فصلنامةعلمیـ پژوهشیگردشگریوتوسعه،سالششم،شمارة،11تابستان 96
صفحة 39-62

تأثیر خدمتگرایی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری
(مورد مطالعه :هتل پارس کرمان)
3

4

اردشیریشیری،1مهدیدهقانیسلطانی،2اعظمسلطانیبناوندی ،یونسآزادی 

تاریخ پذیرش1396/06/18 :

تاریخ دریافت1396/02/08 :

چکیده
اف ایشرقابتدربازارواف ایشدانشوآگاهیمشتریانهتلهاازخدماتوگ ینههایانتخابیدیگر
باعث شده که بهتازگی مدیران هتلها با مسئلة ب رگی ،به نام مشتریان ناراضی و مشتریان بدون
هاهمچنین،بااینمسئلهروبهروهستندکهچرابرخیمشتریانراضیاز


وفاداری،مواجهشوند.هتل
رغمرضایتازخدماتوتسهیالتهتلبهمشتریوفادارتبدیلنمیشوند.


هتلوفادارنیستندوبه
درنتیجه،اینپژوهشباهدفبررسیتأثیرخدمتگراییبروفاداریمشتریباتبییننقشمیانجی

ادراك کیفیت خدمات ،در صنعت هتلداری ،انجام شده است .جامعة آماری در این تحقیق کلیة
مشتریان هتل پارس در شهر کرمان است و حجم نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران برای جامعة
نامحدودوبااستفادهازروشنمونهگیریتصادفیساده 384،نفربرآوردشدهاست.اب ارگردآوری

اطالعاتپرسش نامةاستاندارداستکهرواییآنتوسطخبرگانتأییدشدهوپایاییآننی بااستفاده

ازضریبآلفایکرونباخبرآوردشدهاست.تحقیقحاضر،براساسهدف،کاربردی وبراساسچگونگی
دستآوردنداده هایموردنیاز،ازنو تحقیقاتتوصیفیوهمبستگیاست.برایتج یهوتحلیل


به
دادههای پرسش نامه ،از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .نتایج

تحقیقبیانگراثرمثبتخدمتگراییبرکیفیتخدماتووفاداریمشتری،واثرمثبتادراكکیفیت
خدمات بر وفاداری مشتری در هتل پارس کرمان است .نتایج همچنین نشان میدهد که کیفیت
خدماتمتغیریمیانجیاستکهدررابطةبینخدمتگراییووفاداریمشتریاننقشدارد .

گرایی،کیفیتخدمات،وفاداریمشتری،صنعتهتلداری 


خدمت
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مقدمه
درعصرفرارقابتیامروز،هیچسازمانوشرکتینیستکهبدونتوجهبهنیازوخواستةمشتریانو
جلبرضایتآنهابتواندبهموفقیتدستیابد.تحقیقاتنشانمیدهدکهتأثیرکیفیتخدماتدر

جلبرضایتووفاداریمشتریانوفروشموفقکاالیاخدماتبیشترازتأثیرویژگیهایآنکاالیا

خدمات است (پاراسورامان و همکاران .)1988 ،1وفاداری مشتریان از موضوعاتی است که امروزه از
دیدگاه بسیاری از مدیران ،بهویژه در بخش خدمات ،بهعلت فضای رقابتی حاکم بر آن ،از جایگاه
ویژهای برخوردار است (پیسنبرجویو و همکاران .)2016 ،2وفاداری مشتری را وابستگی یا عالقه به

خدمات ،کاالها و افراد شرکت تعریف میکنند .برخی از صاحبنظران بیان میکنند که وفاداری
مشتریاشارهبهنشاندادننگرش هایمساعدبهخدمات/محصوالتوتعهدبهخریدویااستفادهاز

درفتاریونگرشیمیشودوبنابه

یکخدمت/محصولدارد(مایروآلن.)1997،3وفاداریشاملابعا
نظر بیشتر محققان برای درك کامل وفاداری مشتریان باید هم از مقیاسهای رفتاری و هم از
هاینگرشیاستفادهکنیم،زیراآنهادوبُعدجدانشدنیازوفاداریهستند(جیونوچوی،4


مقیاس
ود.باتوجهبهاینکهدربخشخدمات

).مشتریوفادارسرمایةاصلیهرسازمانمحسوبمیش

2012
فردیگستردهتریمابینارا هدهندةخدماتومشتریانوجوددارد،نقشوفاداریدراین


روابطبین
شدهمیتواندباعثاف ایشسهمبازارشود

بخشاهمیتویژهایدارد.وفاداریمشتریانبهخدمتارا ه

5
کهبهنوبةخودبانرخبازگشتسرمایهوسودآوریشرکتارتباطن دیکیدارد(پارکر .)1996،نکتة

گونهای که
بسیار درخور توجه ،در صنعت هتلداری ،نقش مؤثر کارکنان در خلق ارزش است؛ به 
توانگفتآنانبرایحفظونگهداریمشتریانوفادارخدماتراباکیفیتباالتریارا همیکنندو


می
6
هاسهمبهس اییدارند(لیووهمکاران .)2015،درصنایع


کردنآن
درجلبرضایتمشتریووفادار
گرامیدانند.درواقع


ایبرایرفتارمشتری
خدماتی،مسا لمنابعانسانیمانندرضایتشغلیرامقدمه
درجة رضایت مشتری درونی عمدتاً تعیینکنندة منافعی است که سازمان ازطریق رضایت و حفظ
مشتری بیرونی بهدست میآورد (اندرسون و همکاران .)1994 ،7سطح باالی تعهد سازمانی ،برای
وسیلةتعهدمؤسسهبهبهبودمداومکیفیتحمایتمیشود؛چونسطحرضایت


رضایتکارکنان،به
کارمندباعثمیشودتاارا ه دهندةخدمات،انواعیازخدماتراارا هدهدکهباعثرضایتمشتری

میشود .هدف برنامة خدمت گرایی ،توضیح فلسفه و فرهنگ شرکت برای کارمندان آینده است.

خدمت گراییرامشخصاتطراحی درونیازقبیل ساختار،جوّوفرهنگسازمانیدرسطحسازمانی

کنند.خدمتگراییشاملابعادیهمچونتمرک برمشتری،حمایتسازمانی،خدماتتحت

معرفیمی
8
فشاروارتباطقبلیمشتریاست(کاتلروآرمسترانگ .)2009،درواقعخدمتگراییپاسخیراهبردی
1. Parasuraman et al
2. Picon-Berjoyoet al
3.Meyer &Allen
4. Jeon & Choi
5. Parker
6. Liu et al
7. Anderson et al
8. Kotler & Armstrong
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به رقبا و پیشی گرفتن از آنها در رقابت است .شرکتهای خدمتگرا ،برای بهدست آوردن م یت
دارندوارزشهایمشتریراایجادوارا هکنندو


رقابتی،بایدتالشکنندتامشتریانشانراراضینگه
عملکر دوسودآوریشرکترابهبودبخشند(کاوسیوسقایی.)1391،امروزهتقریباًبیشترهتلهای
دنیا ،راهبردهای مشتریمداری را بهطور جدی دنبال میکنند .اگر هتلها خواهان آیندة روشن و
خدمتگرایی

حداقلامیدواربهبقاباشند،چارهایج حفظمشتریانشانندارند؛بنابراین،هتلهاباید

را سرلوحة کار خود قرار دهند .باتوجهبه فعالیت هتلها ،شناسایی پیامدهای وفاداری مشتریان و
اف ایشکیفیتخدماتضروریوموردعالقةپژوهشگراناست(نیسیوقنواتی .)1390،
تواندسهمبهس اییدرسودآوریوتوسعة

اگربپذیریمکهارا ةخدماتموردانتظارمشتریانمی
هاداشتهباشد،منطقیاستکههتلهادرپیشناساییعواملمؤثربرکیفیتخدمات،


سهمبازارهتل
شناسایی نقاط ضعف و ارتقای کیفیت خدمات خود برآیند؛ زیرا در عرصة تالش برای اف ایش
داری،آنهتلیموفقترخواهدبودکهبهراهکاربهبود


سودآوریوسهمبازارازکلبازارخدماتهتل
1
کیفیتخدماتبهمثابةیکراهبردتوجهکند(بریداوهمکاران .)2016،درکشورما،بهرشدخدمات

هتل داریبیشترازنظرکمّیتوجهشدهوبهکیفیتخدماتتوجهچندانینشدهومشتریانازپایین

هاوسیاستهای


ربرنامه
شدهناراضیهستند.سازمانهایخدماتی،د

بودنسطحکیفیتخدماتارا ه
بازاریابیخود،بایدبرایمشتریانجایگاهواهمیتخاصیقا لشوندوتالشخودرادرجهتحفظو
کارگیرند.کوتاهیدراینکارمنجربهنارضایتیمشتریانمیشود.ازطرفدیگر،


وفاداریمشتریانبه
حفظ و نگهداری مشتریان راضی و وفادار بدون کارمندان راضی و وفادار امکانپذیر نیست و حفظ
مشتری از جذب مشتری جدید سودمندتر است (محمدی .)1390 ،مشتریان وفادار به سوددهی
سازمانمی اف ایندوسوددهیهرمشترینی ،دا ماًدرطولارتباطشباسازمانزیادمیشود(گوم و

3
همکاران .)2006 ،2هدف نهایی هر مؤسسه ،ساختن مشتریان وفادار است (ایکارو و مت .)2008 ،
بررسیوشناختوفاداریمشتریانبدینلحاظحا اهمیتاستکهوفادارییاعدموفاداریمشتری
هایخدماتیاست(حمیدیزادهوغمخواری .)1387،


کنندةموفقیتیاشکستسازمان

تعیین
شده،آنچنانکهشایستهاست،

بابررسیپیشینةتحقیق،میتواناذعانکردکهدرتحقیقاتانجام

به بررسی تأثیر خدمتگرایی بر وفاداری مشتریان در هتلها پرداخته نشده است .ازطرفی ،بررسیها
نشان میدهد صنعت هتلداری در استان کرمان در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد .بسیاری از
هتلهایاستانگالیهدارند.ایندرحالیاستکه
ازوضعیتخدماترسانیوکیفیتخدمات 

مشتریان،
هتلپارسکرماننی باکاهش10درصدیمشتریانخود،درسال95برایمراجعةمجددواستفادهاز
امکاناتهتل،مواجهبودهاست(سازمانمیراثفرهنگیاستانکرمان.)1395،بنابراین،تحقیقحاضر
کند.همچنینباتوجهبهاهمیتمشتریبرای

خألعلمیموجودرا،ازنظرموضو وکاربرد،تاحدیپرمی
ها،توجهبهعواملجذبوحفظمشتریانوایجادمشتریانوفادارامریضروریاست.ازاینرویکی


هتل
1. Brida et al
2. Gomes et al
3. Eakuru & Mat

41

اردشیر شیری و همکاران

تأثیر خدمتگرایی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات ...

ازعواملمهمواساسیدرجذبووفاداریمشتریان،خدمتگراییوکیفیتخدماتارا هشدهاست.
نوآوری این پژوهش از دو جهت قابل طرح است :نخست اینکه بررسی مفهومی و میدانی رابطة بین
خدمتگرایی،کیفیتخدماتووفاداریمشتریوارا ةمدلیبومیدراینزمینه،برایهتلپارسدر
باردرصنعتهتلداریانجامشدهاست.دوماینکهپژوهشحاضربهتحلیلمدل


شهرکرمان،برایاولین
اختاریخدمتگراییووفاداریمشتریباسنجشنقشمیانجیکیفیتخدماتدرهتل

معادالتس
بینیمیشودنتایجاینتحقیقنو وشدتاثرواهمیتهریکاز


پردازد.بنابراینپیش
پارسکرمانمی
عواملفوقرادرایجادوفاداریمشتریانهتلپارسمشخصکندومدیرانازایننتایج،برایاتخاذ
صمیماتراهبردیهتل،بهرهببرند.پژوهشحاضردرپیپاسخبهاینسؤالاستکهآیاخدمتگرایی

ت
بروفاداریمشتریان،باتبییننقشکیفیتخدمات،درهتلپارسشهرکرمانتأثیرگذاراست؟باحصول
نتایجمیتوانراهکارهایمناسبدراینزمینهپیشنهادکرد .


مبانی نظری و پیشینة پژوهش
دراینبخش،بهتوصیفمفهوموفاداریمشتری،خدمتگرایی،کیفیتخدماتوسپسبهتشریح
پیشینةمدلمفهومیتحقیقپرداختهشدهاست .

خدمتگرایی ،کیفیت خدمات و وفاداری مشتری
ایجادشدکهمفهومیتکبُعدیبود.بعدازآن،درسالهای

مفهوموفاداریاولینباردردهة 1940
کهبعدهاباعنوانوفاداری

1944و،1945دومفهوممج ادربارةوفاداریشکلگرفت«:ترجیحبرند»
نگرشیمطرحشدو«سهمبازار»کهبعدهاتحتعنوانوفاداریرفتاریارا هشد.سیسالبعدازآن،
مفهوموفاداریواردادبیاتآکادمیکشدومحققاندریافتندکهوفاداریمیتواندترکیبیازوفاداری

نگرشیورفتاریباشد(پوجلوهمکاران.)2013،1مطالعاتگذشتهدرزمینةوفاداریمشتریعمدتاً
بروفاداریبهنامیکبرندتجاری،به خصوصباتأکیدبرارزیابیرفتارهایتکرارخریدواقعی،متمرک 

وباورهایمصرفکننده،عواطفوقصد

شدهبود.پسازآن،بهمعنایروانیوفادارینی توجهشد 
وی ،در یک چارچوب ،ارزیابی شد .عالوهبراین ،مطالعات گذشته نشان دادهاند که وفاداری مشتری
شامل دو ساختار متفاوت است :وفاداری به فروشنده و وفاداری به شرکت (چن .)2015 ،2کارکنان
بخش خدمات ازطرف شرکت خود نقش مهمی را ازطریق تماسهای شخصیشان با مشتریان ایفا
روبهجایشرکتخدماتی،با
میکنند.معموالًمشتریانبافروشندگانتعامالتزیادومکرردارند،ازاین 

فروشنده ارتباط ن دیکی برقرار میکنند .بنابراین باید روشن شود که مشتریان به کارکنان بخش
خدمات(فروشندگان)وفادارندیابهشرکتخدماتی.اگرچهفروشندهنقطةاتصالاصلیمشتریانو
شرکتخدماتیاست،وفاداریمشتریبهفروشندهمتفاوتازوفاداریبهشرکتاست(جانیوهان،3
1. Poujol et al
2. Chen
3. Jani & Han
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 .)2015در محیط رقابتی امروز ،یکی از مهمترین اهدافی که بازاریابان خدماتی میباید درجهت
داریوباالبردنسهمفعلیشاندربازارودرمرتبة

یابیبهآنتالشکنند،بهدستآوردن ،
نگه


دست
باالتر،حفظوفاداریمشتریان،بهمنظورایجادم یترقابتیپایدار،ازطریقتالشهایبازاریابیاست.

بنابراینازلحاظمدیریتبازاریابی،اطمینانازمشتریوکسبسودحاصلازاف ایشمشتریبسیار
حا اهمیت است .وفاداری مشتری ،بهخصوص در حوزة خدمات ،یکی از مهمترین فاکتورها در
عملیاتکسبوکارشناختهمیشود(کیووهمکاران.)2015،1مقولةوفاداریومطالعةوفاداریبهنام

و نشان (مارك) و وفاداری مشتریان توسط افراد زیادی بسط و گسترش داده شده است .وفاداری،
اذهانشنوندهایجادمیکند.هرکسیازیکدوستخوب،همسرویاهمکار

ذهنیتمثبتیرادر 
خوبتوقعداردکهبهاووفاداربماند.اغلبوفاداریازروابطیسرچشمهمیگیردکهطرفینرابطههر
دو برنده باشند (فانگسو و همکاران .)2013 ،2وفاداری مشتریان غالباً برای موقعیت سازمانهای
کسبوکارحیاتیاست؛چراکهمعموالًجذبمشتریانجدیدگرانترازحفظمشتریانموجوداست.در

اندکهمشتریانوفاداربهمثابةیکداراییرقابتی


گرفته،نویسندگانپیشنهادداده
اکثرتحقیقاتصورت
حفظ شوند و یکی از راههای تقویت این امر ایجاد رابطة همکاری صمیمانه ،مناسب و قوی بین
فروشندگانوخریداراناست(حیدرزادهوحسینیفیروزآبادی .)1387،
وفاداریمشتریراوابستگییاعالقهبهخدمات،کاالهاوافرادشرکتتعریفمیکنند.برخیاز
دادننگرشهایمساعدبهخدمات/محصوالت و

نظرانبیانمیکنند:وفاداریمشتریبهنشان


صاحب
3
تعهدبهخریدمجددویااستفادهازیکخدمت/محصول،اشارهدارد(کیموهمکاران .)2016،وفاداری
شاملابعادرفتاریونگرشیمیشودوازنظربیشترمحققان،برایدركکاملوفاداریمشتریانباید

هایرفتاریوهمازمقیاسهاینگرشیاستفادهکرد؛زیرادوبُعدجدانشدنیازوفاداری


همازمقیاس
4
).امروزهازدیدگاهبسیاریازمدیران،بهویژهدربخشخدمات،وفاداری

هستند(شیوهمکاران 2014،
علتفضایرقابتیحاکمبرآنازجایگاهویژهایبرخورداراست.نکتةدرخورتوجهنقشمؤثر


مشتریانبه
ایکهمیتوانگفتنگهداریمشتریانوفادار،بدونکارکنانراضی

کارکناندرخلقارزشاست؛به 
گونه
ووفادارامکانپذیرنیست،چراکهکارکنانوفادار،خدماتراباکیفیتباالتریارا همیکنندودرجلب
هاسهمبهس اییدارند(کیموهمکاران .)2003،


رضایتمشتریووفادارکردنآن
مؤسسات و سازمانها امروزه دریافتهاند که رضایت مشتریان ،برای نگهداری آنها در سازمان،
خوشباشند.آنهابایدمطمئنشوندکهمشتریان


توانندبهرضایتمشتریاندل

کافینیستونمی
شان،وفادارهمخواهندبود.درحقیقت،آنهابرایحفظم یترقابتیبهچی یبیشازرضایت


راضی
مشتری نیازمندند؛ چی ی که بتواند مشتری را برای سازمان وفادار کند ،حتی اگر رقیبان خدمات
بهسازمانآنهاارا هدهند.بنابراین،امروزهسازمانهایتولیدیو

همسطحویانسبتاًباالترینسبت

ها،نهایتسعیخودرابهکارمیگیرندتامشتریانراضیرابهمشتریان


هاوهتل

خدماتی،نظیربانک
1.Qiue et al
2. Fung So et al
3. Kim et al
4. Shi et al
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وفادار تبدیل کنند (حاج اسماعیلیان و وکیلالرعایا .)1394 ،معروفترین تعریف قابلقبول برای
وفاداریمربوطبه«یاکوبیوکنی  »1است.آنانوفاداریراتعصببهماركوپاسخرفتاریدرطی
دهدوبهصورت


هاترجیحمی

بهسایرمارك

کنندکهدرآنفردیکماركخاصرا

زمانتعریفمی
2
یکتعهدروانیدربارةآنتصمیممیگیرد(چنوهو .)2010،همچنین،کاتلروفاداریراتعهدپایدار
بهخانواده،کشورویادوستانتعریفمی کند.ازنظروی،ایناصطالحدرابتداباتأکیدوفاداریبهنام

3
تجاریواردادبیاتبازاریابیشدهاست.ازنظراولیور (،)1999وفاداریبهیکتعهدقویبرایخرید
طوریکههمانماركیامحصول،


شود؛به

مجددیکمحصولیایکخدمتبرتردرآیندهاطالقمی
رغمتأثیراتوتالش هایبازاریابیبالقوةرقبا،خریداریشود(عبدالوندوعبدلی.)1387،درنهایت


علی
دةمکررازآنبهوجود

می توانگفتوفادارینوعینگرشمثبتبهیکمحصولاستکهبراثراستفا

آیدومیتواندلیلآنرافرایندهایروانیبیانکرد(دهقانیسلطانیوهمکاران .)1392،


می
کهصنایعتولیدیگوناگونتحتتأثیرانقالبخدماتقرارگرفت،خدماتدر

تاقبلاز 1980
4
ازفروشرا،بهعلت


دماتپس
درنظرگرفتهمیشدوخ

هایتولیدیبهمن لةزیاناجتنابناپذیر 


شرکت
ه ینههای قابلتوجه آن ،کاهش میدادند .بعد از گذشت سی سال از تحقیقات بازاریابی خدمات،
بیشترشرکت هایتولیدکنندةسنتیازپتانسیلخدماتبرایایجاددرآمدورضایتمشتریاناستفاده

5
اینمیتوانندبرتری


انکاالهایسرمایه
کردند(کارپنوهمکاران .)2015،ازطرفدیگر،تولیدکنندگ
تکنولوژیخودرادا ماًحفظکنند؛همچنین،شدترقابتدرسطحبازاردرحالاف ایشاست.این
هاواردمیکند.حاشیةسودموضوعیکلیدیبرای


عواملفشارزیادیرابرحاشیةسوداینشرکت
تولیدکنندگان کاالهای سرمایهای است .درواقع ،حاشیة سود نیرویی برای پیدا کردن فرصتهای
رقابتی متمای کنندة شرکت از رقبایش است .در این فضا ،حرکت بهسوی خدمتگرایی 6روشی
هوشمند برای دستیابی به م یتهای رقابتی جدید و حفظ سودآوری کل شرکت است (چیانگ و
سمتخدمتگراییحرکت


ینعلتبه
بیرتچ.)2011،7تولیدکنندگانوارا هدهندگانخدماتبهچند
؛ارتباططوالنیمدتبامشتری؛ایجادفرصتهای


کنند:سهولتدرفروشمحصوالتوخدمات

می
بازاریابی در بازارهایی که به بلوغ رسیدهاند؛ تعادل داشتن در برابر اثرات چرخههای اقتصادی یا
جریانهاینقدینگی8؛پاسخگوییمناسببهتقاضایمشتریانخدمات(کارپنوهمکاران .)2015،

فعالیتهای طراحیشدة سازمانی برای ایجاد

بهطورکلی خدمتگرایی عبارت است از مجموعه

گراییرامجموعهاینسبتاًبلندمدتازفعالیتهای

خدماتعالیوارا هبهمشتریان.درواقع،خدمت
10
سازمانی تفسیر کردهاند (گون ال و گارازو .)2006 9اشنایدر و همکاران  ،در سال  ،1980اولین
1. Yakoubi & Kinz
2. Chen & Hu
3. Oliver
4. Necessary evil
5. Karpen et al
6. Service orientation
7. Chiang & Birtch
8. Crash flow
9. Gonalez & Garazo
10. Schneider & et al
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محققانی بودند که اهمیت خدمتگرایی را بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که درك
مشتریانازخدماتبهشدت خدمتگرایی کارمندانمرتبط میشود.برایکیفیتبهترخدمات،به
کارمندانی با سطح باالیی از خدمتگرایی احتیاج است (مرلو و همکاران .)2006 ،1درحقیقت،
رووخوشبرخوردوپاسخگوبهنیازهای

کارمندانخدمتگراافرادیهستندمواظبومراقب،خوش
شود.یککسبوکار،برای

مشتریان؛کهاینبهنوبةخودمنجربهارا ةخدماتبهتربهمشتریانمی

اینکهبتواندخودشراازرقبامتمای سازد،بایدخدماتیارا هدهدکهارزشمصرفرابرایمشتریان
گراییراقابلیت ارتباطیالگوهایمتمای سازیوراهبردهاییتعریفمیکنندکه

اف ایشدهد.خدمت
دهد؛کهبهطورمؤثروکارامدباعثایجادنقطة

گسترةوسیعیازخدماترابهاکثرمشتریانارا همی
2
عملکردمیشود(کینگوهمکاران  .)2013،

تمای کسبوکاروبهبود
گراییازعواملمهمدرشکلدهیوفاداریمشتریاناست.درواقعخدمتگرایی،راههای


خدمت
گوناگونیبرایتجدیدحیاتسازمانهاواِعمالنوآوریپیشرویمدیرانقرارمیدهدتاباارا ةمداوم

رمشتریبهوجودآورندودرنهایتبهرضایتمشتریدست

وپایدارخدماتباکیفیت،تعهدعمیقید
گراییپاسخیراهبردیبهرقباوپیشیگرفتنازآنهادررقابت


).خدمت
یابند(کالركوموت2006،3
منظوربهدستآوردنم یت رقابتی،بایدتالشکنندتامشتریان را


گرا،به

هایخدمت

است.شرکت
دارندوارزشهای مشتری(کیفیتخدماتوارزشخدمات)راایجادکنندوارا هدهندو


راضینگه
4
عملکردوسودآوریشرکترابهبودبخشند(کیموهمکاران  .)2005،
کیفیتخدماتحوزةعلمینسبتاًجوانیاستکهحدوددودههازعمرآنمیگذرد.اینواژه
برایافرادمختلف،معنایمتفاوتیدارد.بنابرایندراولین گامازبهبود کیفیتخدمات،بایددرك
تنهاازجهتمعناییمهماست،بلکهمهمتراز


عالوهکیفیتنه

روشنیازمفهومکیفیتداشتهباشیم.به
آن هدایتکنندة تالشهای کارکنان درجهت رسیدن به خدمات با کیفیتتر خواهد بود .آگاهی از
مفهومکیفیتخدماتیوتالشبرایبهبودآنبهارا ةخدماتباکیفیتمنجرمیشودوبااف ایش
سطح کیفیت خدمات می توان اف ایش رضایت مشتریان را انتظار داشت .بنابراین ،کیفیت خدمات
عنوانیکمقیاسیاعاملسنجشرضایتمشتریانمطرحمیشود(فضلیوهمکاران.)1390،


به
تحقیقات نشان میدهد کیفیت خدمات از عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید مشتریان بالفغل و
ایاستکهباعثمیشودمشتریانبهسمترقبا


بالقوهاستوخدماتضعیفازعواملکلیدیواولیه
تمایلپیداکنند.مشتریانناراضیاحساسنارضایتیخودرا،بهطورمتوسط،بهدهتابیستنفراز

5
طورمنطقیمیتوان

المیدهند(رحمانوهمکاران  2016،
).به

افرادیکهباآنهاارتباطدارندانتق

نتیجه گرفت خدماتی که کیفیت پایینی دارند مشتریان بالقوه را کاهش میدهند .ثابت شده که
برآورده ساختن انتظارات روزاف ون مشتریان یکی از مهمترین و مشکلترین مسا لی است که
1. Merlo et al
2. King et al
3. Clark & Mount
4. Kim et al
5. Rahman et al
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تقسیمبندی بازار براساس انتظارات مشتریان ،بهمنظور ایجاد

شرکتهای خدماتی با آن مواجهاند .

سطوحمختلفکهپاسخ گویانتظاراتمشتریانباشدومنجربهایجادمشتریانوفادارشود،ازامور

ضروریاستکهشرکتهایخدماتیبایدبهآنتوجهکنند.کیفیتخدماتاب اررقابتیبرجستهای

است که شرکتهای رهبر بازار ،برای جذب وفاداری مشتریان ،سعی میکنند از آن بهره گیرند.
تحقیقات نشان می دهد که تعامالت شخصی بین کارکنان و مشتریان بیشترین تأثیر را بر ادراکات
مشتریازکیفیتخدماتدارد(جیانگوزانگ.)2016،1کیفیتعبارتازآمادهبودنخدمتیاکاال
برایاستفادهکنندهاس تکهخودنیازمندطراحی،انطباق،دردسترسبودنومناسببودنمکانارا ة
خدمت است (مهدینیا .)1389 ،کیفیت هیچ معنا و مفهومی ندارد بهج هرآنچه مشتری واقعاً
دیگر،محصولیاخدمتزمانیباکیفیتاستکهباخواستههاونیازهایمشتریان

خواهد.بهعبارت


می
انطباق داشته  باشد .کیفیت باید انطباق محصول و خدمت با نیاز مشتری تعریف شود .سازمان
تمامویژگیهاوخصوصیاتمحصولیا

المللی،کیفیترااینگونهتعریفمیکند«:


استانداردهایبین
خدمت که توانایی برآورده کردن نیازهای مشتری را دارد» .دمینگ و بوم کیفیت را چنین تعریف
کیفیتمفهوموسیعیاستکهتمامبخشهایسازمانبهآنمتعهدندوهدفآناف ایش

میکنند«:

کاراییکلمجموعهاست»(امیری.)1384،تمایلبهارا ةخدماتباکیفیتنقشمهمیدرصنایع
داری،بیمهای،بانکیو....ایفامیکند؛چراکهکیفیتخدماتبرایبقاوسودآوری

خدماتینظیرهتل
شمارمیرود.امروزه،رضایتمشتریوکیفیتخدماتازمسا ل حیاتی در


انامریحیاتیبه
سازم
شمارمیرود(کروبیوفیاضی .)1391،


داری،به

ویژههتل

اغلبصنایعخدماتی،به

پیشینة تجربی پژوهش
بوكوهمکاران)2016(2درتحقیقخودبهایننتیجهرسیدندکهبرآوردننیازهایاساسیبراعتماد
ووفاداریمشتریانتأثیرمعناداریدارد.فتحیولندراناصفهانی(،)1395درتحقیقخوددرصنعت
هتل داریاصفهان،بهایننتیجهدستیافتندکهاعتمادورضایتبروفاداریاثرمستقیمدارد.هنگو

4
3
کداری ازقبیل بانکداری
همکاران ( ،)2010در بانک پنانگ مال ی ،با تمرک روی فرایند بان 
وموبایل بانک،بهنقشوفاداریمشتریبانکاشارهکردندودرمدلنظریخود،با

تیام5
اینترنتی،ای 

بهرهگیری از مدل سروکوال و روش پیمایش توصیفی و توزیع پرسشنامه ،به بررسی آثار مستقیم

کیفیت خدمات و آثار غیرمستقیم آن ازطریق رضایتمندی بر وفاداری پرداختهاند .هیون کیم6
)،باآزمونمدلساختاریارتباطخدمتگرایی،کیفیتخدماتورضایتمشتریباوفاداری

(2011
هایزنجیرهایمستقردرسئولکرةجنوبی،بااستفادهاز


مشتریانوتوسعةمدلمفهومیازرستوران
نامهونمونةآماریکارکنانرستورانها،بهایننتیجهرسیدکهضریباثرگذاریکیفیت

اب ارپرسش
1. Jiang & Zhang
2. Bock et al
3. Kheng et al
4. Penang
5. Automated Teller Machines
6. Hyun Jeong Kim
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مندیورضایت مندیرویوفاداریمشتریانبیشترازسایرضرایبمسیریدر


خدماترویرضایت
مدل معادالت ساختاری است .قرهچه و دابو یان ( )1390تحقیقی با عنوان «وفاداری کارکنان در
دستآمده از این تحقیق نشان
دادهاند .نتایج به 
تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی» انجام  
می دهد که بین وفاداری کارکنان و کیفیت خدمات ،کیفیت خدمات و رضایت مشتری ،و رضایت

مشتریووفاداریمشتریارتباطمثبتومعناداریوجوددارد .
کروبی و همکاران ( )1393در پژوهش خود ،با عنوان «بررسی رابطة میان رضایت مشتری و
،بهایننتیجهدستیافتندکهمهمترینعاملدروفاداریمشتریان،

وفاداریدرصنعتهتلداری»

اهمیتترین عامل

کیفیت خدمات (اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان ،عوامل محسوس و همدلی) و کم
قیمتاست.رحیمنیاوهمکاران() 1391درتحقیقخودبهایننتیجهرسیدندکهکیفیترابطهبا

شدهووفاداریموثراست.تاجزادهوهمکاران(،)1390درپژوهشیباعنوان


مشتریبرکیفیتادراك
هایپنجستارةتهران»،بهایننتیجهدستیافتند


عواملمرتبطباوفاداریمشتریانایرانیدرهتل
«
کهخدماتمکملبیشترینتأثیررابروفاداریمشتریاندراینهتلهادارد.حقیقیکفاشوباقری

() 1391درپژوهشیکهانجامدادندبهایننتیجهرسیدندکهبینادراكمیهمانانازکیفیتخدمات
ووفاداریآنهارابطةمستقیموقویبرقراراست .

1
داری،بامؤلفههایقابلیتاعتماد

کاشیفوهمکاران ()2015بهارزیابیاثرکیفیتخدماتبانک
بهخدماتبانکی،مطمئنبودنوصداقتدرارا ةخدماتبانکی،شخصیسازیورعایتآدابورسوم
مندیووفاداریمشتریاندرنظامبانکداریمال یپرداختند.نتایجارزیابیآنها


داری،بررضایت

بانک
معنیدار
نشان از وجود ارتباط معنیدار کیفیت خدمات بانکداری با رضایتمندی مشتریان و اثر  
)بهبررسیمؤلفههایکیفیت

رضایتمندیبروفاداریمشتریانداشتهاست.ای وگوواوقبا2015( 2

خدمات در مدل سروکوال و اثرگذاری آن بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان ،با استفاده از روش
اندکهنتایجاینارزیابینشانازارتباطمعنیدارمتغیرهاداشتهاست.ناصریانو


پیمایشی،پرداخته
ارتباطرضایتمندیعواملبرگ اریوکیفیتارا ةخدمات

همکاران(،)1393درتحقیقیباعنوان«
مندیشرکتکنندگاندرالمپیادورزشدانشجویی»،بهایننتیجهرسیدندکه

آنهابامی انرضایت

یتخدماتآنانورضایتمندیکارکنان

مندیکارکنانبامؤلفههایکیف


هایرضایت

ارتباطبینمؤلفه
میتواند پیش بین معناداری برای کیفیت ارا ة خدمات آنان باشد .کیفیت ارا ة خدمات کارکنان نی 

میتواند پیشبین معناداری برای رضایتمندی مشتریان باشد .عالالدینی و چینی ( ،)1391در

تحقیقی با عنوان «کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران (مطالعة موردی :مشتریان خارجی
هتلهایچهاروپنجستارةایران)»،بهایننتیجهرسیدند کهسهبُعدخدماتهتلها،مشتملبر

محصولفی یکی،خدمتتجربه شدهوخوراكونوشیدنیبارضایتمشتریانارتباطمعناداریداردکه
کیفیتبُعدخدمتتجربهشدهورضایتگردشگرانباالترینرتبهرادارد.مهرانیوهمکاران(،)1391
رضایتمندیـوفاداری

بررسیاثرتصویرذهنیازشبکةبانکبرفرایندکیفیتـ

درتحقیقیباعنوان«
1. Kashif et al
2. Izogo & Ogba
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مشتریان در شعب بانک کارآفرین استانهای مازندران و گلستان» ،به این نتیجه رسیدند که بین
بُعدهایکیفیتخدماتوتصاویرذهنیارتباطمعناداریوجودداردوبرایاف ایشرضایتمشتریان
بایدخدماتبیعیبونقصارا هشود .

عالمهونکتهدان()1389درپژوهشخود،باعنوان«بررسیتأثیرکیفیتخدماتبروفاداری
مشتریدرهتلهایچهاروپنجستارةاصفهان»،بهایننتیجهدستیافتندکهکیفیتخدماتتأثیر

هانشانداد،متغیرهایاعتمادورضایتمندی


عالوهیافته

مثبتمعناداریبروفاداریمشتریدارد.به
نقشمیانجیرادررابطةکیفیتخدماتووفاداریایفامیکنندوخودنی تأثیرمثبتمعناداریبر

ایجادوفاداریدارند.رحیمیکلور(،)1394درتحقیقیباعنوان«بررسیاثرکیفیتخدماتودانش
دهدکهارتباطمعنیداریبین


هانشانمی

انجامدادند.یافته
بانکازمشتریانبروفاداریمشتریان»
متغیرهایتحقیقوجوددارد.کیفیتخدماتبانکیودانشبانکازمشتریانمستقیماًوهمچنین
ازطریق متغیرهای میانجی تصویر ذهنی ،کیفیت ارتباط با مشتریان و رضایتمندی بر وفاداری
مشتریانتأثیرمثبتمعناداریدارد .

چارچوب مفهومی و فرضیههای پژوهش
برای ساختن مدل تحلیلی ،محقق میتواند به دو شیوة متفاوت عمل کند که میان آنها تفاوت
مشخصیوجودندارد:یاابتداازتدوینفرضیههاشرو کندوسپسبهمفاهیمبپردازد،یااینکهراه

بهاستداللمذکور،فرضیاتتعریفشده،نظر


).باتوجه
معکوسیراطیکند(رستگاروهمکاران1394،

استادانوخبرگاندرزمینةمدیریتبازاریابیوهمچنینبراساسمبانینظریوپیشینةتحقیق،مدل
مفهومیپژوهشبهصورتشکل1طراحیوتدوینشدهاست .


شکل  :1مدل مفهومی پژوهش



H
H


وفاداری مشتری
خدمتگرایی
H


صورتزیرتدوینمیشود :

بنابراینفرضیههایپژوهشبه

.خدمتگراییبرکیفیتخدمات،درهتلپارسشهرکرمان،تأثیردارد .

1
.خدمتگراییبروفاداریمشتریان،درهتلپارسشهرکرمان،تأثیردارد .

2
.3کیفیتخدماتبروفاداریمشتریان،درهتلپارسشهرکرمان،تأثیردارد .
 .4خدمتگرایی با نقش واسطهای کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان ،در هتل پارس
شهرکرمان،تأثیردارد .
3

کیفیت
خدمات

1

2
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روششناسی پژوهش
دستآوردندادههایموردنیاز،ازنو 


اساسچگونگیبه

پژوهشحاضر،برمبنایهدف،کاربردیوبر
پژوهشهایتوصیفیوهمبستگیاست.جامعةآماریدراینتحقیقکلیةمشتریانهتلپارسدر

شهرکرماناست،بنابراینجامعةآماریتحقیقنامحدوددرنظرگرفتهشدهاست.برایبهدستآوردن

نامههای
گیریتصادفیسادهاستفادهشدهاست.بدینترتیبکهپرسش 


حجمنمونه،ازروشنمونه
پژوهش در اختیار مشتریان هتل پارس کرمان قرار داده شد و از آنان خواسته شد که پرسشنامة
هایآنپاسخدهند.برایبهدستآوردنحجمنمونه،از


دقتمطالعهکنندوبهپرسش

مذکوررابه
فرمولکوکراناستفادهشدهکهحجمنمونهدراینپژوهش384نفراست(سرمدوهمکاران .)1393،
نفربرآوردشد،محققبهجمعآوریاطالعاتاز 450مشتری

علیرغماینکهحجمنمونه 384

پرسش نامه،بعدازغربالکردن،کاربردیبودواستفادهشد.درپژوهش

پرداختکهازاینتعداد395
نامةاستانداردتوسطمحققتهیهوتنظیمشدهکهتأثیرخدمتگراییرابروفاداری


حاضر،یکپرسش
یانجیکیفیتخدماتمیسنجدومتغیرهایآنبهشرحزیراست :

مشتریباتبییننقشم
گیریخدمتگراییازیکمقیاسپنجبخشی،کهتوسطکیم()2011


برایاندازه
خدمتگرایی :
ایجاد شده بود ،استفاده شد .این مقیاس پنج گویه داشت و پاسخها از طیف لیکرت پنجگ ینهای
بهصورت(1بسیارمخالف)تا(5بسیارموافق)بود .

کیفیت خدمات :کیفیتخدمتبااستفادهازمقیاسنوزدهبخشیشیوهمکاران()2014وبا
طیف لیکرت پنجگ ینهای بهصورت ( 1بسیار مخالف) تا ( 5بسیار موافق) اندازهگیری شد .مقیاس
کیفیتخدماتشیوهمکارانپنجبُعدداردکهشاململموسات،اعتبار(قابلیتاطمینان)،تضمین
(اعتماد)،همدلیوپاسخگوییاستکهچهاربُعداولچهارگویهوبُعدپاسخگوییسهگویهدارد .

وفاداریمشتریباپنجآیتمازپرسشنامةوفاداریچن ()2015وبا طیف

وفاداری مشتری :
ایبهصورت(1بسیارمخالف)تا(5بسیارموافق)ارزیابیشد .
لیکرتپنجگ ینه 

برای روایی پژوهش از روایی سازه استفاده شده است .برای تعیین روایی سازه نی  ،از تحلیل
عاملیتأییدیاستفادهشدکهدرقسمتیافتههایپژوهشبهآنپرداختهشدهاست.برایپایاییآن

نی ازضریبآلفایکرونباخاستفادهشدهاست .

جدول  :1ضریب آلفای کرونباخ مربوط به هریک از متغیرها
پرسشنامه

آلفای کرونباخ

منبع

خدمتگرایی


0/924

(کیم)2011،

کیفیتخدمات

0/942

(شیوهمکاران )2014،

وفاداریمشتری

0/886

(چن )2015،


برای بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش ،ضریب همبستگی پیرسن و برای آزمون
،بهکارگرفتهشده
گیریازنرماف ار LISREL


ساختاری،بابهره
ها،تکنیکمدلیابیمعادالت 


فرضیه
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.حالتهای

ترینشاخصهایبرازشمدلعبارتنداز CFI3،NNFI2،NFI1:وRMSEA4


است.مهم
بهینهبرایاینآزمونهابهشرحزیراست :

.1آزمونx2هرچهکمترباشدبهتراست،زیرااینآزموناختالفبیندادهومدلرانشانمیدهد .
.2آزمونNNFI،NFIوCFIبایداز90درصدبیشترباشد.
.3آزمون  RMSEAهرچهکمترباشدبهتراست،زیرااینآزمونمعیاریبرایمیانگیناختالف
شدهودادههایمدلاست(شیریوهمکاران .)1394،


هایمشاهده

بینداده

یافتههای پژوهش
جمعیتشناختینمونةمشتریاننشاندادهشدهاست.بیشتریندرصدفراوانی

،ویژگیهای

درجدول2
سالاست.بیشترنمونههازنودارایتحصیالتکارشناسیهستند .

سننمونههابین31تا35
جدول  :2دادههای جمعیتشناختی مشتریان
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد اعتبار

درصد تجمعی

زن

212

53/7

53/7

53/7

مرد

183

46/3

46/3

100/0

کل

395

100/0

100/0

سن

فراوانی

درصد

درصد اعتبار

درصد تجمعی

20-25سال

32

8/1

8/1

8/1

26-30سال

79

20/0

20/0

28/1

31-35سال

149

37/7

37/7

65/8

بیشاز35سال

135

34/2

34/2

100/0

کل

395

100/0

100/0

تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد اعتبار

درصد تجمعی

دیپلموپایینتر
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11/9

11/9

11/9

فوقدیپلم

63

15/9

15/9

27/8

لیسانس

202

51/1

51/1

79/0

فوقلیسانسوباالتر

83

21/0

21/0

100/0

کل

395

100/0

100/0




برایاطمینانازکفایتنمونهگیریانجامشود.

پیشازتحلیلعاملیتأییدی،بایدآزمونKMO
میدانند.نتایجمربوطبه
مؤمنیوفعالقیومی()1396مقدارمناسببرایاینشاخصراباالی  0/6
اینآزموندرجدولزیرارا هشدهاست :
جدول  :3عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت
1- Normed Fit Index
2- Non-Normed Fit Index
3- Comparative Fit Index
4- Root Mean Square Residuals
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نتیجه

عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت

خدمتگرایی 


= 0/891KMO
= 0/000Sig

دادههاشرایطموردنیازبرایاجرای

تحلیلعاملیرادارند .

کیفیتخدمات 

= 0/836KMO
=0/000Sig

دادههاشرایطموردنیازبرایاجرای

تحلیلعاملیرادارند .

وفاداریمشتری 

= 0/864KMO
=0/000Sig

دادههاشرایطموردنیازبرایاجرای

تحلیلعاملیرادارند .


همانطورکه در جدول باال مشاهده میشود ،باتوجهبه اینکه مقدار شاخص کفایت نمونهگیری

گیریتأییدمیشود .


است،کفایتنمونه
برایهریکازمتغیرهاباالی0/6
1
ها،ازآزمونکلوموگرافـاسمیرنوف استفادهشدهاست.دراینآزمون،


برایبررسینرمالبودنداده
اگرسطحمعناداریکمتراز0/05باشد،فرضصفرردمیشودواگرسطحمعناداریبیشتراز0/05باشد،
شود.نتایجمربوطبهآزموننرمالبودنعاملهادرجدول3آوردهشدهاست .


فرضیکپذیرفتهمی

جدول  .4نتایج مربوط به نرمال بودن عاملها
تعداد 

خدمتگرایی

کیفیت خدمات

وفاداری مشتری

 395

 395

 395

آزمونK S

 1/30

 1/44

 1/66

سطحمعناداری 

 0/065

 0/230

 0/380


دست آمدهازآزموننرمالبودنمتغیرها،نشانازنرمالبودنمتغیرهایپژوهشدارد.
نتایجبه 

سازیمعادالتساختاریبهبررسیفرضیههایپژوهشپرداخت .


توانبااستفادهازمدل

درنتیجهمی
استکهآیاسؤالهایپژوهشقابلیتسنجش

درتحلیلعاملیتأییدی،پژوهشگربهدنبالآن 

متغیرموردنظررادارند.ازسویی،باتوجه بهاینکهمتغیرهایپژوهشحاضردارایابعادیهستندکه

برایهریکازابعادسؤال هاییطراحیشده،الزماستتحلیلعاملیتأییدیدردومرتبةاولودوم

صورت پذیرد (حمیدیزاده و همکاران .)1391 ،در این پژوهش ،باتوجهبه اینکه متغیرهای
خدمت گراییمستقلوبدونبُعداست،برایرواییآنازتحلیلعاملیتأییدیمرتبةاولاستفاده

شدهاست.برایرواییمتغیروفاداریمشترینی ،کهمتغیروابستهاست،ازتحلیلعاملیتأییدی
مرتبةاولاستفادهشدهاست.همچنین،ب رایرواییمتغیرکیفیتخدمات،کهمتغیرمیانجیودارای
بُعداست،ازتحلیلعاملیتأییدیمرتبةاولودوماستفادهشدهاست.درجدول،5بارعاملیمقدار
عددیاستکهمی انشدتتأثیرمیانیکمتغیرپنهانومتغیرآشکارمربوطبهآنراطیفرایند
تحلیلمسیرمشخصمیکند .هرچهمقداربارعاملییکشاخصدریکسازةمشخصبیشترباشد،
کند.بارعاملیمنفییکشاخص،نشاندهندة


آنشاخصسهمبیشتریدرتبیینآنسازهایفامی
1. Kolmogorov–Smirnov test
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تأثیر منفی آن در تبیین سازة مربوط است (طبرسا و همکاران .)1392 ،همچنین در این جدول،
وسطچندگویهسنجیدهمیشود .

سؤاالتنشانمیدهدکههرمتغیرت

جدول  :5تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول و دوم متغیرهای پژوهش
متغیر

ضریب

ضریب

استاندارد

معناداری

-

-

-

ملموسات

0/51

10/62

اعتبار
(قابلیت
اطمینان)

0/82

19/65

پاسخگویی


0/72

16/26

ابعاد

خدمت-
گرایی

کیفیت
خدمات

وفاداری
مشتری

تضمین
(اعتماد)

0/87

21/50

همدلی

0/93

24/02

-

-

-

ضریب

عدد

استاندارد

معناداری

متنو بودنخدمات

0/85

20/61

اجرایصحیحوبیعیبخدمات


0/88

21/68

ارا ةسریعخدماتوپاسخگوییسریعکارکنانبهسؤاالت
مشتریان

0/78

18/03

نظافتوتمی بودنهتل

0/89

22/18

رسیدگیبهشکایاتوانتقادات 

0/82

19/44

بهروزومدرنبودنوسایلوتجهی ات


0/66

-

ظاهرفی یکیجذاب

0/81

15/79

داشتنامکاناتفی یکی(استخر،پارکینگو)..قابلتوجه

0/66

12/40

داشتنظاهرتمی وآراستهبرایکارکنان

0/61

11/22

اصالحاشتباهاتدراولینفرصت

0/75

-

همدردیوکمکدرهتلدرهنگامداشتنمشکل


0/87

18/61

هایدادهشدهدرهتل


عملبهوعده

0/60

11/49

حسابهایهتل


دقیقوبدوناشتباهبودنصورت

0/80

16/71

برخورداریازاطال رسانیوتبلیغاتمناسببرایهتل

0/76

-

کوتاهترینزمانممکن
دریافتخدماتازکارمندانهتلدر 

0/84

17/20

اشتیاقکارکنانهتلدرکمکبهمشتریان

0/79

16/10

جلباعتمادمسافرانتوسطهتل 

0/79

-

احساساطمینانازمعامالتباهتل

0/86

18/64

داشتناطالعاتکافیکارکنانبرایپاسخگوییبهسؤاالت

مشتریان

0/62

11/98

مؤدببودنکارکنانهتلدرهنگامتعاملبامشتریان

0/80

16/62

توجهویژةکارکنانهتلبرایمشتریان 

0/59

-

داشتنشناختکافیهتلازنیازهایمشتری

0/78

15/43

خواستاربهترینمنافعبرایمشتریانازسویهتل

0/79

15/77

مناسببودنساعاتکاریهتل

0/77

15/18

استفادهمجددازخدماتهتل

0/74

16/60

توصیةاقامتدرهتلبهدیگران

0/89

21/72

تمایلبهاقامتمجدددرهتل

0/64

13/65

تعریفوتمجیدازهتلن ددوستانوآشنایان

0/81

18/98

تشویقدوستانبهاستفادهازخدماتهتل

0/83

19/53

گویهها



52

سال ششم ،شمارة  ،11تابستان 96

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

مشاهدهمیشود،بارهایعاملیبرایتمامیمتغیرهایپژوهشاز0/5

همانطورکهدرجدول5

بیشتراستونشاندهندةایناستکهاب ارپژوهشازرواییالزمبرخورداراست .
درجدول،6همبستگیپیرسنبینمتغیرهایپژوهشارا هشدهاست.همانگونهکهمشاهده
میشود ،بینتماممتغیرهایپژوهشهمبستگیمثبتومعنادار،درسطحاطمینان95درصد،وجود

دارد.خدمتگراییوکیفیتخدماتبیشترینهمبستگیرابایکدیگردارند .

جدول  :6همبستگی بین متغیرهای پژوهش
3

میانگین

انحراف معیار

1

2

خدمتگرایی

2/738

0/663

1

0/538

کیفیت خدمات

3/103

0/629

-

1

0/354

وفاداری مشتری

2/839

0/752

-

-

1

*

0/446

*
*

*در خطای  0/05معنادار است .

خروجیمدلآزمونشدةپژوهش،درشکل،2ارا هشدهاست.شاخص RMSEAدراینمدل

،0/083شاخصNNFIمعادل،0/98شاخصCFIمعادل0/98وشاخصNFIمعادل0/97محاسبه
شد.چونمقدار RMSEAکمومقدار CFI،NNFIو NFIنی باالی 0/90است،اعتباروبرازندگی
).سایرشاخصهایبرازشنی درجدول7ارا هشدهاست.

مناسبمدلتأییدمیشود(گرین2016،1

بنابراینمیتوانبهنتایجتحلیلمدلمعادالتساختاریاتکاکرد .


جدول  :7شاخصهای برازش مدل ساختاری
ردیف

شاخصهای برازش

مقدار بهدستآمده

حد مطلوب

تناسب

1

RMSEA

0/083

RMSEA<0/1

خوب

2

NFI

0/97

NFI ≥0/9

بسیارخوب

3

NNFI

0/98

NNFI ≥0/9

بسیارخوب

4

CFI

0/98

CFI ≥0/9

بسیارخوب

5

IFI

0/98

IFI ≥0/9

بسیارخوب

6

RFI

0/97

RFI ≥0/9

بسیارخوب

7

GFI

0/90

GFI ≥0/9

خوب

8

AGFI

0/86

AGFI ≥0/9

نسبتاًضعیف

9

RMR

0/041

ن دیکبهصفر

بسیارخوب
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نمودار  :1مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب استاندارد





نمودار  :2مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری 


،ضریبمسیربههمراهمقادیرمعناداری()tگ ارششدهاست.بااستفادهازنتایجاین

درجدول8
توانبهبررسیفرضیههایپژوهشپرداختکهدرادامهآوردهشدهاست .


جدولمی

جدول  :8ضرایب مسیر و مقادیر معنادار مربوط به آن
فرضیه

مسیر

ضریب مسیر

t

تأیید یا رد فرضیه

1

خدمتگرایی←کیفیتخدمات


0/73

9/59

تأیید

2

خدمتگرایی←وفاداریمشتری


0/55

9/47

تأیید

3

کیفیتخدمات←وفاداریمشتری

0/41

6/59

تأیید
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دستآمدهزمانی
هایموردنظربااستفادهازمدلمعادالتساختاری،ضرایببه 


درآزمونفرضیه
مینباش
کوچکترباشد(ملکی 

معنادارندکهمقدارآزمونمعناداریآنهااز 1/96ب رگترواز-1/96

رزگاهوهمکاران .)1394،
است.بنابراین،خدمتگرایی

ضریبمعناداریمیانخدمتگراییوکیفیتخدماتبرابربا 9/59تأثیرمعناداریرویکیفیتخدماتدارد.بدینترتیب،فرضیةاصلیاولپژوهشتأییدمیشود .

است.بنابراین،خدمتگرایی

ضریبمعناداریمیانخدمتگراییووفاداریمشتریبرابربا9/47ترتیب،فرضیةاصلیدومپژوهشتأییدمیشود .


تأثیرمعناداریرویوفاداریمشتریدارد.بدین
 ضریبمعناداریمیانکیفیتخدماتووفاداریمشتریبرابربا 6/59است.بنابراین،کیفیترضیةاصلیسومپژوهشتأییدمیشود .

خدماتتأثیرمعناداریرویوفاداریمشتریدارد.بدینترتیب،ف

شود،ضریبمعناداریبرایفرضیههایاول،دوموسومپژوهشازعدد


طورکهمشاهدهمی

همان
1/96ب رگتراست،بنابرایناینفرضیاتتأییدشدند .
،ضریبمسیربههمراهمقادیرمعناداری(،)tبرایبررسیآثارغیرمستقیممتغیرهای

درجدول9
پژوهش ،گ ارش شده است .با استفاده از نتایج این جدول ،میتوان به بررسی نقش میانجی متغیر
کیفیتخدماتپرداخت .

جدول  :9آثار مستقیم و غیرمستقیم
آثار

متغیر
فرضیه

متغیرهای مستقل

متغیرهای میانجی

متغیرهای وابسته

4

خدمتگرایی 


کیفیتخدمات 

وفاداریمشتری 

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

 9/47

 63/19

 72/66

 0/55

 0/29

 0/84


نتایجحاصلازبررسیآثارغیرمستقیمونقشمیانجیمتغیرکیفیتخدماتنی ،بهصورتزیراست :
ضریبمعناداریاثرغیرمستقیممیانخدمتگراییووفاداریمشتری،ازطریقمتغیرمیانجی

ست.بنابراینخدمتگرایی،تأثیرمعناداریرویوفاداریمشتریدارد.

کیفیتخدمات،برابربا63/19ا
درنتیجه،متغیرکیفیتخدماتنقشمتغیرمیانجیدرتأثیردومتغیرفوقدارد .

بحث و نتیجهگیری
اینپژوهشباهدفمطالعهوبررسیتأثیرخدمتگراییبروفاداریمشتریانباتبییننقشمیانجی
کیفیتخدماتدر هتلپارسشهرکرمانانجامشدهاست.براساسنتایجتحقیق،فرضیةاولتحقیق
تأیید میشود؛ اثر خدمتگرایی بر کیفیت خدمات  0/73است .بنابراین خدماتگرایی اثر مثبت
خدمتگراییدربینمدیرانوکارکنان

مستقیمیبرکیفیتخدماتداردومقدارایناثرنی باالست.
ثارتقایابعادکیفیتیقابلیتاطمینانوتعهدوبهطورکلیموجباف ایشکیفیتخدمات

هتلهاباع

رسانیازسویکارکنانومدیرانهتلها


گراییوخدمت
هامیشود.بنابراینهرچهمی انخدمت


هتل
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شدهازسویهتلهانی بهبودخواهدیافتومشتریان

بهبودیابدوبیشترشود،کیفیتخدماتارا ه
دركباالتریازکیفیتخدماتخواهندداشت.کارمندانخدمتگرادرهتلپارسبامل مکردنخود

نوبةخود منجر به باال بردن
به خوشرویی و خوشبرخوردی و پاسخگویی به نیازهای مشتریان به 
کیفیتارا ةخدماتبهمشتریانمیشوند.خدمتگراییباعثتمای درارا ةکیفیتخدماتواف ایش
شدهوارزشمصرفبرایمشتریانمیشود .


کیفیتدرك
براساسنتایجتحقیق،خدمتگراییبروفاداریمشتریبهمی ان 0/55اثرمثبتمستقیمدارد

گراییدرهتلهااف ایش


شود.برایناساس،هرچهخدمت

کهمقدارایناثرباالاستوفرضیهتأییدمی
یابد،وفاداریآنهانی اف ایشمی یابد.بنابراینبرایجذبوحفظمشتریانوباالبردنوفاداریآنان،

بایدسطحخدمتگراییدرهتلپارساف ایشیابد.خدماتارا هشده،همراهباتعامالتوبرخوردهای

هاتأثیرمیگذارد.


مستقیمکارکنانبامشتریان،برادراکاتمشتریانازعملکردخدماتورضایتآن
ازاینرو ارا ة خدمات بهتر و ایجاد ادراك مثبت از خدمات ارا هشده در مشتریان ،موجب اف ایش

توجهبه اینکه سطح و می ان
رضایت و وفاداری مشتریان و درنهایت سودآوری شرکت میشود .با 
خدمت گراییباشکایاتمشتریانرابطةمستقیمدارد،هرچهشکایتمشتریانازخدماتهتلکمتر

باشد ،وفاداری مشتریان به هتل بیشتر است و میتوان با ارا ة خدمات بهموقع ،صحیح ،سریع و
جلوگیریازبرخیاشتباهاتونارضایتیها،نیازهایمشتریانهتلرابرآوردهکردومی انشکایات

ستآمدهازاینفرضیه
هاازکیفیتخدماترابهبودبخشید.نتایجبهد 

آنهاراکاهشدادوادراكآن

همخوانیدارد .
بانتایجپژوهشهایخاکسارتوده(،)1392بوك()2016وکیم( )2011

براساسنتایجتحقیق،کیفیتخدماتبروفاداریمشتریبهمی ان0/41اثرمثبتمستقیمدارد
و فرضیة سوم تحقیق نی تأیید میشود .مقدار این اثر متوسط روبهباالست .مبانی نظری اثر بسیار
ن دیک مثبت و مستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری را تأکید میکند .براساس نتایج این
تحقیق،می توانگفتکهابعادکیفیتخدماتبروفاداریمشتریانهتلپارسکرمانتأثیرگذارندو

خوبیکیفیتخدماترامیسنجد.کیفیتخدماتازعواملتأثیرگذاربررفتارخرید


ابعادکیفیتیبه
مشتریان بالفعل و بالقوه است .ارا ة خدمات ضعیف ،بهعلت ایجاد احساس نارضایتی در مشتریان،
شودمشتریانبهسمترقباتمایلپیداکنند.ازاینرو

ازجملهعواملمهمواولیهایاستکهباعثمی

برآورده ساختن انتظارات روزاف ون مشتریان ،منجر به ایجاد مشتریان وفادار میشود .نتایج
دستآمدهازاینفرضیهبانتایجتحقیقاتعالمهونکتدان(،)1389کاشیفوهمکاران(،)2015
به 

)ورحیمنیاوهمکاران()1391

ای وگوواوقبا(،)2015هیونکیم(،)2011هنگوهمکاران(2010
همخوانیدارد.آناننی درپژوهشخودبهایننتیجهدستیافتندکهکیفیتخدماتعاملیاثرگذار

در وفاداری مشتریان است .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات نقش یک متغیر
میانجی را در رابطة بین خدمتگرایی و وفاداری مشتری ایفا میکند که ل وم توجه به آن و
برنامهری ی،ازطرفمدیرانهتل،برایرضایتمندیمشتریانواف ایشسودآوریاحساسمیشود .

می ان خدمت گرایی از سوی مدیران و کارکنان هتل یکی از عوامل مهم در اف ایش وفاداری
مشتریاناست؛بنابراینبراساسنتایجتحقیقپیشنهادمیشود:
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خدماتبه صورتیسریعوصحیحبهمشتریانارا هشودوکارکنان،سریعاًودرکوتاهترینزمان

ممکن،پاسخگویسؤاالتمشتریانباشند .

 ازخدماتمتنو وگوناگونیاستفادهشودتامی انکیفیتخدماتدركشدهازسویمشترینی اف ایشیابد .
  نظافتوتمی بودنهتلازمواردمهمدرارا ةخدماتبهمشتریاناست؛پسبایداقداماتالزمدراینزمینهمدِّنظرمدیرانقرارگیرد .
  واحدیبرایارا ةانتقادهاوپیشنهادهایمشتریاندرهتلفراهمشودومدیرانوکارکنانسعی کنند به بررسی پیشنهادها و انتقادهای سازنده بپردازند و از آنها در بهبود عملکرد هتل و
خدمترسانیبهتربهمشتریاناستفادهکنند .

ازعواملمهمدیگردروفادا ریمشتریان،ارا ةخدماتباکیفیتازنظرمشتریاناست؛بنابراین
براساسنتایجتحقیقپیشنهادمیشود :

بهروزرسانیومدرنکردنوسایلوتجهی اتوطراحیخالقانهوجذاباینوسایلدرهتل .
  کارکنان هتل ،به ویژه کارکنانی که در ارتباط مستقیم با مشتریان و در پیشخوان خدمتهستند،ازظاهریآراستهوتمی برخوردارباشند .
درهنگامبروزمشکلبرایمشتریان،سعیشوداقداماتالزمدرهمدردیوکمکبهمشتریانصورتپذیرد .
اطال رسانیوتبلیغاتمناسببرایهتل،درراستایجذبووفاداریمشتریان،انجامشود .حسابهایهتل دقیقوبدوناشتباهتنظیمشودودرارا ةخدماتبهمشتریانوفادار


صورت
تخفیفاتالزمصورتگیرد .
 کارکنان ،برای پاسخگویی به سؤاالت مشتریان ،اطالعات کافی داشته باشند و در تعامل بامشتریانمؤدبباشندوسعیکننداعتمادمشتریرابههتلجلبکنند .
گوییبهآنها

 نیازهایمشتریاندرهتلب هدرستیشناختهشودتادرصورتل ومبرایپاسخاقداماتالزمانجامشود .
مدیرانبایدبهارا ةخدماتجدیدموردنیازمشتریاناهتمامورزند .تأثیرمحدودیتهاییقراردارد.نخستاینکه،تحقیق


اینپژوهشهمچونسایرتحقیقاتتحت
حاضربرروابطبینمتغیرها یمطالعهدرمیانمشتریانهتلپارسدرشهرکرمانتمرک کردهاست.
دستآمده از این پژوهش به جامعة محلی کرمان قابلتعمیم است .دوم،
درنتیجه ،یافتههای به 
محدودیتهایذاتیاب ارسنجشازقبیلخطایاندازهگیریاست .

میپژوهشدرسایرهتلهانی بررسی

بااینحالپیشنهادمیشود:درتحقیقاتآتی،مدلمفهو

و آزمایش شود؛ خدمتگرایی ،کیفیت خدمات و وفاداری مشتری در سایر سازمانهای خدماتی و
صنایع وابسته به گردشگری (آژانسهای مسافرتی ،مهمانداران خطوط پرواز و )...نی بررسی شود؛
وفاداریمشتریبامتغیرهایدیگریچونارزشدركشده،رضایتو...مطالعهشود؛درمطالعاتآتی،
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هاهمانندمصاحبهوروشهایترکیبیاستفادهشود؛اینمتغیرهاو


آوریداده

هایجمع

ازسایرروش
اینمدلدرهتلهایسایرشهرهامطالعهوبررسیودرنهایتنتایجباهممقایسهشود .


منابع
امیری ،علی .)1384( .بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر بهرهوری سازمانهای خدماتی .پایاننامة
کارشناسیارشد،دانشگاهآزاداسالمی،واحدایالم .
زاده،ابوالفضل،.تاجزاده،آیدینورمضانی،مرتضی.)1390(.عواملمرتبطباوفاداریمشتریانایرانی


تاج
مجلةکاوشهایمدیریتبازرگانی،)5(3،صص .118-135.

درهتلهایپنجستارةتهران.

حاج اسماعیلیان ،محمدحسین و وکیلالرعایا ،یونس .)1394( .بررسی می ان اثرپذیری فاکتورهای
رضایت مندی مشتریان صنعت خودروسازی ایران از زنجیرة تأمین الکترونیکی در چرخة تولید ناب .کنگرة

المللیمدیریت،اقتصادوتوسعهکسبوکار .


بین
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نامةنخستینکنفرانسملیبازاریابیخدمات(باتأکیدبرچالش

ویژه
 .65-82
ادارهمیراثفرهنگیاستانکرمان .)1395(.

58

سال ششم ،شمارة  ،11تابستان 96

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

روشهایتحقیقدرعلومرفتاری.تهران:مؤسسة
سرمد،زهره،.بازرگان،عباسوحجازی،الهه .)1393(.
انتشاراتآگاه .
شیری،اردشیر؛دهقانیسلطانی،مهدی؛سلطانیبناورندی،اعظم؛وفارسیزاده،حسین(،)1394تأثیر

فصلنامةمطالعاتمدیریت
کارهیجانیبررضایتمشتریدرصنعتهتلداری:نقشمیانجیرضایتکارکنان .

گردشگری .19-39،)31(10،
طبرسا،غالمعلی،.یدالهیفارسی،جهانگیرونا یجی،محمدجواد.)1392(.الگویکارآفرینیراهبردیبا
مجلةچشماندازمدیریتبازرگانی .165-180،15،

رویکردمدیریتمنابعانسانی:نقشواسطتبادلدانش.
عبدالوند ،محمدعلی و عبدلی ،کیوان .)1387( .بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک تجارت.
مجلةمدیریتبازاریابی .1-20،)5(3،
).کیفیتخدماتورضایتمندیگردشگران،مطالعةموردی:

عالالدینی،پویاوچینی،سیدعارف1390(.
فصلنامةراهبرداجتماعیوفرهنگی .87-101،)4(1،
مشتریانخارجیهتلهایچهاروپنجستارةایران .

عالمه ،محسن و نکتهدان ،ایمانه .)1389( .بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری ،مطالعة
موردی:هتلهایچهاروپنجستارةاصفهان.مجلةمدیریتبازرگانی .109-124،)5(2،

فتحی ،محمد و لندران اصفهانی ،سعید .)1395( .بررسی تأثیر اعتماد ،کیفیت خدمات ،تصویر برند و
مشتریبروفاداریمشتریبهبرنددرصنعتهتلداریاصفهان،نمونةموردی:هتلکوثر

ارزشدركشدة

اصفهان.مجلةمدیریت،اقتصادوحسابداری .100-114،)1(21،
فضلی ،صفر ،.تیموری ،احمد و خدایی ،حسن .)1390( .ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با روش
ترکیبی(ویکتورجیایای)ورویکردفازی.مجلةمطالعاتمدیریتبهبودوتحول .73-103،)65(21،
قرهچه،منیجهودابو یان،منیره.)1390(.وفاداریکارکناندرتعاملباوفاداریمشتریانصنایعخدماتی.

فصلنامةتحقیقاتبازاریابینوین.1-24،)3(1،

کاوسی،سیدمحمدرضاوسقایی،عباس.)1391(.روشهایاندازهگیریرضایتمشتری.تهران:انتشاراتآمه .
کروبی،مهدی،.ابراهیمی،مهدیوقاسمپور،فا ه.)1393(.بررسیرابطةمیانرضایتمشتریووفاداریدر
داری،مطالعةموردی:هتلهایچهاروپنجستارةشهرشیراز.مجلةگردشگریشهری .97-112،)1(1،


صنعتهتل
کروبی،مهدیوفیاضی،مرتضی.)1391(.تأثیرمحیطفی یکیبرادراكمشتریانازکیفیتخدماتدر
فصلنامةگردشگریدانشگاهعلموفرهنگ .1-18،
صنعتهتلداری .

مشتریمداریوتکریماربابرجو .تهران:انتشاراتخدماتفرهنگیرسا .

محمدی،اسماعیل.)1390(.
ملکی مینباش رزگاه ،مرتضی ،دهقانی سلطانی ،مهدی ،فارسیزاده ،حسین و باغانی ،علی.)1394( .
فصلنامة تحقیقاتبازاریابینوین،
بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری  .
 .119-138،)4(5
مؤمنی،منصوروفعالقیومی،علی.)1396(.تحلیلهایآماریبااستفادهاز.SPSSتهران:انتشاراتمؤلف .
مهدینیا ،پروانه .)1389( .تحلیل شکاف بین خواستههای مشتریان با وضعیت موجود در بانکداری

.فصلنامةپولواقتصاد-168،6،

الکترونیک،مطالعةموردی:بانکاقتصادنوینبراساسمدلسروکوالوکانو
 .133

59

 ...تأثیر خدمتگرایی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات

اردشیر شیری و همکاران

بررسیاثرتصویرذهنیازشبکةبانکبرفرایند.)1391(.شهرام،میناوکشاورزی،یوسفی، هرم،مهرانی
مجلةمدیریت.وفاداریمشتریاندرشعببانککارآفریناستانهایمازندرانوگلستان

مندیـ


رضایت
کیفیتـ

 .115-134،)17(7،بازاریابی
 ارتباط رضایتمندی و کیفیت ارا ة.)1393( . حسین، حسین و اکبری ی دی، کردلو،. علی،ناصریان
پژوهشهای

 .خدمات عوامل برگ اری با می ان رضایتمندی شرکتکنندگان در المپیاد ورزش دانشجویی
 .103-114،)4(2،کاربردیدرمدیریتورزشی
شدهبرایاستفادهکنندگان

 جذابیتخدماتشخصی
سازی

.)1390(.مهدی،عبدالحسینوقنواتی،نیسی
،)10(6،مجلةمدیریتبازاریابی.ثیرآنبررفتارتغییرخدماتدهندگانازسویمشتریان

تلفنهایهمراهوتأ

 .145-166

Anderson, E.W.,Fornell, C.&Lehman, D.R. (1994).Customer Satisfaction, Market
Share and Profitability. Journal of Marketing, 58(3), 53-66.
Bock, D.E., Mangus, S.M. & Folse, J.A.G. (2016). The road to customer loyalty
paved with service customization. Journal of Business Research, 69(1), 3923-3932.
Brida, J.G., Moreno-Izquierdo, L. & Zapata-Aguirre, S. (2016). Customer perception
of service quality: The role of Information and Communication Technologies (ICTs) at
airport functional areas. Tourism Management Perspectives, 20(1), 209-216.
Chen, P.T. & Hu, H.H. (2010).The effect of relational benefits on perceived value in
relation to customer loyalty: An empirical study in the Australian coffee outlets industry.
International Journal of Hospitality Management, 29(3), 405-412.
Chen, RJ.C. (2015). From sustainability to customer loyalty: A case of full service
hotels’ guests. Journal of Retailing and Consumer Service, 22(1), 261-265.
Chen, S.C. (2015). Customer value and customer loyalty: Is competition a missing
link?. Journal of Retailing and Consumer Service, 22(1), 107-116.
Chiang, F.T. & Birtch, T.A. (2011).Reward climate and its impact on service quality
orientation and employee attitudes. International Journal of Hospitality Management,
Vol. 30, No. 1, pp. 3-9.
Clark, B.E. & Mount, J. (2006).Pharmacy Service Orientation: A measure of
organizational culture in pharmacy practice sites. Research in Social and Administrative
Pharmacy, 2(1), 110-128.
Eakuru, N. & Mat, N.K.N. (2008).The application of structural equation modeling
(SEM) in determining the antecedents of customer loyalty in banks in South
Thailand.The Business Review, Cambridge, 10(2), 129-139.
Fung So, K.K., King, C., Sparks, B.A. & Wang, Y. (2013).The influence of
customer brand identification on hotel brand evaluation and loyalty development.
International Journal of Hospitality Management, 34(1), 31-41.
Gomes, G.G.,Arranz, A.G.& Cillan, J.G. (2006). The role of loyalty programs in
behavioral and affective yalt. Journalof Consumer Marketing, 23(7), 387-396.
Green, T. (2016). A methodological review of structural equation modeling in higher
education research. Studies in Higher Education, 41, 2125-2155.
Izogo, E. E. & Ogba, Ike-E. (2015). Service quality, customer satisfaction and
loyalty in automobile repair services sector. International Journal of Quality &
Reliability Management, 32(3), 250-269.
Jani, D. & Han, H. (2015).Influence of environmental stimuli on hotel customer
emotional loyalty response: Testing the moderating effect of the big five personality
factors. International Journal of Hospitality Management, 44(1), 48-57.
60

96  تابستان،11  شمارة،سال ششم

.فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه

Jeon, H. & Choi, B. (2012).The relationship between employee satisfaction and
customer satisfaction. Journal of Services Marketing, 26(5), 332-341.
Jiang, H. & Zhang, Y. (2016).An investigation of service quality, customer
satisfaction and loyalty in China's airline market. Journal of Air Transport Management,
57(1), 80-88.
Karpen, I.O., Bove, L.L., Lukas, B.A. & Zyphur, M.J. (2015).Service-Dominant
Orientation: Measurement and Impact on Performance Outcomes. Journal of Retailing,
91(1), 89-108.
Kashif, M., SHukran, S. H. S.W., Rehman, M. A. &Sarifuddin, S. (2015). Customer
satisfaction and loyalty in Malaysian Islamic banks: A PAKSERV investigation.
International Journal of Bank Marketing, 33(1), 23-40.
Kheng, L. L., Mahamad, O., Ramayah, T. & Mosahab, R. (2010).The impact of
service quality on customer loyalty: A study of banks in Penang, Malaysia. International
Journal of Marketing Studies, 2(2), 57-66
Kim, H.J. & McCahon, C. & Miller, J. (2016).Service orientation for contact
employees in Korean casual-dining restaurants. International Journal of Hospitality
Management, 22(1), 67-83.
Kim, J. H. (2011). Service orientation, service quality, customer satisfaction, and
customer loyalty: Testing a structural model. Journal of Hospitality Marketing and
Management, 20(6), 619–637.
Kim, M.K., Wong, S.F., Chang, Y. & Park, J.H. (2016). Determinants of customer
loyalty in the Korean smartphone market: Moderating effects of usage characteristics.
Telematics and Informatics, 23(4), 936-949.
Kim, W.G., Leong, J.K. & Lee, Y.K. (2005).Effect of service orientation on job
satisfaction, organizational commitment, and intention of leaving in a casual dining chain
restaurant. International Journal of Hospitality Management, 24(2), 171-193.
King, C., Fung So, K.K. & Grace, D. (2013).The influence of service brand
orientation on hotel employees’ attitude and behaviors in China. International Journal of
Hospitality Management, 34(1), 172-180.
Kotler, P. & Armstrong , G. (2009). Principles of Marketing (5rd ed.). New Jersey:
Englewood Cliffs, pentics Hall International Inc.
Liu, C.R., Wu, T.C., Yeh, P.H. & Chen, S.P. (2015).Equity-based customer loyalty
mode for the upscale hotels—Alternative models for leisure and business travels.
Tourism Management Perspectives, 16(1), 139-147.
Merlo, O., Bell, S.J., Menguc, B. & Whitwell, G.J. (2006).Social capital, customer
service orientation and creativity in retail stores. Journal of Business Research, 59(12),
1214-1221.
Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research,
and application. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A.& Berry, L.A. (1988). SERVQUAL: A multiple
item scale for measuring customer perceptions of service quality. Journal of Retailing,
64(1), 12-40.
Parker, K. (1996).Ready to Go.Journal of Manufacturing System [MFS], pp. 18A20A.
Picon-Berjoyo, A., Ruiz-Moreno, C. & Castro, I. (2016).A mediating and multigroup
analysis of customer loyalty. European Management Journal, 34(6), 701-713.
Poujol, J.F., Siadou-martin, B., Vidal, D. & Pellat, G. (2013).The impact of
salespeople's relational behaviors and organizational fairness on customer loyalty: An
empirical study in B-to-B relationships. Journal of Retailing and Consumer Service,
20(5), 429-438.

61

 ...تأثیر خدمتگرایی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات

اردشیر شیری و همکاران

Qiue, H., Ye, B.H., Bai, B. & Wang, W.H. (2005). Do the roles of switching barriers
on customer loyalty vary for different types of hotels?. International Journal of
Hospitality Management, 46(1), 89-98.
Rahman, F., Das, T., Hadiuzzaman, M. & Hossain, S. (2016). Perceived service
quality of paratransit in developing countries: A structural equation approach.
Transportation Research Part A: Policy and Practice, 93(1), 23-38.
Shi, Y., Prentice, C. & He, W. (2014).Linking service quality, customer satisfaction
and loyalty in casinos, does membership matter?. International Journal of Hospitality
Management, 40(1), 81-91.

62

