایش اعتماد و اطمینان مشتری به هتل.
بر اساس نتایج حاصل از بررسی مصاحبه ها ،محقق ایجاد سودآوری را یکی از پیامد های اصلی برای سازمان (هتل) در نظر گرفته
است .مفاهیم ایجاد سودآوری شامل  4مفهوم و عبارتند از بهبود عملکرد مالی ،بهبود سرمایه گذاری ،بهبود سهم بازار و کاهش ریسک
سرمایه گذاری .این مفاهیم در واقع نشان میدهند که وفاداری مشتری باعث می شود که یک سازمان عملکردش بهبود یابد و به دنبال
آن سرمایه گذاری مؤسسه خدماتی افزایش یافته و میزان ریسک در هتل تا حدود زیادی کاهش یابد که در نتیجه سهم هتل در بازار
و سود آوری آن از استحکام بیشتری برخوردار گردد .ارتقاء قابلیت های ارتباطی یکی دیگر از پیامد های سازمانی است که از 3
مفهوم تشکیل می گردد که شامل :تشکیل باشگاه مشتری ،ایجاد زنجیره ارزش با مشتری و حفظ و گسترش روابط بلند مدت با
مشتری است .مصاحبه شوندگان معتقد بودند که وفاداری باعث می شود سازمان روابطش را در بلند مدت با مشتری حفظ کند و
خود را جدای از مشتری نداند و سازمان حیات خود را در تداوم زنجیره ارزش با مشتری میداند و باید از باشگاه مشتری استقبال
کند.افزایش قدرت پیش بینی در آینده را پوشش داد .از اینرو محقق این مقوله را به عنوان یک پیامد مدل وفاداری مشتری قلمداد
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نموده است .مفاهیم این مقوله عبارتند از  :صرفه جویی در زمان  ،طراحی یک برنامه سودآوری در آینده ،پیش بینی درآمد هتل و
طراحی برنامه بلند مدت و هدفمند .بر اساس ایده های حاصل از مصاحبه ها پیامد مدل وفاداری بر اساس تجربه شامل ارتقاء کیفیت
خدمات با مفاهیم زیر می شود  :ایجاد استاندارد های خدماتی ،ارئه خدمات یکپارچه به مشتری ،خدمات جدید و با کیفیت ،تداوم و دقت
در کیفیت خدمات .یکی دیگر از پیامدهای مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری کاهش تهدید رقبا برای سازمان می باشد .بررسی
مصاحبه های به عمل آمده مفاهیمی چون حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید ،جلوگیری از ورود رقبا ،ایجاد مزیت رقابتی و
کاهش ریزش مشتریان از مفاهیم اصلی کاهش تهدید رقبا می باشند .مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها نشان می دهدکه بهبود
اعتبار برند یکی از پیامدهای سازمانی می تواند باشد .مفاهیم این مقوله عبارتند از :پذیرش قیمت از سوی مشتریان ،گسترش کانال
های ارتباطی و اثربخشی آنها ،استنباط جایگاه هتل و خدمات قابل اعتماد .مصاحبه شوندگان بیان کردند که وقتی هتل روش های
قیمت گذاری خود را اصالح کند  ،کانال های ارتباطی خود را گسترش دهد و خدمات قابل قبولی نسبت به بقیه هتل ها ارائه دهد م ی
تواند به اعتبار برند خود بیفزاید.
نتایج حاصل از مصاحبه های عمیق با شرکت کنندگان موجب گردید که محقق ارتقاء کیفیت زندگی را به عنوان یکی از پیامد ها ی
جامعه در نظر بگیرد .ارتقاء زندگی شامل مفاهیمی مثل رفع نیاز های عمومی مشتریان  ،اعتماد عمومی نسبت به خدمات  ،ایجاد ی ک
فرآیند مبتنی بر ارزش در سطح عمومی و افزایش کیفیت خدمات به طور کلی می باشد .مصاحبه شوندگان بیان کردند که وفاداری
مشتری باعث می شود که سازمان ها به رفع نیازمندی های عمومی مردم بپردازند و کیفیت خدمات خود را افزایش دهند و رقابت
بین واحد های سازمانی باعث می گردد که همه آنها در جهت خدمت رسانی با کیفیت تالش های خود را مضاعف کنند .خدمت به
مشتری به صورت یک فرآیند ارزش منجر به باال رفتن کیفیت زندگی مردم در کل جامعه خواهد شد.بر اساس ایده های حاصل از
مصاحبه ها  ،سرمایه اقتصادی و اجتماعی از پیامد های جامعه ناشی از وفاداری مشتری هستند .مفاهیم اصلی این مقوله شامل :
سرمایه گذاری در بخش خدمات  ،ایجاد درآمد برای جامعه ،تغییرات مثبت در حوزه های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی می شود.
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