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مقدمه
امروزه گردشگری به جهت گردش مالی بسیار باال ،اشتغال زائی مولد ،و حاشیه سود باال
(حقیقیکفاشوهمکاران)0337442،وعلیرغمبرخیآثاروپیامدهاینامطلوبآنازجمله
)،بهیکیازمهمترینبخشهای

افزایشتغییراتآبوهوائی(ضیائیوهمکاران4237432،
اقتصادیدردنیاتبدیلشدهاست.سازمانهایگردشگریبهعنوانعنصراصلیاینبخشبه
منظوربهبوددروضعیتمالیخود  الزماستدرجهتجذبونگهداریمشتریاناقدامات
اساسی صورت داده و در راستای افزایش رقابتپذیری و رشد سودآوری گامهای اساسی
بردارند(ضرغامبروجنیوهمکاران .)3137430،
بازارگرائیقلبتپندهاستراتژیومدیریتبازاریابیاستویککسبوکاربازارگراباید
بخوبیبداند کهبرایبهحداکثررساندنعملکردبلندمدتخودباید روابطسودمنددوطرفهو
بلندمدتیراباخریدارانخودایجادنمودهوازآنمحافظتنماید(نارورواسالتر.)0737332،7
شرکتها

میدهد که شرکتهای بازارگرا عملکرد بهتری در مقایسه با سایر 
ادبیات گذشته  
دارند(نارورواسالتر4337332،؛ژووهمکاران721330223،0؛گوووانگ.)74030272،4در
محیطکسب وکارامروزی ،برایماندندرمیدانرقابت وارائه بازده مالیرضایت بخش،
تواناییپاسخسریعوموثربهتغییراتوتامیننیازهایمشتریانازویژگیهایشرکتهایموفق

به شمار میآید (گورسوی و سووانگر .)07330221 ،3یک سازمان بازارگرا قادر خواهد بود
ترجیحاتونیازهایآتیمشتریانخودراسریعاًپیشبینینمودهوبهآنهاپاسخدهد.اینامر
موجب ایجاد رضایت در مشتریان شده و وفاداری آنها را به دنبال خواهد داشت که این
وفادارینیزبهنوبهخودارزشباالتریرابرایکسبوکارایجادخواهدنمود(پاتانایاکو
همکاران .)41030271 ،2البته ،با مقایسه مشتری گرائی و رقابت گرائی به عنوان مولفههای
میتوانگفتکهتاثیررقابتگرائیصرفاًدرکوتاهمدتخواهدبود،درحالیکه
بازارگرائی ،
مشتریگرائیهمدرکوتاهمدتوهمدربلندمدت،تمایلبهخریدمجدددرمشتریانراتحت
1 - Narver & Slater
2 - Zhou, Brown, & Dev
3 - Guo & Wang
4 - Gursoy & Swanger
5 - Pattanayak, Koilakuntla, & Punyatoya
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تاثیر قرار خواهد داد (گو و وانگ .)74430272 ،چنانچه مشتریان نسبت به کیفیت خدمات
حساسباشند،شرکتها تمایلخواهندداشتتاهمبهدنبالمشتریگرائیوهمرقابتگرائی
باشند.اما،شرکتهائیکهمعتقدباشندمشتریانآنهابهقیمتحساسیتدارند،بهدنبالرقابت

گرائیخواهندبود(ژووهمکاران .)721330223،

میکنند،برایانطباقبیشتربااینمحیط
کهدرمحیطهایدارایپویائیباالفعالیت 

سازمانهائی

متالطم،بهدرجهباالتریازبازارگرائینیازداشتهوبهسرمایهگذاریرویبازارگرائیتوصیه
میشوند.البتهاینبدانمعنینیستکهآنها بایدهمزمانباتالطممحیطمیزانگرایشخودبه

بازاررانیزکمویازیادنمایند.باتوجهبهاینکهدررابطهباتمامیمحیطهارابطهبازارگرائیبا
عملکردسازمانیمثبتاست،لذاتنظیمهدفیپایدار برای ایجاد ونگهداری سطح باالئیاز
بازارگرائی بهترین پیشنهادی است که میتوان به مدیران این گونه سازمانها ارئه نمود (وان
اگرن و اوکونور .) 2437334 ،7برای این که تاثیر بازارگرائی روی عملکرد سازمانی به نحو
مناسبیبهمنصهظهوربرسد،وسازمانقادرباشدازمزیتهایالزمدرزمینهعملکردبهصورت

رضایتبخشیبرخوردارشود،الزماست تاسرمایهگذاریقدرتمندیدراینزمینهصورت
گرفتهوظرفیتهایسازمانیبهخوبیبهسمتبازارگرائیهدایتشوند(هوهتاالوهمکاران،0
مینمایدکه
.)74230273شناختبهترتاثیربازارگرائیرویعملکردسازمانیدانشیرافراهم  
می توانندارزشبهتریراهمبرایکارکنانوهمبرایمشتریانارائهکنند
براساسآن،مدیران 
(رودریگسوپینو .)42230270،4
شرایطاقتصادیحاکمبرکشورطیسالهایگذشته،همانندسایربخشهایاقتصادی،موجب
قابلیتهایبالقوهدر

بروزمشکالتیدربخشگرشگرینیزشدهاست.ایرانباوجوددارابودن
حوزه گردشگری هنوز نتوانسته است سهم شایسته ای در جذب گردشگر و منافع مرتبط با آن
را عاید خود نماید که در این زمینه نباید از نقش نه چندان چشمگیر دفاتر خدمات مسافرتی و
گردشگری ،که به عنوان حلقه نهائی در زنجیره تامین صنعت گردشگری (لومسدن،
شرکتهای مزبور به

)01237432ایفای نقش میکنند ،چشم پوشی کرد.در حال حاضر ،اکثر 
1 - Van Egeren & O'Connor
2 - Huhtala, Sihvonen, Frösén, Jaakkola, & Tikkanen
3 - Rodrigues & Pinho

271

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال سیزدهم ،شماره  ،43پاییز 1309

جای عمل به رسالت اصلی خویش و پیشنهاد و اجرای بستههای متنوع گردشگری ،عمدتاً در
زمینههای فروش بلیط ،رزرو هتل ،و واسطه گری در فروش خدمات گردشگری چندشرکت

بزرگترفعالیتدارند.درچنینوضعیتیواضحاستکهمبحثبازارگرائیوبهدنبالآنکسب
رضایت و وفاداری مشتری و نهایتاً کنترل مسائل مالی از حیطه اختیار آنها خارج شده و
موضوعیتخودراازدستخواهدداد.ازاینرووبامدنظرقراردادنتاثیریکهبازارگرائی
میگذارد،ونیزنقشسازههائیمثل
برعملکردسازمانبهویژهازبعدمالیآنازخودبرجای 
رضایت و به تبع آن وفاداری مشتری که میتوانند در شدت چنین تاثیری تعیین کننده باشند،
اینتحقیقدرصدداستتابهمنظورتبیینروابطفوق،مدلمفهومیجدیدیرابرایاولینبار
و در چارچوب تحقیق حاضر در بین کارکنان آژانسهای مسافرتی شمال غرب ایران مورد
سازمانهای مزبور را قادر خواهد ساخت تا در

آزمون قرار دهد.به دست دادن چنین شناختی ،
جهت ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و به دنبال آن بهبود عملکرد خود گامهای اساسی برداشته و
نقشپررنگتریرادرپیشبردصنعتگردشگریکشورایفانمایند .

مبانی نظری
بازارگرائی .بازارگرائیبهایجادوانتشاراطالعاتدررابطهبانیازهایجاریوآتیمشتریان
وعواملموثربرآنهادرسرتاسرسازمان،وپاسخگوئیکلیهواحدهایسازمانیدرقبالآن
اشارهدارد(کوهلیوجاوورسکی.)437332،7باترکیبایندیدگاه بادیدگاهنارورواسالتر
()0737332میتوانبازارگرائیراایجاداطالعاتمناسببازاریابیدرموردنیازهایجاریو
آتیمشتریانوتوانمندیهایبهترنسبتبهرقبا،برایارضاینیازهایمزبور؛انسجام وانتشار
اطالعاتموردنظردربینکلیهواحدهایسازمانی؛وطراحیواجرایهماهنگاستراتژیهای
سازمانی در پاسخ به فرصتهای بازار تعریف نمود (دنگ و دارت .)10137333 ،0عناصر
میباشد.
رفتاریبازارگرائیمتشکلازمشتریگرائی،رقابتگرائی،وهماهنگیبینوظیفهای 
مشتریگرائیورقابتگرائیمشتملبرکلیهفعالیتهایمرتبطباکسباطالعاتدرمورد

خریداران و رقبا در بازار هدف و انتشار آن در سرتاسر سازمان است .سومین جزء یعنی
1 - Kohli & Jaworski
2 - Deng & Dart
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هماهنگیبینوظیفهای،براساساطالعاتبهدستآمدهازدوجزءقبلیبودهودربرگیرنده
کلیهتالشهایکسبوکاردرسطحیفراترازواحدبازاریابیبرایایجادارزشبرتربرای

میباشد(نارورواسالتر .)0737332،
خریداران 
رضایت و وفاداری مشتری .در فضای سنگین رقابتی ،عدم گرایش شرکت به سمت
مشتریانبسیارخطرناکاست.شرکتها برایبقادرچنینفضائیبایدکاالهاوخدماتبسیار

باکیفیتیراعرضهنمایندتارضایتمشتریانرابهدنبالداشته باشد(زینالدین.)7337331،7
شرکتها ی فعالدرحوزه گردشگری نیزازاینامرمستثنی نمی باشند.آنهااز طریق بهبود

ئیکهرضایتمشتریانرادرپیدارد،قادرخواهندبوداستراتژیهای

شناختخودازارزشها

بازاریابی خود را به نحو موفقیت آمیزی طراحی و اجرا نمایند (یاوری گهر و همکاران،
 .)7337431کاتلروکلر،)70430270( 0رضایتمشتریرااحساساتخوشایندویاناخوشایند
فردتعریف می کندکهازمقایسهخروجیویاعملکرددرکشدهمحصولباانتظاراتوی
می شود.عموماًمحققانرویاینموضوعتوافقدارندکهدرارزیابیمصرفکنندگاناز
منتج  
میکنند (پاراسورامان و همکاران،4
عملکرد خدمات ،انتظارات به عنوان مرجع عمل  
.) 02737333پارادایمتائیدیارد،واکنشمصرفکنندهبهارزیابیشکافبینانتظاراتقبلیو
میباشد(تسهوویلتون )73443023،3و در
عملکردواقعیدرکشدهپسازمصرفمحصول  
صورتی که مشتریان از نحوه عملکرد شرکت در مقایسه با رقبا ارزیابی بهتری داشته باشند،
رضایتآنهاتامینشدهودرصورتنیازبهخریدمجددازهمانکاالیاخدمت،دوبارهبه
شرکت مراجعه خواهند کرد (زین الدین .)0737331 ،دفاتر خدمات مسافرتی و سازمانهای
مرتبط با گردشگران که درک بهتری از عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داشته باشند،
میتوانند با توجه به نتایج به دست آمده از تأثیر هر یک از ابعاد ارزشها بر روی رضایت
گردشگران برای برنامه ریزی و هدایت استراتژیهای بازاریابی آتی ،سیاستها و خط مشیها
استفادهنمایند.ازسویدیگر،الیور،)34030272(2وفاداریمشتریرابهعنوانتعهدعمیقبرای
1 - Zineldin
2 - Kotler & Keller
3 - Parasuraman, Zeithaml, & Berry
4 - Tse & Wilton
5 - Oliver
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خریددوبارهیکمحصولیاخدمتموردنظربصورتمداومدرآیندهتعریفمیکند.این
تعهددرمقابلتاثیراتمقطعیوتالشهایبازاریابیپتانسیلتغییررفتاررادارد.مشتریانراضی
با خرید دوباره خود ،سهم بازار و سودآوری آتی شرکت را پایه ریزی میکنند (دویله،7
 .)0137332
عملکرد مالی .برایدستیابیبهعملکردمالیممتاز،بازاریابانبایدبهاندازهکافیروینیازها
وخواستههایمشتریانتمرکزداشته باشند (زبال وصابر.)33130273،اغلبتحقیقات ،برای

یازمقیاسهائیهمچونسود،سهمبازار،رشدفروش،ونرخبازده

اندازهگیریعملکردمال
میکنند(چانگ.)20430277 ،0ماتسونو ومنتزر ،)330222( 4باتقسیم
سرمایه گذاری استفاده  
عملکردشرکتبهاقتصادیوغیراقتصادی،برایسنجشعملکرداقتصادیچهارمعیارشامل
نرخبازدهسرمایهگذاری،سهمبازار ،رشدفروش،درصدفروشمحصولجدیدازکلفروش
میکند.کریستینسنوهمکاران،)42430221(3درپژوهشخودبرایارزیابیعملکرد
رامطرح 
مالی،ابعادمتوسطنرخبازدهسرمایهگذاری،سود،ورشدسوددریکدورهزمانیسهساله
نسبتبهمتوسطصنعترامدنظرقراردادهاند.لونیالوهمکاران،)42230224( 2رشددرآمد
در سه سال گذشته ،سود خالص ،نرخ بازده سرمایه گذاری ،نرخ سود به درآمد فروش ،و
جریاننقدینگیحاصلازعملیاترابرایمفهومعملکردمالیدرنظرگرفتهاند .

مطالعات تجربی و فرضیههای تحقیق
بازارگرائی و رضایت مشتری .گو و وانگ ( ،)74430272با آزمون نحوه تاثیر اجزای
بازارگرائی روی پیامدهای مدیریت ارتباط با مشتری در بین شرکتهای تولیدی در ایاالت
می کنندکههردوجزءمشتریگرائیورقابتگرائیتاثیرمثبتیرویرضایت
متحدهعنوان  
مشتریاندارند.نتایجمطالعهپاتانایاکوهمکاران(،)41730271نیز ازتاثیرمثبتبازارگرائی
میکند.درتالشبرایارائهچارچوبیبدیعبرایکشفاثرات
رویرضایتمشتریپشتیبانی  
1 - Doyle
2 - Chung
3 - Matsuno & Mentzer
4 - Christensen, Germain, & Birou
5 - Lonial, Tarim, Tatoglu, Zaim, & Zaim
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بازارگرائی ،کیفیت خدمات ،و تاثیر اجتماعی روی وفاداری مشتریان ،سالیم و همکاران7
میدارندکهبازارگرائینمیتواندمستقیماًوبدونوجودرضایت،منجربه
()30430271اظهار  
میکنندکه
وفاداریگردد.زبالوصابر،)22430273( 0باانجاممطالعهایکیفیخاطرنشان  
رضایت مشتری از جمله پیامدهائی است که در صورت انطباق موسسات مالی اسالمی با
رفتارهایبازارگرائیاسالمیحاصلخواهدشد.تقیزادهجورشریوطالقانی()2237434در
مطالعهرویمشتریانبانکملتتاثیربازارگرائیرویرضایتمشتریانراموردتائیدقرارداده
اند .حسینزادهسلجوقیوهمکاران(،)72437433نشاندادندکهمشتریمداریکارکنانبه
طورمثبترویرضایتمشتریانبانکتاثیردارد.اسمعیلیوهمکاران(،)3337432نیزتاثیر
نسبی بازارگرائی را روی خشنودی مشتریان مورد اشاره قرار داده اند .بنابراین ،در پژوهش
میتواندتاثیرمثبتیروی
حاضرفرضبرایناستکهانطباقآژانسهایمسافرتیبابازارگرائی 
سطحرضایتمشتریانآنهاداشتهباشد 3
فرضیه37بازارگرائیتاثیرمثبتیرویرضایتمشتریدارد .
بازارگرائی و عملکرد مالی .بابررسیتاثیربازارگرائیوگرایشبهیادگیریرویعملکرد
سازمانهایغیرانتفاعیازطرفمحمودویوسیف،)13230270( 4مشخصشدکهرابطهمعنی

داریبینبازارگرائیوعملکرد(هممالیوهمغیرمالی)وجودداردونقشواسطهایگرایش
کند.هانوهمکاران،)3237334(3اظهارمیکنند
می 
بهیادگیری،بهدرکبهتراینرابطهکمک 
میشود.
کهبازارگرائیموجبتسهیلدرنوآوریسازمانیوبهتبعآنبهبودعملکردسازمانی 
دربیناجزایبازارگرائی،مشتریگرائیعاملغالبدراینتاثیرعنوانشدهاست.زبالوصابر
(،) 22430273سودآوریرااولینومهمترینپیامداعمالبازارگرائیاسالمیدرموسساتمالی
می کنند.ازنظرآنها،افزایشسهمبازارپیامددیگرایننوعبازارگرائیخواهد
اسالمیعنوان  
بود.درتالشبرایتوسعهمقیاسیویژهبرایبازارگرائیصنعتیوبررسیرابطههریکازابعاد
میدهدکههمه
فرعیآنباعملکردتجاری،نتایجتحقیقسینگورانچود،)73030223(2نشان 
1 - Saleem, Zahra, Ahmad, & Ismail
2 - Zebal & Saber
3 - Mahmoud & Yusif
4 - Han, Kim, & Srivastava
5 - Singh & Ranchhod
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ابعاد بازارگرائیصنعتی(شامل 3مشتری گرائی،رقابت گرائی،پاسخگوئی ،ورضایت گرائی
مشتری)رابطهمثبتیباعملکردتجاریدارند.هوهتاالوهمکاران(،)73430273نیزبهایننتیجه
دست یافتند  که اثر واسطه ای قابلیت نوآوری در شرایط رونق اقتصادی باعث افزایش تاثیر
میشود .
بازارگرائیبرسطحعملکردکلی 
در آزمون تاثیر ابعاد بازارگرائی داخلی و خارجی بر عملکرد مالی و غیرمالی ،نتایج مطالعه
رودریگسوپینو (،)03330270اشارهمیکندکهازابعادبازارگرائی خارجی،ایجاداطالعات
خارجیونیزپاسخگوئیخارجی ،و ازابعادبازارگرائیداخلی،ایجاداطالعاتداخلیتاثیر
مثبتیرویعملکردمالیدارند.چانگ(،)24230277مشخصنمودزمانیکهشبکهارتباطات
تجاریهمراهباسطحباالئیازهماهنگیبینوظیفهایبهکارگرفتهشود،میتواندبهعملکرد
مطلوبدرسودمنجرشود.همچنین،تعاملشبکهارتباطاتتجاریورقابتگرائیمیتواندبه
ایجادسهمبازاربیشترمنتهیگردد.ازسویدیگر،ترکیبسطحباالئیازهماهنگیبینوظیفه-
ایبادرجهباالیشبکهارتباطاتسیاسینیزمیتواندموجبعملکردباالئیدرسهمبازارشود.
در مطالعه دیگری از طرف لونیال و همکاران ( ،)42130224مشخص گردید که بازارگرائی
ارتباطمستقیممعنیداریباعملکردمالیندارد،اماباواسطهگریمعرفیخدماتجدیدبه
عملکردممتازمالیمنتهیمیشود.نتایجمطالعهواناگرنواوکونور(،)2737334همحاکیاز
میباشد .موسوی و زاهدی ()73237431در
رابطهمثبتمعنیدار بینبازارگرائی وعملکرد  
بررسیخودازوضعیتبازارگرائیدرصنعتهتلداریادعاکردهاندکهافزایشدرگرایش
میشود.دربررسیعملکردشرکتهایکوچکو
بهبازاربهبهبودعملکردکسبوکارمنجر 
متوسطدانشبنیان،رحیمنیاوسجاد()72437433بهایننتیجهدستیافتندکهبازارگرائیاز
میدهد.تقویفردوهمکاران(،)00437433
طریقنوآوریعملکردشرکتراتحتتاثیرقرار 
به این نتیجه دست یافتند که بازارگرائی بر همه ابعاد عملکرد تجاری (یعنی حاشیه سود
عملیاتی ،نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) شرکتهای تولیدی
شرکتهایساختوتأمینقطعاتشرکت

پذیرفتهشدهاوراقبهادارتهرانتاثیرگذاراست.در
ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان نیز ،درویش و رحیمی ( )72137433تاثیر
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بازارگرائیبرعملکردتجاریراموردتائیدقراردادهاند.بامدنظرقراردادنمطالعاتصورت
میشود 3
گرفته،فرضیهدومتحقیقبصورتزیرمطرح 
فرضیه30بازارگرائیتاثیرمثبتیرویعملکردمالیدارد .
رضایت مشتری و عملکرد مالی .السنوهمکاران)21730273(7باتمرکزبرنحوهطراحی،
گردآوری،تجزیه وتحلیل ،واستفادهاز دادههایرضایتمشتریاندرجهت بهبودعملکرد
شرکتها یخدماتی،نشاندادهاندکهمراحلمختلفمشتریگرائیرویرضایتمشتری،و

ایننیزنیزبهنوبهخودبرنتایجمالیتاثیرمسقیمدارد.دربررسیرویمزیترقابتیپایدار،
شهرت،ورضایتمشتریبهعنوانسهعاملمحتملدرارتباطبینمسئولیتاجتماعیشرکتو
عملکرد شرکتهای تولید کننده محصوالت مصرفی در ایران ،سعیدی و همکاران0
می دارند که تاثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد شرکت
( ،)43130272اذعان  
کامالً از طریق شهرت خوب ،مزیت رقابتی ،و به دنبال آنها ،رضایت باالی مشتری صورت
میگیرد.یووهمکاران)42330274(4نیزمدعیهستندکهرضایتمشتریبهطورموثرومثبتی

برعملکردمالیسازمانتاثیرداشتهوارتباطبینیکپارچگیبیرونیبامشتریانوعملکردمالی
را کامالً واسطهگری میکند .چی و گورسوی ،)02730223( 3به منظور آزمون روابط بین
رضایتکارکنانورضایتمشتریانوتاثیرآنهابرعملکردمالیشرکتهایمهمانداری،بهاین
نتیجهدستیافتهاندکهسطحرضایتمشتریاننقشمهمیدرعملکردمالیمطلوبشرکت
بازیمیکند.درمطالعهایکهالهواریووارد،)73230221(2درزمینهخدماتبانکیخودکار
دراسترالیاانجامدادند،مشخصشدکهبینرضایتمشتریوعملکردمالیبانکرابطهمثبتو
مستقیمیبرقراربودهورضایتمشتریدرتاثیرابعادکیفیتخدماتخودکاررویعملکرد
مالیبعنوانیکسازوکارواسطهعملمیکند.یووپارک،)37330221(1نیزنشاندادندکه
رضایتمشتریانارتباطبینکیفیتخدماتدرکشدهوعملکردمالیراواسطهگریمیکند.
1 - Olsen, Witell, & Gustafsson
2 - Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi, & Saaeidi
3 - Yu, Jacobs, Salisbury, & Enns
4 - Chi & Gursoy
5 - Al‐Hawari & Ward
6 - Yoo & Park
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سان وکیم ،)1230274( 7با آزمونتجربیرابطه بینشاخصهایرضایتمشتری وعملکرد
مالیشرکتهای  مهمانداری و گردشگری نشان دادهاستکهرضایتمشتریتاثیرمثبتو
معنیداری برسودآوری وارزششرکت دارد.نعامی و غالمپور ()337432درمطالعهروی
مشتریان بانک شهر تاثیر رضایت روی عملکرد سازمان را مورد تائید قرار داده اند .بر این
اساس،پژوهشحاضربهمنظورسنجشتاثیررضایتمشتریرویعملکردمالی،فرضیهسوم
خودرابهصورتزیرپایهریزینمودهاست 3
فرضیه34رضایتمشتریتاثیرمثبتیرویعملکردمالیدارد .
بادرنظرگرفتنمطالبمطرحشدهدررابطهباسهفرضیهقبلیوبهمنظورسنجشمیزانتاثیر
غیرمستقیمبازارگرائیرویعملکردمالیازطریقسازهرضایتمشتری،محققاقدامبهارائه
فرضیهفرعیزیردرکنارفرضیاتقبلینمودهاست 3
فرضیه37-4نقشواسطهایرضایتمشتریبینبازارگرائیوعملکردمالیموردتائیداست .
رضایت و وفاداری مشتری .نتایجبهدستآمدهازبسیاریازمطالعاتحاکیازتاثیرمثبت
میباشد (برای نمونه 3پاتانایاک و همکاران،
رضایت مشتریان روی وفاداری و ابقای آنها  
41730271؛ حسینزاده سلجوقی و همکاران72337433 ،؛ گو و وانگ74430272 ،؛ شی و
همکاران.)4430273،0سالیموهمکاران(،)30430271باتائیدرابطهمثبترضایتمشتریانبا
وفاداریآنهااظهارکرده اندکهایجاد نارضایتی درمشتریانبه دلیل شکستهایمداوم در
میتواند به کاهش وفاداری آنان ختم میگردد .در تحقیقی دیگر ،سو و
عملکرد محصول  ،
همکاران،) 03330271(4بابررسیتاثیرمسئولیتاجتماعیشرکتبرنگرشوواکنشرفتاری
مشتریانهتل،نشاندادندکهرضایتمشتریانبرواکنشهایرفتاری(نیاتوفاداریوتبلیغات
شفاهی)آنانتاثیرمیگذارد .آقاکثیریوهمکاران،)3130271(3باهدف تحلیلاثراتمستقیم
و غیرمستقیم استاندارد  سازی و سفارشی سازی روی رضایت و وفاداری مشتریان از طریق
کیفیتخدمات،نشاندادندکهدربینروابطدیگرمدلتحقیق،ارتباطبینرضایتووفاداری
1 - Sun & Kim
2 - Shi, Prentice, & He
3 - Su, Pan, & Chen
4 - Agha Kasiria, Cheng, Sambasivan, & Sidin
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مشتریان،قویترینارتباطبودهاست.استاثوپولووباالبانیس،)242130271( 7اثراتمتفاوت
میدارندرارویرضایت،
منافعیکهمشتریانازیکبرنامهوفاداریخردهفروشانمددریافت  
اعتماد،ووفاداریآنهاموردآزمونقراردادند.نتایجنشاندادکهرضایتمصرفکنندگاناز
برنامهها یوفاداریدرهردوگروهازخردهفروشانچهدرباالوچهدرپایینزنجیرهعرضه،

میتواند وفاداری به خرده فروشان را بصورت معنی داری تحت تاثیر مثبت قرار دهد .نتایج
مطالعهگاروانا،)40730220( 0نیزحاکیاز نقشواسطهایرضایتمشتریاندرتاثیرکیفیت
میباشد .ازاینرو،مطالعهحاضرانتظارداردکهسطحرضایتمشتریان
خدمات بروفاداری  
آژانسهایمسافرتیبهصورتمثبتباوفاداریآنهاارتباطداشتهباشد 3
فرضیه33رضایتمشتریتاثیرمثبتیرویوفاداریمشتریدارد .
وفاداری مشتری و عملکرد مالی .برای توسعه و آزمون تجربی مدلی برای روابط بین
ادراکات مشتری (منافع ،ویژگیها ی محصول ،رضایت ،اعتماد ،تعهد و وفاداری مشتری) و
عملکردمالییکبانکتجاری،مطالعهلیانگوهمکاران،)73230223(4نشاندادکهوفاداری
میدهد.
رفتاریمشتریبهصورتمثبتومعنیداریعملکردمالیشرکتراتحتتاثیرقرار 
الرفائی،)42030272(3بابررسیروابطبینتکنیکهایمدیریتمنابعانسانی،کیفیتخدمات،
رضایتووفاداریکارکنانومشتریانوتاثیرآنهارویعملکرد(مالیونوآورانه)هتلهای
کشوراردنمشخصنمودکهرضایتمشتریباوفاداریوآننیزباعملکردهتلارتباطمثبتی
دارد .نتایج مطالعه تجربیهالوول ،)4237331( 2روی مشتریان یک بانک تجاری در ایاالت
متحده از ارتباط مثبت وفاداری مشتری و سودآوری بانک حکایت داشته است .پوالک و
الکساندروف ،)70130274( 1با بررسی شاخصهای اساسی ترویج فروش در حوزه خدمات
میکنندکهبینتبلیغاتشفاهیوعملکردمالیهمبستگیباالئیوجوددارد.چن
بانکیاظهار  
و الی ،)17030272( 1با آزمون تاثیر سیستمهای توزیع و وفاداری مشتریان روی عملکرد
1 - Stathopoulou & Balabanis
2 - Caruana
3 - Liang, Wang, & Farquhar
4 - Al-Refaie
5 - Hallowell
6 - Pollack & Alexandrov
7 - Chen & Lai
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شرکتهای فعال در صنعت بیمه عمر کشور تایوان دریافتند که بیمهگران دارای مشتریان
وفادارتر ،در مقایسه با سایر بیمهگران کارآمدتر و سودآورتر هستند .عبدالوند و همکاران
(،) 3037443اظهار کرده اندکهکیفیت باالی خدمات و سطح باالی تعهددر خدمترسان
منجربهرضایتوبه تبعآنوفاداریمشتریانشدهوافزایشسودآوریشرکترابههمراه
خواهدداشت.پاکدلوهمکاران()0237432نیزتاثیروفاداریرویعملکردکسبوکاررا
میتواند برای آژانسهای
مورد تائید قرار داده اند .لذا ،بررسی این که آیا وفاداری مشتری  
مسافرتیفوایدمالیایجادنماید،درپژوهشحاضرنیزبااهمیتتلقیگردیدهوفرضیهپنجمبه
صورتزیرارائهشدهاست 3
فرضیه32وفاداریمشتریتاثیرمثبتیرویعملکردمالیدارد .
به منظور کامل نمودن نتایجی که از اثرات مستقیم مطرح شده در فرضیههای سوم تا پنجم
حاصلخواهدشد،محققاثرغیرمستقیمرضایتمشتریرویعملکردمالیوازطریقوفاداری
مشتریرابهشکلزیربنانهادهاست 3
فرضیه37-2نقشواسطهایوفاداریمشتریبینرضایتمشتریوعملکردمالیموردتائید
است .

مدل مفهومی تحقیق
مدلمفهومیتحقیقبراساسمدلهایارائهشدهدرادبیات(کیسیدو و همکاران01330274؛

گو و وانگ74230272 ،؛وان اگرن و اوکونور)3237334 ،وبهصورتترکیبیازآنهامطرح
گردیدهوفرضیاتپیشنهاد شدهدربخشقبلی،دراینچارچوبدرشکلشماره7نشانداده
شدهاست.بهطورکلی،پنجفرضیهاصلیودوفرضیهفرعیکهبراساسپیشینهپژوهشارائه
میتواند به بهبود
شدهاستاز این امرحکایت داردکه بازارگرائیدر آژانسهایمسافرتی  
عملکردمالیآنهاکمکشایانیبکند.دراینراستا،ایجادرضایتدرمشتریانوبهتبعآن
تقویتحسوفاداریدرآنهابرایاستفادهمجددازخدماتشرکتهایمزبورچنینتاثیریرا

تقویتخواهدکرد .

211

نقشبازارگرائیدربهبودعملکردمالیآژانسهایمسافرتی 

رضایت مشتری

H3

H1
H2

عملکرد مالی

بازارگرائی

H4
H5
وفاداری مشتری

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش (منابع :کیسیدو و همکاران 264:2013؛ گو و وانگ،
185:2015؛ وان اگرن و اوکونور )40:1998 ،

روش شناسی
با استناد به مدل پیاز فرایند پژوهش 7که از سوی ساندرز و همکاران ،)72430223( 0جهت
حصول اتفاق نظر در حوزه روش شناسی مطرح شده است ،پژوهش حاضر دارای گرایش
کاربردی ،رویکرد قیاسی ،استراتژی پیمایشی ،انتخاب تک روشه ،و افق زمانی تک مقطعی
زمانهای دور نقطه اتصال جوامع شرق و
است .با توجه موقعیت ویژه شمال غرب ایران که از  
غرب به شمار آمده است و نیز نقش حساس و پر رنگی که دفاتر خدمات مسافرتی و
میتوانند در جذب و راهنمائی گردشگران به ویژه از جوامع
گردشگری این منطقه از کشور  
جامعهآماریاینپژوهشکارکنانآژانسهایمسافرتی شمالغربایران

اروپائی ایفا کنند ،
(شاملاستانهایآذربایجانشرقی،غربی،اردبیل،وزنجان) میباشد.بهدلیلاستفادهازروش
ساختاریبرایتحلیلدادهها،حداقلحجمنمونهازجامعهآماریپژوهشبا

مدلیابیمعادالت
فرمولزیرمحاسبهشدهاست(رامینمهروچارستاد 3)77137433،
(تعدادمسیرها+تعدادبارهایعاملی)=تعدادنمونه 
دراینپژوهشبااستنادبهدادههایجدولشماره،7حداقلنمونهموردنیاز722،نفرمیباشد.
بنابراین،تعداد  042پرسشنامهدربینکارکنانمزبورباروشنمونهگیریتصادفیخوشهای
1 - Research Process Onion
2 - Saunders, Lewis, Thornhill
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توزیعوازاینمیان  731،پرسشنامهبرایانجامتحلیلمناسبتشخیصدادهشدهوموردمداقه
قرارگرفتهاند.خوشهدراینمطالعه،آژانسهایمسافرتیدرنظرگرفتهشدهاست .


برای اندازه گیری سازه بازارگرائی با ابعاد مشتری گرائی (پنج سوال) ،رقابت گرائی (سه
سوال)،وهماهنگیبینوظیفهای(پنجسوال)،ازابزارپرسشنامهطراحیشدهتوسطگرِیو
همکاران) 73230220(،7استفادهشدهاست.همچنین،چهارسنجهبرایسازهرضایتمشتریاز
ژانگ و همکاران ،)3330222( 0چهار سنجه برای وفاداری مشتری از مایگنان و همکاران4
(،)31137333وچهارسنجهبرایعملکردمالیازمورمانوراست)73337333(3اخذگردیده
وبامقیاسلیکرتباطیفبستهپنجگزینهایازیک(کامالًمخالف)تاپنج(کامالًموافق)
مورداستفادهقرارگرف تهاست.البتهچونابزارهایمزبورمتناسببافرهنگکشورایرانطراحی
نشدهاند،ابتدابومیسازیشدهوبعدمورداستفادهقرارگرفتهاند.بهمنظوربومیسازی،ابتدا
هرکدامازاینابزارهابهصورتمعکوسترجمهشدهودرادامهتستروائیوپایائیرویآنها
انجامشدهاست،تاآمادهاستفادهدرجامعهآماریپژوهششوند .

تحلیل دادهها
برای ارزیابی روائی سنجهها از روش روائی همگراوواگرا (افتراقی)2استفادهشدهاست.برای
این کار،ابتدابهکمکنرمافزارلیزرل  4/4اقدامبهاجرای تحلیل عاملی تائیدی شدهاست.
یهای قابلقبول،اقالمی کهدارای بارهای عاملی استانداردشدهکمتراز
برای دستیابی بهویژگ 
 2/22بوده اند (سوال  33در این شرکت ،ما همیشه به دنبال یافتن راهکارهائی برای ارزش
آفرینیبهتربهمشتریانهستیم،درموردبُعدمشتریگرائی،وسواالت33مدیرانشرکت،دائماً
به مشتریان جاری و آتی هر قسمت رسیدگی میکنند ،و372کارکنان در مورد تجربیات موفق
و ناموفق خود با مشتریان با یکدیگر صحبت میکنند ،در مورد بُعدهماهنگی بین وظیفه ای
سازهبازارگرائی)،ازپرسشنامهحذفومابقیدرجدولشماره7نشاندادهشدهاند .
1 - Gray, Matear, & Matheson
2 - Zhang, Vonderembse, & Lim
3 - Maignan, Ferrell, & Hult
4 - Moorman & Rust
5 - Convergent & Discriminant Validity
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جدول شماره  .1نتایج تحلیل عاملی تائیدی
سازهها


سنجهها 


SFL

ME

مشتری 

در این شرکت ،ما مشتریان را برای ارائه

 2/12

 2/234  2/300  2/307  2/

گرائی 

میکنیم .
پیشنهاداتوانتقاداتتشویق 
خواستههای مشتریان پس از

پاسخگوئی به

 2/11

 2/22

CR

α





AVE



فروش تور به آنها بخش مهمی از استراتژی
شرکت است.
در این شرکت ،ما در قبال مشتریان خود تعهد

 2/14

 2/







میکنیم .
عمیقی احساس 
در این شرکت ،ما بصورت منظم رضایت

 2/12

 2/20







میسنجیم .
مشتریان را 
رقابت 

فعالیتهای بازاریابی

در این شرکت ،ما مرتباً

گرائی 

میکنیم .
رقبا را رصد 
برنامههای بازاریابی شرکت ،ما

برای هدایت

 2/11
 2/11

 2/34



 2/34










دائماً اطالعات الزم در مورد رقبا را جمع آوری
میکنیم .

مدیریت شرکت ،دائماً در مورد نظارت بر

 2/11

 2/37







گزارشهای الزم تاکید

فعالیت رقبا و ارائه
میکند.

میکنند
فعالیتهای ما طوری یکدیگر را کامل 

هماهنگی 
بین 

 2/17

 2/22







که قابلیت تامین نیازهای بازار هدف را داشته

وظیفهای  باشیم.
میدانند که هر کارمند
مدیران شرکت به خوبی 

 2/17



 2/22





چقدر در ایجاد ارزش برای مشتریان مشارکت
دارد.
میکنند تا مشکالت را در
همه کارکنان تالش  

 2/12

 2/34







کل شرکت و به کمک یکدیگر بر طرف
کنند.
رضایت 

میدهند.
خریدهای خود از ما ادامه 

مشتریان به

 2/12

2/424  2/27

مشتری 

میکنند از
مشتریان در قبال مبلغی که پرداخت  

2/40

2/44



2/412

 2/121
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خدمات ما رضایت دارند.
مشتریان از کیفیت خدمات ما راضی هستند.

 2/13

 2/41







میکند،
شرکت ما در رابطه با خدماتی که ارائه 

2/42

2/41







شهرت خوبی دارد.
وفاداری 

در مقایسه با رقبا ،مشتریان به دریافت خدمات

مشتری 

از شرکت ما عادت دارند.
فروشهای ما به مشتریان

بخش بزرگی از

 2/12
2/11

2/470  2/33
2/21



2/471

 2/242





میگیرد.
همیشگی صورت 
ما مشکلی در حفظ مشتریان موجود خود

 2/41



 2/01





نداریم.
وفاداری مشتریان ،نقطه قوت اصلی شرکت ما

2/10

2/17







میباشد.

عملکرد 

در سه سال اخیر ،سهم شرکت از بازار

مالی 

گردشگری و مسافرت افزایش یافته است.
در سه سال اخیر ،هزینه خدمات برای شرکت

 2/14
 2/11

2/410  2/43
 2/34



2/413

 2/122





کاهش یافته است.
در سه سال اخیر ،درآمد شرکت افزایش یافته

2/11

2/30







است.
در سه سال اخیر ،سود شرکت افزایش یافته

2/40

2/40







است.
ME:خطاهای اندازه گیری  ; SFL:بارهای عاملی استاندارد  ; AVE:متوسط واریانس استخراج شده  ; CR:پایائی ترکیبی  ; α:ضریب آلفای
کرونباخ

درصورتیکهسنجههاییکسازهپنهانبخصوصدرکنارهم،بخشعمدهایازپرراکنشرا
پوششدهند،دارایروائیهمگراخواهندبود(هیروهمکاران.)17430273،7همانطورکهدر
جدول(شماره)7مالحظهمیشود،مقداربارهایعاملیاستانداردشردهبررایسرنجههرایبراقی
ماندهباالترازسطححداقل2/22بودهوحتیاکثرآنهاازسطحایدهآل2/12همفراتررفتهانرد.

1 - Hair, Black, Babin, & Anderson
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همچنینمتوسطواریانسهایاستخراجشده7نیزبیشاز2/22میباشند.بنابراینمیتروانگفرت
کهسنجههاازروائیهمگرایخوبیبرخورداربودهاند .

تمهایمربروطبره
روائیواگرحالتیاستکهیکسازهبخوبیازسایرسازههامتمایزشودوآی 
سازههایمختلفبهصورتیبسیارقویبایکدیگرهمبسرتگینداشرتهباشرند(هیرروهمکراران،

.)17330273بررسیاطالعاتجدولشماره0ومقایسهتواندومضرایبهمبستگیبینسازهها
شدهآنهاحاکیازآناستکهسازههرایمروردنظرربرهانردازه

بامتوسطمیانگینهایاستخراج
میباشند .
کافیازیکدیگرمتمایزبودهودارایروائیواگرا 

جدول شماره  .2توان دوم روابط همبستگی ،متوسط واریانس استخراج شده ،و روائی واگرا



بازارگرائی

رضایتمشتری  وفاداریمشتری  عملکردمالی 

7

 ./

 ./

 ./

رضایتمشتری( )./



7

 ./

 ./

وفاداریمشتری( )./





7

 ./

عملکردمالی( )./







7

بازارگرائی()./234

براینشاندادنپایائیسنجهها،ازپایراییترکیبریوضرریبآلفرایکرونبراخاسرتفاده

همچنین
شدهونتایجدرجدولشماره7گزارششدهاست.اعدادگرزارششردهتقریبراپایرائیمناسرب
میبایسرت
ابزاراندازهگیریرانشانمیدهند.زیرااوالً،حداقلمقدارالزمبرایضریبآلفاکه 
باشد،دررابطهباسنجههایتحقیقبهدستآمدهاسرت(هیرروهمکراران،)70430273،و

2/12
ثانیاً،ضرریبپایراییترکیبریبراالی./12ن شراندهنردهپایراییمناسربسرنجهبروده(دزانسریو
پرتوریرروس32130223،0؛نگرراراومزوقرری34230270،4؛هیررروهمکرراران)17330273،ونشرران
میکنند .
میدهدکهتمامیآنهابهصورتسازگارسازهپنهانیکسانیرااندازهگیری 

برایبررسی برازشمدلطراحیشردهدرایرنپرژوهش،ازروشآمراریمردلیرابیمعرادالت
ساختاری(تحلیلمسیر)استفادهشدهاست.دراینبخشنیزتجزیهوتحلیلدادههابرانررمافرزار
)1 - Average Variance Extracted (AVE
2- Dzansi & Pretorius
3- Negra & Mzoughi
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لیزرل4/42انجامشدهاست وخروجرینررمافرزاربررازشرضرایتبخشریرابرادادههرانشران
میدهدکهفرضیاتاول،دوم،
میدهد(جدولشماره.)4بررسیشکل0وجداول3تا1نشان 

دامادرموردفرضیهسومدادههاازتاثیرمثبترضایتمشرتری

میباشن
چهارموپنجمموردتائید 
رویعملکردمالیپشتیبانینمیکننرد.برهتبرعآن،چرونانردازهمسریربرینرضرایتمشرتریو
عملکردمالی(،)-2/21کوچکترازمسیرمستقیمبازارگرائیبهعملکردمالی()2/44میباشد،
لذانقشواسطهایرضایتمشتریبینبازارگرائیوعملکردمرالینیرزردمریشرود.نهایتراً،برا
توجهبهاینکهضریبمسیربینوفاداریمشتریوعملکردمرالی(،)2/71برزر تررازمسریر
میباشد،نقشواسطهایوفاداریمشرتری
مستقیمبینرضایتمشتریوعملکردمالی(  )-2/21
بینرضایتمشتریوعملکردمالیموردتائیدقرارگرفتهاست .

جدول  .3آمارههای مربوط به نیکویی برازش مدل تحقیق

RMR

RMSEA

GFI

RFI

IFI

CFI

NNFI

NFI

 2/212

 2/211

 2/37

 2/30

 2/34

 2/34

 2/31

 2/34

ChiSquare/df
 7/14


جدول  .4اثر مستقیم متغیر پنهان برون زا بر متغیرهای پنهان درون زا (پارامتر ) ، GAMMA

ضریبمسیراستاندارد 

مقدارt

نتیجه 

تاثیرمثبتبازارگرائیبررضایتمشتری

 /

 /

تائید 

تاثیرمثبتبازارگرائیبرعملکردمالی

 /

 /

تائید 

فرضیههایپژوهش 


جدول  .5اثر مستقیم متغیرهای پنهان درون زا بر دیگر متغیرهای پنهان درون زا (پارامتر ) ، BETA

ضریبمسیراستاندارد 

مقدارt

نتیجه 

تاثیرمثبترضایتمشتریعملکردمالی

 /

 /

رد 

تاثیرمثبترضایتمشتریبروفاداریمشتری

 /

 /

تائید 

تاثیرمثبتوفاداریمشتریبرعملکردمالی

 /

 /

تائید 

فرضیههایپژوهش 
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جدول  .6اثر غی رمستقیم و کل متغیرهای پنهان برون زا و درون زا بر متغیر پنهان درون زای نهائی

اثرغیرمستقیم  اثرکل 

فرضیههایفرعیپژوهش


نتیجه 

نقشواسطهایرضایتمشتریبینبازارگرائیوعملکردمالی 

-/049

./181

رد 

نقشواسطهایوفاداریمشتریبینرضایتمشتریوعملکرد

/146

./086

تائید 

مالی

شکل  .2ضرایب t

نتیجهگیری
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها ی تحقیق حاضر حاکی از این است که بازارگرائی
آژانسها ی مسافرتی به صورت مستقیم و با شدت باالئی به افزایش در رضایت مشتریان

میگردد.بررسی ادبیاتدر زمینهتاثیر
(فرضیه )7و نیزعملکرد مالیآنها (فرضیه)0منجر  
بازارگرائیرویرضایتمشتریاننشانازهمراستابودننتایجآنهابانتیجهتحقیقحاضردارد

211

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال سیزدهم ،شماره  ،43پاییز 1309

(براینمونه3پاتانایاکوهمکاران41730271،؛حسینزادهسلجوقیوهمکاران72437433،؛
زبالوصابر22430273،؛سالیموهمکاران30430271،؛گوووانگ.)74430272،بامقایسه
شدتتاثیرمستقیمبازارگرائیرویعملکردمالیبهعنواناساسیترینفرضیهتحقیقحاضر،
باضریبتاثیرکلیازمسیر بازارگرائی-رضایتمشتری-عملکرد مالی و حتیضریبتاثیر
میشودکهتاثیر
مسیررضایتمشتریان-وفاداریمشتریان-عملکردمالی،بهروشنیمشخص  
میکنند
میباشدونتایجسایرمطالعاتنیزازاینیافتهحمایت 
مستقیمیادشدهبسیارقدرتمندتر 
(زبالوصابر22430273،؛تقویفردوهمکاران00437433،؛چانگ24230277،؛رودریگس
و پینو03130270 ،؛ سینگ و رانچود73030223 ،؛ لونیال و همکاران42130224 ،؛ محمود و
یوسیف13230270،؛وان اگرن و اوکونور2737334،؛هان و همکاران3237334،؛هوهتاالو
همکاران .)73430273،
دربررسیدادهها یبهدستآمده،شواهدکافیدالبرتاثیرمستقیمرضایتمشتریاندربهبود

مالیآژانسها یمسافرتیبهدستنیامد.چنیننتیجهای،درکنارمردودشدننقش

عملکرد
واسطهایرضایتمشتریاندررابطهبینبازارگرائیوعملکردمالیازاینامرحکایتداردکه
کمکنماید.یافتههای

رضایتمشتریانبهتنهائیقادرنخواهدبودبهوضعیتمالیشرکتها 

مطالعه کیسیدو و همکاران )04730274( 7که به منظور تشخیص عوامل موثر بر رضایت و
وفاداریمشتریانواهمیتآنهادرسودآوریبخشبانکداریکشوریونانانجامشدهبود،در
همینراستابودهاست.بااینحال،نتایجبیشترمطالعاتدرجهتعکسمطالعهحاضرمیباشد
(السنوهمکاران21730273،؛الهواریووارد73230221،؛چیوگورسوی02730223،؛سان
وکیم1230274،؛سعیدی وهمکاران43130272،؛ یو و پارک37330271،؛ یو وهمکاران،
میرسدکهعلیرغمرضایتمشتریانازخدمات
.)42330274درتوضیحایننتیجهچنینبهنظر 
عرضهشدهازسویآژانسهایمسافرتی،احتماالً شرایطرقابتیناسالمبهدلیلفعالیتتعداد
بسیارباالیاینآژانسها کهباتوجهبهرکودحاکمبراقتصادایرانحتینزدیکبهنقطهسربه
میکنند،درعدمبهبودوبلکهحتیدرپسرفتعملکردآنها
سرنقدی( 0نقطهتعطیلی)فعالیت  
بیتاثیرنبودهباشد .
1 - Keisidou, Sarigiannidis, Maditinos, Thalassinos
2 - cash break-even point
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پشتیبانینتایج  ازتاثیربسیارباالیرضایتمشتریانرویوفاداریآنهادرقالبفرضیهچهارم
میباشد(بهعنوانمثال3آقاکثیریوهمکاران3130271،؛
کهبایافتههایاکثرمحققانهمسو  
استاثوپولووباالبانیس242130271،؛پاتانایاکوهمکاران41730271،؛حسینزادهسلجوقیو
همکاران72337433 ،؛ سالیم و همکاران30430271 ،؛ سو و همکاران03330271 ،؛ شی و
همکاران4430273 ،؛ گاروانا40730220 ،؛ گو و وانگ ،)74430272 ،و نیز تاثیر قابل قبول
میباشد(الرفائی،
وفاداریرویعملکردمالیبهعنوانفرضیهپنجمکهدرجهتادبیاتتحقیق 
42030272؛پوالکوالکساندروف70130274،؛چنوالی17030272،؛عبدالوندوهمکاران،
3037443؛ لیانگ و همکاران73230223 ،؛هالوول )4237331 ،نشانگر این است که رضایت
مشتریان برای تاثیرگذاری روی عملکرد مالی بایستی به وفاداری مشتریان منتهی گردد ،که
چنینادعائیباتائیدنقشواسطهایوفاداریمشتریاندررابطهبینرضایتمشتریانوعملکرد
مالیبهروشنیبهاثباترسیدهاست .

پیشنهادات و محدودیتها
میدهد ،آژانسهای مسافرتی با بکارگیری بازارگرائی در
به طوری که نتایج فوق نیز نشان  
فرایند عملیات خود قادر خواهند بود با شیوههائی آشنا شوند که رضایت و وفاداری باالی
مشتریانوعملکردبهترمالیرادرپیداشتهباشد.بدیهیاستکهتالشمضاعفشرکتها

در جهت آشنائی بیشتر با سلیقهها و نیازهای جدید بازار ،به ویژه بازار خارج از ایران و
پاسخگوئی شایسته و سریع  به آنها ،رضایت گردشگران و تمایل آنها به استفاده مجدد از
خدماتش رکتمزبوردرسفرهایآتیرابهدنبالخواهدداشت.همچنین،گردشگرانخشنود
بابهاشتراکگذاشتنتجربیاتخوبخودازخدماتشرکت،مشتریانجدیدیرابهسمت
شرکت هدایت کرده و موجب افزایش سهم بازار ،حجم فروش و سود و در نهایت بهبود
وضعیتمالیشرکتخواهندشد .
ازسویدیگ ر،پاسخگوئیمناسببهسالیقمشتریانوارائهخدماتممتازدرمقایسهباسایر
شرکتها ،بدون رصد دائمی سیاستها ،استراتژیها ،و اقدامات رقبا درباره مشتریان امکان

پذیرنخواهدبود.دفاترگردشگریباتحتنظرگرفتنهوشمندودائمیفعالیتهایرقباو
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اتمربوطهبایدتالشکنندتاتماممنابعوقابلیتهایخودراصرف

جمعآوریمنظماطالع
ارائهخدماتبرتروباالترازاستانداردرقبابهمشتریانخودنمایند .
پرواضحاستکهدرگردآوریاطالعاتبازاروایجادهوشبازاریابی،کلیهسطوحسازمانی
بایددرگیرشدهودرقالبیکمجموعههماهنگایفاینقشنمایند.ازاینرو،مدیریتباید
به جای تمرکز اطالعات در سطوح باالی سازمانی ،سیاستهائی را بکار بگیرد تا به انتشار
کارآمدوموثراطالعاتمزبوردرکلیهسطوحودرگیرکردنکلیهکارکنانکمکنماید .
تواندکلیهبخشها وکارکنان

عالوهبراین،چنانچهمدیریتدراینامرموفقعملکردهوب
شرکتراتشویقکندتابهصورتمرتبتجربیاتخودرابایکدیگربهاشتراکگذاشتهو
ییکدیگرداشتهباشند،وپاداشهایسازمانیرانیزبر

سعیدرهمپوشانیوتقویتفعالیتها

میکنند،توزیعنماید،اینامر
همیناساسوبرحسبارزشیکهکارکنانبرایمشتریانایجاد 
بهکاهشفعالیتها یزائددرشرکتکمککردهوکاهشبهایتمامشدهخدماتونهایتاً
بهبودسودآوریشرکترادرپیخواهدداشت .
باعنایتبهاینکهاجرایاثربخشوکارآمدکلیهفرایندهایصدرالذکرصرفاًازطریقنیروی
انسانیتوانمندومشارکتوهماهنگی کاملآنهاممکنخواهدبود،لذابامدنظرقراردادن
نقشوجایگاهحساسکارکناندرکسبوکارهایخدماتی،بایستیدرانتخابوجذبآنها
دقتکافیصورتگرفتهومهمترازآن،حساسیتباالئیدرحفظونگهداریآنهااعمال
شود  ،موضوعی که شاید بتوان عدم توجه به آن را از جمله دالیل عدم توفیق در حوزه
گردشگریبهشمارآورد(ضیائی .)1437437،
درنهایت،شایانذکراستکهکارکنانزمانیدرقبالمشتریاناحساسمسئولیتخواهندنمود
کهبخشیازبدنهتصمیمگیریونیزاجرایآنباشند.بهکارگیریچنینرویکردیازسوی
وگردشگری،کارکنانرافعاالنهدرگیردستیابیبهآرمانهای

مدیراندفاترخدماتمسافرتی 
شرکتکردهوبهکارآئیعملیاتکمکخواهدنمود .
اگرچهمطالعهحاضرباحساسیتودقتخاصیانجامشدهاست،امابازارگرائیصرفاًاززاویه
دیدکارکنانآژانسهایمسافرتیفعالدرشمالغربایرانموردمداقهقرارگرفتهاست.از

اینرو،برایتاییدبیشتراعتبارمدلالزماستتادرمحدودهگستردهتروبخشهایدیگری
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مورد بررسی قرار گیرد .عالوه بر این ،متغیرهای واسطه متعددی را میتوان در رابطه بین
بازارگرائی و عملکرد مالی مورد آزمون قرار داد .در مطالعات آتی ،محققان میتوانند
متغیرهایهمچوننوآوری،اعتماد،نامتجاری،وتعهدراموردبررسیقراردهند.بررسیموانع
موجود در شرکتها برای بازارگرا شدن ،و انطباق با فلسفه بازارگرائی میتواند از دیگر
موضوعاتموردبررسیدرتحقیقاتآتیباشد.
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