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چکیده
صنعــت گردشــگری تأثیــر بســزایی در اقتصــاد کشــورها دارد .هتـلداری بهمنزله
یکــی از ارکان ایــن صنعــت مطــرح اســت .در بازاریابــی خدمــات ،پیشبینــی
رفتــار مشــتریان در رویارویــی بــا شــرایط نامســاعد و دور از انتظــار اهمیــت
فراوانــی دارد ،زیــرا در واکنشهــای رفتــاری تأثیــر مســتقیم میگــذارد .هــدف
از ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر ارزیابــی اولیــه در رفتارهــای تقابلــی فعاالنــه و
منفعالنــه مشــتریان بــا نقــش میانجیگــری عوامــل شــناختی و احساســی در
هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی مشــهد اســت کــه بــه لحــاظ هــدف کاربــردی
و از نظــر روش توصیفی ـ پیمایشــی اســت .جامعــه آمــاری را مشــتریان هتــل
بینالمللــی قصــر طالیــی مشــهد تشــکیل دادهانــد .بهمنظــور جمــعآوری
دادههــا  300پرسـشنامه بــه شــیوه غیراحتمالــی در دســترس توزیــع شــد کــه در
طــی تحقیــق تعــداد  221پرسـشنامه برگشــت داده شــد .ابــزار گــردآوری دادهها
پرسـشنامه بومیسازیشــده مبتنــی بــر پژوهــش کای و همــکاران بــوده اســت
کــه روایــی محتوایــی بــر اســاس نظــر خبــرگان و روایــی ســازه بــر اســاس تحلیــل
عامــل تأییــدی و پایایــی آن بــه روش آلفــای کرونبــاخ تأییــد شــده اســت .بــرای
بررســی فرضیههــا از روش مدلیابــی معــادالت ســاختاری و نرمافــزار اســمارت
پ ـیالاس اســتفاده شــده اســت .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه ارزیابــی
اولیــه در عوامــل شــناختی و عوامــل احساســی اثرگــذار اســت ،درحالیکــه
ارزیابــی اولیــه در رفتارهــای تقابلــی فعاالنــه و منفعالنــه تأثیرگــذار نیســت.
بنابــر نتایــج فرضیههــا ،تأثیــر عوامــل شــناختی بــر رفتارهــای تقابلــی منفعالنــه
و فعاالنــه و همچنیــن تأثیــر عوامــل احساســی در رفتــار تقابلــی فعاالنــه تأییــد
میشــود .در نهایــت ،نتایــج فرضیههــای میانجــی نشــان میدهــد کــه عوامــل
شــناختی و احساســی از نــوع میانجــی کاملانــد.

مقدمه
امــروزه صنعــت گردشــگری ،فراتــر از یــک صنعــت ،بهمثابه
پدیــده پویــای جهانــی و اجتماعــی دارای پیچیدگیهــای
خــاص خویــش اســت .ایــن صنعــت در ســالهای اخیــر
تأثیــرات زیــادی بــر وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی و
فرهنگــی جهــان داشــته اســت .یکــی از مهمتریــن عناصــر
صنعــت گردشــگری ،واحدهــای اقامتــی و هتلهــا
هســتند .بهگونــهای کــه در فعالیتهــا یــا خدمــات
گردشــگری ،بخــش هت ـلداری بیشــترین گــردش مالــی و

حاشــیه ســود را دارد (خلیلنــژاد و همــکاران .)1398 ،در
صنعــت هتـلداری ،آنچنــان کــه شایســته اســت بــه ایجــاد
ارزش در نــزد مشــتری توجــه نشــده اســت .بــه علــت تأثیــر
غیــر قابــل انکاری که صنعت هتلداری در پیشــبرد توســعه
گردشــگری دارد ،الزم اســت بــه آن توجــه ویــژهای شــود
(فالحــی و همــکاران .)1398 ،بازاریابــان تــا دیــروز فقــط
در اندیشــه یافتــن مشــتری بودنــد ،ولــی امــروزه بازاریابــی
یعنــی رشــددادن مشــتری و توجــه بــه رضایتمنــدی وی و
کیفیــت از دیــدگاه وی و در نهایــت یعنــی ایجــاد مشــتری
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مقدمه
امــروزه صنعــت گردشــگری ،فراتــر از یک صنعــت ،بهمثابه
پدیــده پویــای جهانــی و اجتماعــی دارای پیچیدگیهــای
خــاص خویــش اســت .ایــن صنعــت در ســالهای اخیــر
تأثیــرات زیــادی بــر وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی
و فرهنگــی جهــان داشــته اســت .یکــی از مهمتریــن
عناصــر صنعــت گردشــگری ،واحدهــای اقامتــی و هتلهــا
هســتند .بهگونــهای کــه در فعالیتهــا یــا خدمــات
گردشــگری ،بخــش هتـلداری بیشــترین گــردش مالــی و
حاشــیه ســود را دارد (خلیلنــژاد و همــکاران .)1398 ،در
صنعــت هتـلداری ،آنچنــان کــه شایســته اســت بــه ایجاد
ارزش در نــزد مشــتری توجــه نشــده اســت .بــه علــت تأثیر
غیــر قابل انکاری که صنعت هتلداری در پیشــبرد توســعه
گردشــگری دارد ،الزم اســت بــه آن توجــه ویــژهای شــود
(فالحــی و همــکاران .)1398 ،بازاریابــان تــا دیــروز فقــط
در اندیشــه یافتــن مشــتری بودنــد ،ولــی امــروزه بازاریابــی
یعنــی رشــددادن مشــتری و توجــه بــه رضایتمنــدی وی و
کیفیــت از دیــدگاه وی و در نهایــت یعنــی ایجــاد مشــتری
وفــادار .همچنیــن ،تمایــل زیــادی بــه وفــاداری بهوجــود
آمــده اســت و جهانیشــدن رقابــت و توســعه ف ّنــاوری
اطالعــات آگاهیهــای مشــتریان را ارتقــا داده و حالتــی
را پدیــد آورده اســت کــه صرف ـ ًا بــا قیمــت محصــوالت یــا
کیفیــت بســیار بــاالی آن نمیتــوان بــه موفقیــت بلندمدت
در بازارهــا دســت یافــت .ســازمانها امــروزه بــه دنبــال
وفــادار ســاختن مشــتریان خــود هســتند ،زیــرا بــه ایــن
حقیقــت پــی بردهانــد کــه مشــتری عاملــی حیاتــی بــرای
موفقیــت ســازمانها اســت و جــذب مشــتریان جدیــد
بســیار پرهزینهتــر از حفــظ مشــتریان فعلــی خواهــد بــود.
در واقــع بهتریــن مشــتریان بــرای شــرکت وفادارتریــن
آنهاســت (قاســمی و ذال.)1397 ،
امــروزه تعامــات مشــتری بــا مشــتری اهمیــت بســیاری
نــزد بازاریابــان یافتــه اســت ،تــا جایــی کــه عــدهای بــر ایــن
نظرنــد که تعامــات مثبــت میــان مشــتریان از مؤثرترین و
کارآمدتریــن شــیوههای ایجــاد وفــاداری ســازمان اســت.
حتــی زمانیکــه مشــتریان بــا یکدیگــر در تعامــل نباشــند،
حضــور مشــتریان باعــث تأثیــر در رفتــار دیگــر مشــتریان و
نگــرش آنــان بــه ســازمان میشــود .اعمــال و رفتارهایــی
کــه از مشــتریان ســر میزنــد در ســازمانهایی کــه بــه
فراخــور نــوع فعالیتهایشــان بــا مشــتری ســروکار دارنــد،
ماننــد ســازمانهای خدماتــی ،از اهمیــت فوقالعــادهای
برخــوردار اســت .بــه همــان نســبت کــه رفتارهــای مثبــت

و ســازنده مشــتریان در رســیدن بــه اهــداف ســازمان کمک
میکنــد ،رفتارهــای منفــی و مخــرب آنــان در کار ســازمان
خلــل ایجــاد میکنــد کــه ایــن امــر نشــان از جایــگاه
انکارناپذیــر مشــتریان در عملکــرد ســازمانها دارد (Cai et
.)al., 2018

رفتــار اختاللآمیــز مشــتریان ممکــن اســت تجربــه و
کیفیــت خدمــات را بــه مخاطــره افکنــد کــه مشــتریان
آن خدمــات را نامناســب و ناقــص جلــوه میدهنــد.
عرضهکننــدگان خدمــات اگــر رفتــار اختاللآمیــز مشــتری
را بهطــور راهبــردی مدیریــت نکننــد دچــار نقــص در
عرضــه خدمــات میشــوند .تحقیقــات نشــان داده اســت
کــه مواجهــه بــا بدرفتاریهــای دیگــران مشــتریان اصلــی
را از اســتفاده از خدمــات بــاز مــیدارد و آنهــا بــه دیگــر
عرضهکننــدگان خدمــات مراجعــه میکننــد .بهعــاوه،
اگــر مشــتریان بداننــد کــه مدیریــت میتوانســت در قبــال
مشــتریان اختاللآمیــز خــوب عمــل کنــد ،ســازمان
را ســرزنش میکننــد و مــورد انتقــاد قــرار میدهنــد
(ایمانخــان و همــکاران.)1392 ،
اگــر مشــتریان تجربــه بــد خــود را بــه بیکفایتــی مدیریــت
در کنتــرل مشــتریان بدرفتــار نســبت دهنــد ،عالوهبــر
گلهگــذاری از خدمــات نــزد دوســتان وخانــواده ،نظر منفی
خــود را در ســایتهای نظردهــی اعــام میکننــد .هرچنــد
ممکــن اســت برخــی مشــتریان مســئله را شــخصی کنند،
ماننــد برخــورد و رفتــار نامناســب بــا مشــتریان مخــرب
کــه بــر تجربــه آنهــا از خدمــات لطمــه وارد کــرد ه اســت.
افــرادی کــه نظرهــا و تجربههــای مشــتریان را میخواننــد،
تأمینکننــده خدمــات را مقصــر میداننــد (Dorsey et al.,
.)2016

امــروزه صنعــت هتــلداری از بخشهــای بســیار پویــای
صنعــت گردشــگری بهشــمار مــیرود ،زیــرا مســافر بــه
هرکجــا بــرود نیــاز بــه محلــی بــرای خــواب و اســتراحت
دارد .اقامتگاههــا شــامل مجموعــهای از تشــکیالت
خوابگاهــی میشــوند کــه امــکان دارد بهصــورت
اســتراحتگاههای بســیار مجلــل باشــند یــا فقــط بــه یــک
تختخــواب معمولــی محــدود شــوند .تســهیالت اقامتــی
بایــد پاس ـخگوی تقاضــای مســافرانی باشــد کــه بــه محــل
میرســند .تســهیالت اقامتــی اهمیــت زیــادی در توفیــق
برنامههــای جهانگــردی در هــر منطقــه دارد .هتلهــا بــر
اســاس تســهیالت فیزیکــی ،تمیــزی و خدماتــی با کیفیت
مناســب ،انتظــارات و خواســتهها و نیازهــای مســافران را
تأمیــن میکنند .مســلم ًا اگــر ارزیابــی مشــتریان از کیفیت

بررسی تأثیر ارزیابی اولیه در رفتارهای تقابلی فعاالنه و منفعالنه
مشتریان با نقش میانجی عوامل شناختی و احساسی
مورد مطالعه :هتل بینالمللی قصر طالیی مشهد

ارزیابی اولیه
ارزیابــی اولیــه بــا مقایســه محرکهــای محیطــی و هــدف
موردانتظــار فــرد از رویــداد شــروع میشــود .ارزیابــی کلــی
اهمیــت نســبی فــردی را انتقــال و نشــان میدهــد کــه
ـت پتانســیل اســتخراج عکسالعملهــای هیجانی و
موقعیـ ْ
شــناختی را دارد یا ندارد ( .)Miao, 2014بنابراین فیلترهای
نگرشــی ازجملــه اهمیــت نســبی ،ارزشهــا و عقایــد بــر
ارزیابــی مصرفکننــدگان از رویــداد و عکسالعملهــای
آنهــا تأثیــر میگــذارد .ارزیابــی کلــی بــه مشــتریان ایــن
امــکان را میدهــد تــا اهمیــت نســبی فــردی خــود بــا
رویــداد و همخوانــی رویــداد بــا عقایــد فردیشــان ازجملــه
ارزشهــای اخالقــی و برابــری درکشــده را ارزیابــی کننــد
( .)Yang & Lau, 2019همخوانــی و اهمیــت نســبی هــدف
ابعــاد کلــی ارزیابــی اولیهانــد .همخوانــی هــدف ارزیابــی
ایــن اختــاف اســت کــه آیــا هــدف بــا اهمیــت نســبی بــاال
بــا ارزشهــا یــا عقایــد هماهنــگ اســت و میتوانــد ظرفیــت
هیجانــات را تعییــن کنــد .بنابرایــن اختــاف بیــن رویــداد
و هــدف موردانتظــار فــرد باعــث ارزیابــی کلــی میشــوند
(.)Lukka & Modell, 2014

عواملشناختی
منظـور از جـزء شـناختی نگـرش اطالعاتـی اسـت کـه
فـرد دربـاره موضـوع نگـرش دارد .البتـه مهمتریـن ایـن
شـناختها آنهایـی هسـتند کـه بـا نوعـی ارزیابـی همراه

عدم تعهد درکشده

احســاس خیانــت و عــدم تعهــد درکشــده زمانــی صــورت
میگیــرد کــه مشــتری متوجــه شــود ســازمان خدماتــی
عمــد ًا هنجارهــا را نقــض میکنــد و زیــر پــا مینهــد و اجــازه
داده اســت کــه رفتــار ناشــایت دیگــران تجربــه خدمــات
وی را نابــود کننــد .وقتــی مشــتریان بــاور دارنــد ســازمان
خدماتــی بــه شــیوه نابرابــر رفتــار میکنــد و در اعتمــاد
دوجانبــه خلــل وارد کــرده اســت ،احســاس میکننــد
در حــق آنهــا احجــاف شــده اســت .رفتــار مشــتری
اختاللآمیــز بهراحتــی در قضــاوت مشــتری اصلــی
از رابطــه بــا ســازمانهای خدماتــی تأثیــر میگــذارد.
مشــتریان عکسالعملهــای عرضهکننــدگان خدمــات را
ی رفتــار ناشایســت رخ میدهــد،
مشــاهده میکننــد و وقتـ 
بــر اســاس عملکــرد ســازمان قضــاوت میکننــد .رابطــه
1. Jamieson
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ادبیات پژوهش

افــراد هویــت یــا نگــرش بــه خــود را از عضویــت در گــروه
اجتماعــی بهدســت میآورنــد .درواقــع هویــت اجتماعــی
آن بخــش از خودانــگاره فــرد اســت کــه از ادراک عضویــت
در یــک گــروه اجتماعــی مشــتق میشــود .نظریــه هویــت
اجتماعــی و نظریــه ارزیابــی ایــن فــرض را مشــترک دارنــد
کــه فراینــد ارزیابــی رویــداد متکــی بــر ارائــه هنجارهــا و
ارزشهــا اســت .نظریــه هویــت اجتماعــی گرایش بــه درون
گــروه و انزجــار از خــارج گــروه را از ســمت مخاطــب شــرح
میدهــد (.)Miao, 2014
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خدمــات و تســهیالت منفــی باشــد ،تقاضــا بــرای مراجعات
بعــدی کاهــش مییابــد و بــه صنعــت گردشــگری در آن
منطقــه لطمــه بســیاری وارد خواهــد آمــد .ازایــنرو الزم
اســت هتلهــا بهدقــت بــه مدیریــت تجــارب خدمــات
بپردازنــد تــا از موفقیــت خــود اطمینــان یابنــد؛ همچنیــن
بایــد بــه تأثیر رفتارهــای اختاللآمیــز مشــتریان در تجارب
حامیــان مالــی و مشــتریان دیگــر پــی ببرنــد و راهبردهایــی
بــرای بــه حداقــل رســاندن تأثیــرات زیانبــار ب ـهکار برنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه شــهر مشــهد از نقــاط گردشــگری مهــم
کشــور هــم در بخــش زیارتــی و هــم در بخــش گردشــگری
بهشــمار مـیرود ،صنعــت هتـلداری در ایــن شــهر بســیار
مــورد توجــه قــرار دارد .هتلهــای پنــج ســتاره بــا توجــه
بــه نــوع امکانــات و جذابیــت در نظــر گردشــگران داخلــی و
خارجــی اهمیــت دارنــد .بــر ایــن اســاس ،پرســش اصلــی
در ایــن تحقیــق بررســی چگونگــی تأثیــر ارزیابــی اولیــه در
رفتارهــای تقابلــی فعاالنــه و منفعالنــه مشــتریان اســت؛
همچنیــن نقــش میانجیگــری عوامــل احساســی و عوامــل
شــناختی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

باشـند؛ ً
مثلا اعتقـاد بـه خوبـی یا بدی شـناختها شـامل
عقایـد موقعیتـی و کلـی دربـاره نحـوه کارکرد اشـیا اسـت.
شـناختها تفاسـیر فـردی از افرادیانـد کـه تجربـه
رفتارهـای اختاللآمیز مشـتری دارنـد (.)Dorsey et al., 2016
مطالعـات ِ
جیمسـون 1و همـکاران ( )2017نشـان میدهد
کـه عوامـل شـناختی شـامل سـه مؤلفـه عـدم توانایـی
درکشـده ،عدم تعهد درکشـده و تهدید هویت درکشده
اسـت کـه بـه تفصیـل بیـان میشـود.
ـ عدم توانایی درکشده
عــدم توانایــی درکشــده بــه بــاور مشــتری دربــاره عــدم
توانایــی تغییــر موقعیت به ســود خــود اشــاره دارد .وضعیت
توانایــی بــاال بــه اســتقالل و تمایــل بــه مداخلهگــری مربوط
اســت .معمــو ً
ال تفــاوت قــدرت اولیــه در محیــط وجــود
دارد .ارزیابــی وضعیــت قــدرت در هــر نــوع رفتــار تقابلــی و
ارزیابــی امــری اساســی اســت .در محیطهای گردشــگری،
مشــتریان معمــو ً
ال احســاس قدرتمنــدی میکننــد ،چــون
از عرضهکننــده خدمــات انتظــار دارنــد کــه نیازهایشــان را
برطــرف کنــد (.)Wong et al., 2016
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مشــتری بــا شــرکت برگرفتــه از ارزشهــا و هنجارهــای
تعریفشــده و قابلقبــول و رفتارهــای غیرقابــل قبــول
اســت .رویگردانــی از مشــتری باعــث میشــود کــه
مشــتری کاری انجــام دهــد کــه عدالــت بازگردانــده شــود و
نظــم اجتماعــی از نــو برقــرار شــود ()Jamieson et al., 2017
عواملاحساسی
مجموعــهای از حــاالت ماننــد خشــم ،تنفــر ،شــادی،
عشــق ،انــدوه ،آرزو و تــرس احساســات هر فرد را تشــکیل
میدهــد .حــرکات کســی کــه میخنــدد بــرای همــه
قابلفهــم اســت .ایمــا و اشــاره در سرتاســر جهــان معتبــر
و بیانگــر احساســات و عواطــف انســان و از ویژگیهــای
ذاتــی وی هســتند .وجــود احساســات بــه انســانها کمــک
میکنــد کــه بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد .احساســات
وضعیــت روانــی افــراد را بیــان میکننــد و بــرای رفتــار
مناســب در شــرایط مختلــف بســیار مهمانــد .احساســات
تغییــرات روانــی را بهوجــود میآورنــد .ایــن تغییــرات در
مغــز ایجــاد میشــوند و بهصــورت واکنشهــای ارادی
دســتگاه عصبــی نمــود مییابنــد.)Levenson, 2019( .
احساساتمنفی
احساســات منفــی بر اســاس ارزیابــی مشــتریان از کیفیت
نامناســب خدمــات شــکل میگیرنــد .وقتــی رفتارهــای
ناشایســت مشــتریان دیگــر تجربــه را نابــود میکنــد،
ارزیابــی ناهمخوانــی ممکــن اســت بــه احساســات منفــی
منجــر شــود .احساســات منفــی ظرفیــت منفــی دارنــد،
ماننــد ناامیــدی ،خشــم ،آزردگــی ،دلخــوری و از کــوره
دررفتــن .ناامیــدی زمانــی پدیــد میآیــد کــه مشــتری
بــا موقعیتــی مواجــه شــده اســت کــه هدفــش بهواســطه
دیگــران و رفتــار ناشایســت آنهــا محقــق نمیشــود.
بنابرایــن مشــتریان اختاللآمیــز موقعیــت افــراد را در
معــرض بیعدالتــی قــرار میدهنــد و افــراد آنــان را
بهخاطــر اشــتباه ســرزنش میکننــد و از آنــان خشــمگین
میشــوند .در محیــط خدمــات ،اختــال احســاس خشــم
شــدیدتری را در مشــتریان ایجــاد میکنــد .در محیــط
گردشــگری و هت ـلداری ،عرضهکننــدگان خدمــات بایــد
بــر وضعیــت خدمــات و کاهــش اذیــت و آزار تاکیــد داشــته
باشــند (.)Han & Jang, 2009
رفتارهایتقابلی
در مرحلــه نهایــی فراینــد ارزیابــی ،مشــتریان اصلــی بــر
اســاس ارزیابیهــای شــناختی و احساســی ،راهبردهــای
تقابلــی را ارزیابــی میکننــد و دربــاره آن تصمیــم
میگیرنــد .اگــر مشــتری خدماتــی کمتــر از انتظــارات
خــود دریافــت کنــد ،باعــث بــروز رفتــار شــکایتی و انجــام
اقداماتــی بــرای آن میشــود .درواقــع راهبردهــای تقابلــی

تالشهــای شــناختی و رفتاریانــد کــه فــرد بهمنظــور
مدیریــت خواســتههای درونــی یــا بیرونــی خــود بــهکار
میگیــرد (آقــازاده و همــکاران.)1390 ،
مقابلهمنفعالنه
مقابلــه منفعــل یــا غیرفعــال فراینــدی را توصیــف میکنــد
کــه مســئله کنــار زده میشــود و بــا آن مواجهــه صــورت
نمیگیــرد .در ایــن صــورت مشــتریان به تبلیغات شــفاهی
منفــی یــا خدماتدهنــدگان دیگــر روی میآورنــد ،بــه
جــای آنکــه در پــی راهحــل مثبــت بــرای مشــکل باشــند.
مقابلــه غیرفعــال معمــو ً
ال ســازمانمحور اســت کــه در آن،
مشــتریان نارضایتــی خــود را بــا ســرزنش تأمینکننــده
ْ
خدمــات بهخاطــر تجربــه نامطلــوب بیــان میکننــد
(.)Dorsey et al., 2016

تبلیغاتشفاهیمنفی
تبلیغــات شــفاهی منفــی نوعــی ارتبــاط بینشــخصی
درخصــوص خدمــات یــا محصــول ســازمان اســت كــه
موجــب بدنامشــدن ســازمان میشــود؛ ماننــد حالتــی
كــه در آن یــك مشــتری ،بــه علــت تجرب ـهای ناخوشــایند
و منفــی ،از شــركت ناراضــی میشــود و شــكایت میكنــد
( .)Moon et al., 2017تبلیغــات شــفاهی بــه تبــادل کالمــی
اطالعــات بیــن افــراد اشــاره دارد .یکــی از اشــکال رایــج
تبلیغــات شــفاهی داستانســرایی اســت .در چنیــن
حالتــی ،فــرد تجربــه و نظــر خــود را در قالــب داســتان بــه
شــخص دیگــر منتقــل میکنــد (.)De angelis et al., 2016
قصدرویگردانی
قصــد تعویــض یــا رویگردانــی مشــتری از محیــط خدماتی
بــه معنــای دلکنــدن و رویآوردن او بــه عرضهکننــده
دیگــری اســت ( .)Hwang & Seo, 2016قصــد رویگردانــی،
وفــاداری مشــتری ،حفــظ مشــتری ،و قصــد خریــد مجدد
همگــی از مــواردی هســتند کــه بــا یکدیگــر مرتبطانــد.
وفــاداری مشــتری نمایانگــر تمایــل بــه خریــد دوبــاره
اوســت ،امــا تمایــل بــه رویگردانــی برعکــس آن اســت.
ایــن تمایــل رفتــاری هــر دو رویکــرد قصــد رویگردانــی
تأمینکننــده و قصــد خریــد دوبــاره را دربــر دارد کــه قصــد
رویگردانــی از عواقــب منفــی و قصــد خریــد مجــدد از
عواقــب مثبــت آن اســت (آقــازاده و همــکاران.)1390 ،
مقابله فعاالنه
مقابلــه فعــال نشــاندهنده رویکــرد حــل مســئله اســت که
مشــتریان ســعی میکننــد مشــکل را بــه شــیوه مواجهــه با
آن حــل کننــد .ایــن رفتارهــا شــامل شــکایت مشــتری از
ســازمان و برخــورد مســتقیم بــا مشــتریان مخــرب اســت
(.)Fellesson & Salomonson, 2016
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شکایتمشتری
رفتــار شــكایتآمیز مصرفكننــده اصطالحــی اســت
كــه تمامــی اعمــال متفاوتــی را كــه هنــگام نارضایتــی از
خریــد بــروز داده میشــود دربــر میگیــرد و واكنشهــای
تحریكشــده از نارضایتــی دركشــدهای اســت كــه نــه از
لحــاظ روانشــناختی پذیرفتــه میشــود و نــه بــا مصــرف
محصــول یــا خدمــت بهســرعت فرامــوش میشــود .ایــن
امــر مــورد تأكیــد تئــوری عــد م تأییــد انتظــار نیــز هســت.
بنابــر ایــن تئــوری ،عــدم رضایــت بــه رفتــار شــكایتآمیز
مشــتری منجــر میشــود که نتیجــه شــكاف بین انتظــارات
مشــتری و عملكــرد واقعــی محصــول یــا خدمــت اســت.
شــركتها معمــو ً
ال هــر نــوع از شــكایات مشــتریان را
بهمنزلــه شــاخصهای حتمــی عملكــرد موجــب نارضایتی
درنظــر میگیرنــد( .ایمانخــان و همــکاران)1392 ،
برخوردبامشتریانمخرب
برخــورد بــا مشــتریان مخــرب بهمنظــور برخــورد بــا
مشــتریانی اســت کــه اعمــال و نگــرش آنــان خــارج از
هنجارهــای پذیرفتهشــده اســت کــه بــه کیفیــت خدمــات و
بوکار
محصــوالت ســازمانها خســارت میزننــد و بــه کسـ 
افــراد آســیب میرســانند .ایــن مشــتریان بــه کارکنــان
ســازمان و نــام تجــاری و حتــی مشــتریانی کــه در معــرض
این مشــتریان هســتند آســیب میزنند .مشــتریان مخرب
میتوانــد بــر روی درک مصرفکننــدگان از کیفیــت خدمات
تأثیــر بگذارنــد و در نتیجــه مشــتریانی کــه در معــرض
مشــتریان مخــرب هســتند بــه کیفیــت خدمــات احســاس
منفــی پیــدا میکننــد و در برابــر ایــن مشــتریان واکنــش
نشــان میدهنــد .رفتــار مخــرب مشــتری ماننــد مخالفت،
تقلــب ،پرخاشــگری ،تخریــب ،و آزار و اذیــت جســمی
و روانــی اســت .چــون رفتــار مشــتریان مخــرب باعــث
مزاحمــت در رونــد عرضــه خدمــات بــه ســایر مشــتریان
میشــود ،در رضایــت ادراکشــده از ســوی مشــتریان،
خدمــات ادراکشــده و وفــاداری بــه شــرکت تأثیــر منفــی
میگــذارد (.)Yi & Gong, 2008
بیانفرضیهها
بــر اســاس نظریــه ارزیابــی ،احساســات و هیجــات فــردی
متأثــر از ارزیابــی اولیــه وی از شــرایط اســت .در ســوی
دیگــر ارزیابــی ثانویــه وجــود دارد کــه پــس از تجربــه
مطــرح میشــود .بــر اســاس اینکــه چقــدر میــان ارزیابــی
اولیــه و ارزیابــی ثانویــه هماهنگــی یــا ناهماهنگــی وجــود
دارد ،شــخص واکنــش نشــان میدهــد .معمــو ً
ال ارزیابــی
ثانویــهای کــه از ارزیابــی اولیــه مثبتتــر باشــد فــرد را
نســبتبه ســازمان یــا شــرکت راضــی یــا وفــادار میکنــد.
امــا در ایــن پژوهــش بــه شــرایطی اشــاره شــده کــه تجربــه

شــخص بدتــر از شــرایط موردانتظــارش اســت .بــه عبــارت
دیگــر ،ارزیابــی ثانویــه پایینتــر از ارزیابــی اولیــه قــرار
میگیــرد .در چنیــن شــرایطی ،واکنشهــای تقابلــی رخ
خواهــد داد .ایــن مقابلههــا بــه چنــد شــکل نمــود مییابــد
کــه هوانــگ و ســئو ( )2016آنها را در دو دســته کلی فعاالنه
و منفعالنــه دســتهبندی کردهانــد .رفتارهــای تقابلــی
فعاالنــه یا تهاجمی شــامل شــکایت بــه مدیریت و شــکایت
بــه عامــل برهمزننــده آرامــش میشــود و رفتارهــای
تقابلــی منفعالنــه یــا تدافعــی رویگردانی و تبلیغــات کالمی
منفــی را در پــی دارد.
هر دو شکل رفتارهای تقابلی فعاالنه و منفعالنه بهنوعی
بیانکننده مشتریان ناراضی و شاکی و غیروفادارند .در
اغلب تحقیقات به ارتباط بین ارزیابی اولیه و وفاداری ،و
احساسات و وفاداری پرداخته شده است که از نظر مفهومی
معادل مدل این پژوهش درنظر گرفته میشوند .برای
نمونه ،دیدهخوانی و ادیب ( ،)1396در تحقیق خود با عنوان
«تحلیلپاسخمشتریانبارفتارغیرمسئوالنهشرکتی:نقش
میانجی احساسات و قضائل اخالقی» که به بررسی رفتار
کلیه مشتریان نمایندگیهای فروش خودرو در شهر گرگان
پرداختند ،نشان دادند که بین احساسات اخالقی و پاسخ
مشتریانارتباطیمثبتوجوددارد.
حدادیان و همکاران ( ،)1395در تحقیق خود با عنوان
«بررسی اثر هویتیابی مشتری با برند بر وفاداری بهواسطه
کیفیت خدمات ،اعتماد و ارزش درکشده» که درخصوص
مشتریان هتل همای مشهد انجام شده بود ،نشان دادند
که ایجاد اعتماد در مشتریان (شناخت عاطفی) به وفاداری
(عدم رویگردانی و عدم تبلیغات منفی) منجر میشود.
درزیان عزیزی و همکاران ( ،)1395در تحقیق خود با عنوان
«تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران
به مقصد گردشگری» که درخصوص گردشگران شهرهای
خرمآباد ،اصفهان و شوش انجام شده بود ،تأیید کردند که
عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری اثرگذار است.
قلیزاده و همکاران ( ،)1394در تحقیق خود با عنوان «پاسخ
مشتری به رفتار غیراخالقی خرده فروشان» که درخصوص
خریداران خردهفروشیها در شهر تهران انجام شده بود،
نشان دادند که عدم تأیید هنجارهای اخالقی موردانتظار
مشتریان خشم و احساسات منفی را در پی دارد و در ادامه
به تحریم شرکت یا تبلیغات منفی درباره آن منجر میشود.
شمس و همکاران ( )1394در تحقیق خود با عنوان
«تحلیل رفتار شکایتی مشتریان هتلها و تأثیر ویژگیهای
شخصیتی» رفتار شکایتی مشتریان هتلهای سه ستاره و
باالتر در شهرستان ساری را بررسی کردند .نتایج تحقیقات
ایشان نشان داد که رفتارهای دور از انتظار هیجانات منفی را
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بهدنبال دارد و در ادامه به اجتناب و دوری میانجامد.
رفعتی و همکاران ( )1393نیز ،در تحقیق خود با عنوان
«نقش عوامل مؤثر تمایالت مشتریان بر تبلیغات شفاهی»،
تأثیر عملکرد خدمات مواجهشده ،رضایت ،اعتماد و تعهد
مشتریرابرتمایلشفاهیمشتریدرصنعترستورانهای
غذای فوری بررسی کردند و تأثیر نحوه عرضه خدمات را بر
رضایت مشتری تأیید کردند و آن را عاملی برای تمایل به
تبلیغاتشفاهیمیدانند.
صنایعی و شافعی ( ،)1391در تحقیق خود با عنوان «ارائه
مدلی برای تحلیل و پیشبینی رفتار خرید مشتریها بر
اساس تئوری کارکردی نگرش» که درخصوص مشتریان
شرکتهای خودروسازی داخلی صورت گرفته بود ،نشان
دادند که رفتار خرید مشتری را میتوان از طریق عوامل
شناختی و تمایل وی به محصولی خاص پیشبینی کرد.
روزمن ( )2013از جمله پژوهشگرانی است که به رفتارهای
مخرب اشاره کرده است و عدم هماهنگی بین ارزیابی اولیه
و ثانویه را عامل عکسالعمل تقابلی فعاالنه و منفعالنه
میداند.
او و فرهوف ،)2017( 1در تحقیق خود با عنوان «تأثیر
احساسات مثبت و منفی بر تمایالت رفتاری با محرکهای
ارزش مشتری» ،تأثیرات قوی احساسات مثبت و منفی
در قصد وفاداری مشتریان  102شرکت پیشگام در هجده
صنعت خدمات در هلند را بررسی کردند و احساسات مثبت
و منفی را در قصد وفاداری مؤثر دانستند.
سو و همکاران ( ،)2013در تحقیق خود با عنوان «بررسی
هویتیابی مشتری با برند بر ارزیابی و وفاداری مشتریان»،

به بررسی هتلهای کشور استرالیا پرداختند و هماهنگی
ارزشها و اعتماد بین هتل و مهمانان را در میزان وفاداری
مؤثردانستند.
ولوتسو ( ،)2015در تحقیق خود با عنوان «ارزیابی
مشتری ،رضایت و اعتماد وی به برند به عنوان متغیرهای
پیشبینیکننده وفاداری به برند با نقش تعدیلگر /میانجی
روابطمشتریبابرند»،بیانمیکندکهروابطمشتریبابرند
نقش میانجی را در تأثیر ارزیابی ،رضایت و اعتماد به برند بر
وفاداریایفامیکند.
نامکونگ و جانگ ( )2010تحقیقی با عنوان «اثر درک
مشتریان از منصفانهبودن خدمات بر احساسات و نیات
رفتاری آنها در رستورانها» انجام دادند .هدف از
تحقیق آنان ارزیابی روابط متقابل میان درک مشتریان
از منصفانهبودن خدمات در رستورانها ،احساسات و
نیتهای رفتاریشان است .آنان بر این نظرند که درک
منصفانهبودن خدمات در میزان وفاداری مشتری اثرگذار
است.
در شکل 1مدل مفهومی بهدستآمده توصیف شده است که
روابط فرضشده ارزیابی اولیه (اهمیت نسبی و همخوانی)
با عوامل شناختی (عد م توانایی درکشده ،عد م تعهد
درکشده و تهدید هویت درکشده) و عوامل احساسی
(احساسات منفی) و نیز پیامدهای رفتاری شامل رفتارهای
تقابلی منفعالنه (تبلیغات شفاهی منفی و قصد رویگردانی)
و رفتارهای تقابلی فعاالنه (شکایت مشتری و برخورد با
مشتریانمخرب)رانشانمیدهد.
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روششناسیپژوهش
جامعــه آمــاری پژوهــش به مجموعـهای از اشــخاص ،اشــیا،
گیاهــان ،مكانهــا ،رویدادهــا و بهطــورک لــی امــوری
اطــاق میشــود کــه در یــک یــا چنــد صفــت یــا ویژگــی
مشــترک باشــند .در فراینــد پژوهــش ،باید جامعــه پژوهش
بهروشــنی تعریــف و ابعــاد و مشــخصات آن دقیقـ ًا مشــخص
شــود (نــوروزی و موحدیفــر .)1395 ،بــر ایــن اســاس،
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را مشــتریان هتــل بینالمللــی
قصــر طالیــی در شــهر مشــهد تشــکیل میدهند کــه به علت
دسترسینداشــتن بــه پایــگاه اطالعاتــی مشــتریان و امــکان
قائلشــده شــانس برابــر بیــن آنهــا بهمنظــور انتخابشــدن
بــرای نمونــه تحقیق ،از شــیوه نمونهگیــری غیراحتمالــی در
دســترس اســتفاده شــده اســت .از روشهــای تعییــن حجم
نمونــه میتــوان بــه انتخــاب حجــم نمونــه بــر اســاس تعــداد
گویههــای پرســشنامه (متغیرهــای آشــکار) اشــاره کــرد؛
بــر اســاس نظــر ریســه ،)2015( 1بایــد بــهازای هــر گویــه
حداقــل پنــج نمونــه و بــر اســاس نظــر زکریــا و همــکاران

جدول  :1مقادیر پایایی متغیرهای پرسشنامه
متغیر

تعداد
پرسش

مقدار آلفای
کرونباخ

صریب پایایی
مرکب

ارزیابی اولیه

6

0/818

0/867

عوامل شناختی

12

903/0

0/918

عولمل احساسی

5

771/0

0/835

مقابله منفعالنه

7

943/0

0/954

مقابله فعاالنه

5

834/0

0/886

روایــی پرســشنامه ابتــدا از نظــر محتــوا و بــه کمــک
اســتادان بررســی شــد ،ســپس بــرای ارزیابــی روایــی ســازه
از تحلیــل بارهــای عاملــی تأییــدی اســتفاده شــد .در ایــن
روش ،مطابــق بــا نظــر کالیــن ( ،)2014چنانچــه مقــدار بــار
عاملــی هــر گویــه بزرگتــر از  0/3باشــد ،روایــی آن گویــه
تأییــد میشــود .خروجــی نرمافــزار نشــان میدهــد کــه
بارهــای عاملــی تمــام گویههــای پرســشنامه پذیرفتنــی
اســت و حــذف هیــچ گوی ـهای الزم نیســت.

یافتههایپژوهش

آمارتوصیفی
نمونــه آمــاری ایــن تحقیــق دربردارنــده  57/9درصــد مــرد
و  42/1درصــد زن اســت کــه تفــاوت چندانــی بــا یکدیگــر
ندارنــد .بنابرایــن میشــود گفــت کــه نتایــج بهدس ـتآمده
حاصــل نظــر هــر دو دســته اســت .از نظــر وضعیــت
تأهــل نیــز شــرایط مشــابهی وجــود دارد ،بهطوریکــه
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مطابق مدل پژوهش ،فرضیهها عبارتاند از:
فرضیــه  :1ارزیابــی اولیــه بــر عوامــل شــناختی مشــتریان
هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی اثــر میگــذارد.
فرضیــه  :2ارزیابــی اولیــه بــر عوامــل احساســی مشــتریان
هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی اثــر میگــذارد.
فرضیــه  :3ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه منفعالنــه مشــتریان
هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی اثــر میگــذارد.
فرضیــه  :4ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه فعاالنه مشــتریان هتل
بینالمللــی قصــر طالیــی اثــر میگــذارد.
فرضیــه  :5عوامــل شــناختی بــر مقابله منفعالنه مشــتریان
هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی اثــر میگــذارد.
فرضیــه  :6عوامــل شــناختی بــر مقابلــه فعاالنــه مشــتریان
هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی اثــر میگــذارد.
فرضیــه  :7عوامــل احساســی بــر مقابلــه فعاالنــه مشــتریان
هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی اثــر میگــذارد.
فرضیــه  :8ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه منفعالنــه مشــتریان
هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی از طریــق عوامــل شــناختی
اثــر میگــذارد.
فرضیــه  :9ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه فعاالنه مشــتریان هتل
بینالمللــی قصــر طالیــی از طریــق عوامــل شــناختی اثــر
میگــذارد.
فرضیــه  :10ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه فعاالنــه مشــتریان
هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی از طریــق عوامل احساســی
اثــر میگــذارد.

( )2011حداکثــر بیســت نمونــه وجــود داشــته باشــد .در این
تحقیــق بــرای تعییــن حجــم نمونــه از روش ریســه ()2015
اســتفاده شــده اســت و حداقــل حجــم نمونــه آمــاری بایــد
 175نفــر باشــد .در طــی ایــن تحقیــق 300پرسـشنامه بین
مشــتریان هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی در مشــهد توزیــع
شــد و  221پرســشنامهها بــا موفقیــت بازگردانــده شــد و
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
بهمنظــور تعییــن پایایــی پرســشنامهها ،مقــدار آلفــای
کرونبــاخ و ضریــب پایایــی ترکیبــی بــا اســتفادهاز نرمافــزار
لاس بــرای پرســشنامه محاســبه شــد.
اســمارت پــیا 
بنــا بــه نظــر ســانتوس ( ،)1999ضریــب آلفــای کرونبــاخ یــا
ضریــب پایایــی مرکــب بیشــتر از  0/7بیانگــر پایایــی خــوب
اســت .نتایــج در جــدول  1درج شــده اســت.
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 46/6درصــد افــراد مجــرد و  53/4درصــد متاهــل بودهانــد.
از نظــر ســنی کــه معمــو ً
ال از پارامترهای مهم اســت و نتایج
تحقیــق را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،در تحقیــق جــاری
تفــاوت چندانــی بیــن چهــار رده ســنی وجــود نــدارد.
بیشــترین فراوانــی را ســنین بین  21تا  30ســال داشــتهاند
( 31/2درصــد) و رتبههــای بعــدی بــه ترتیــب بــه بــازه
ســنی  31تــا  40ســال ( 25/3درصــد) و بیشــتر از  50ســال
( 23/1درصــد) اختصــاص یافتــه اســت .کمتریــن فراوانــی
مربــوط بــه افــراد بــا ســن  41تــا  50ســال ( 20/4درصــد)
بــوده اســت .از نظــر تحصیــات نیــز  34/8درصــد
تحصیــات دیپلــم و کمتــر داشــتهاند و  2/12درصــد
دارای مــدرک کاردانــی 29/4 ،درصــد کارشناســی و 23/5
درصــد کارشناســی ارشــد و باالتــر داشــتهاند .بنابرایــن
بیــش از  65درصــد از نمونــه آمــاری تحصیالت دانشــگاهی
داشــتهاند .یکــی دیگــر از مــواردی کــه در نتایــج اثرگــذار
بــوده تعــداد دفعــات حضــور پاســخدهندگان در هتــل
اســت .بنابــر آمــار توصیفــی ارائهشــده 71/9 ،درصــد
افــراد بــرای نخســتینبار در هتــل قصــر طالیــی اقامــت
داشــتهاند .پــس از آن 25/3 ،درصــد افــرادی بیــن دو
تــا پنــج بــار و فقــط  2/7درصــد افــراد بیــش از پنــج بــار در
هتــل قصــر طالیــی اقامــت داشــتهاند .ازآنجاکــه یکــی از
متغیرهــای اصلــی پژوهــش ارزیابیهــای اولیــه مشــتریان
اســت ،افــرادی کــه بــرای نخســتینبار در هتــل اقامــت
داشــتهاند گزینــه مناســبی بــرای ایــن تحقیــق بهشــمار
میرونــد .بــا توجــه بــه ســهم نزدیــک بــه 72درصــدی
ایــن دســته از افــراد در نمونــه آمــاری ،میشــود گفــت
نمونــه آمــاری بهگونـهای اســت کــه بــا متغیرهــای پژوهش

بهخوبــی همخوانــی دارد .از نظــر شــغلی نیــز بیشــترین
دســته مربــوط بــه مشــاغل آزاد ( 35درصــد) ،کارمنــدان
بخــش خصوصــی ( 25درصــد) ،کارمنــدان بخــش دولتــی
( 20درصــد) و خانـهدار ( 9درصــد) بــوده اســت؛  11درصــد
افــراد نیــز تمایلــی بــه پاســخ بــه ایــن پرســش نداشــتهاند.
ازایــنرو نیــز میشــود ادعــا کــرد کــه نتایــج پژوهــش
برآمــده از نظــر تمامــی دســتههای مشــاغل اســت.
تحلیلاستنباطی
بهمنظــور آزمــون فرضیههــا از رویکــرد مدلیابــی
معــادالت ســاختاری و نرمافــزار اســمارت پــیالاس3
اســتفاده شــده اســت .علــت اســتفاده از ایــن نرمافــزار
حساسیتنداشــتن آن بــه نرمالبــودن دادههــا و حجــم
نمونــه اســت.
آزمونفرضیهها
بــرای بررســی آزمــون فرضیههــا بایــد معناداربــودن روابــط
بیــن متغیرهــای پنهــان یــا عــدم آن را بررســی کــرد .بدین
منظــور بایــد آمــاره تــی ( )tرا در مــورد هــر رابطــه بهدســت
آورد ،ســپس دربــاره معناداربــودن یــا نبــودن آن اظهارنظر
کــرد .رابطــه هنگامــی معنــادار اســت کــه قدرمطلــق آمــاره
تــی از  1/96بزرگتــر باشــد .همچنیــن بــا بررســی ضرایــب
مســیر متغیرهــا میتــوان نســبت بــه میــزان اثــر هــر متغیر
مســتقل بــر متغیــر وابســته اظهارنظــر کــرد .اشــکال  3و 4
بــه ترتیــب مقادیــر آمــاره تــی و ضرایــب مســیر مربــوط بــه
روابــط مــدل مفهومــی پژوهــش را نشــان میدهــد:

شکل  :2مقادیر آماره تی روابط بین متغیرها (یافتههای پژوهش)

بررسی تأثیر ارزیابی اولیه در رفتارهای تقابلی فعاالنه و منفعالنه
مشتریان با نقش میانجی عوامل شناختی و احساسی
مورد مطالعه :هتل بینالمللی قصر طالیی مشهد
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بــرای بررســی فرضیههــای دارای متغیــر میانجــی از روش
بــارون و کنــی اســتفاده شــده اســت .بــر اســاس روش
بــارون و کنــی درخصــوص تأثیــر متغیــر میانجــی ،ابتــدا
مســیر تأثیــر متغیــر مســتقل بــر میانجــی و متغیــر میانجی
بــر وابســته اندازهگیــری میشــود .چنانچــه هــر دو مســیر
معنــادار باشــد ،نقــش متغیــر میانجــی تأییــد میشــود.
چنیــن متغیــری را متغیــر میانجــی ســاده مینامنــد.
در ایــن صــورت ضریــب مســیر حاصلضــرب دو مســیر
یادشــده خواهــد بــود.

بـا توجـه بـه اینکـه فرضیههـای مربـوط بـه مسـیر تأثیـر
مسـتقیم ارزیابی اولیـه بر مقابله منفعالنه (فرضیه سـوم) و
مقابلـه فعاالنـه (فرضیه چهارم) تأیید نشـده اسـت ،مسـیر
غیرمسـتقیم با حضـور عوامل شـناختی و احساسـی تأیید
شـده اسـت .بنا بـه روش بـارون و کنـی ،عوامل شـناختی و
احساسـی متغیر میانجی سـاده کامل محسـوب میشوند.
بــر اســاس توضیحــات بیانشــده ،جــدول  2خالصــه
بررســی فرضیههــای پژوهــش را نشــان میدهــد:

جدول  :2خالصه نتایج مربوط به فرضیههای پژوهش

ردیف

فرضیه

 tمقدار آماره

ضریب مسیر

نتیجه

1

ارزیابی اولیه> عوامل شناختی

10/328

0/501

تأیید فرضیه

2

ارزیابی اولیه> عوامل احساسی

4/991

0/313

تأیید فرضیه

3

ارزیابی اولیه > مقابله منفعالنه

0/434

0/021

رد فرضیه

4

ارزیابی اولیه> مقابله فعاالنه

0/756

-0/052

رد فرضیه

5

عوامل شناختی > مقابله منفعالنه

21/759

0/782

تأیید فرضیه

6

عوامل شناختی > مقابله فعاالنه

8/329

0/501

تأیید فرضیه

7

عوامل احساسی > مقابله فعاالنه

4/339

0/251

تأیید فرضیه

8

ارزیابی اولیه > عوامل شناختی> مقابله منفعالنه

-

0/391

تأیید فرضیه

9

ارزیابی اولیه > عوامل شناختی> مقابله فعاالنه

-

0/251

تأیید فرضیه

10

ارزیابی اولیه > عوامل احساسی> مقابله فعاالنه

-

0/078

تأیید فرضیه
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برازش مدل ساختاری
پیــش از بررســی فرضیههــا ،ابتــدا مــدل پژوهــش از نظــر
بــرازش بررســی شــده اســت .اگرچــه در پژوهشهــای
دیگــر شــاخصهای بــرازش متنوعــی معرفی شــده اســت،
بنــا بــه نظــر تننهــاوس و همــکاران ( ،)2005شــاخص
 GOFکــه بــه بــرازش کلــی مــدل معــروف اســت میتوانــد

شــاخص مناســب و کاملــی بــرای ارزیابــی بــرازش مــدل
باشــد .ایــن شــاخص کــه فرمــول آن در جــدول  3مشــخص
شــده اســت همزمــان دو معیــار بــرازش ضریــب تعییــن
و روایــی همگــرا را در خــود جــای داده اســت .جــدول
 3مقادیــر بهدســتآمده را بــرای مــدل پژوهــش نشــان
میدهــد.

جدول  :3مقادیر برازش کلی مدل (یافتههای پژوهش)
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عنوان شاخص

شاخص برازش

حدمجاز

مقدار محاسبهشده

ضریب تعیین

R2

حداقل 0/19

0/349

میانگین اعتبار همگرایی

AVE

حداقل 0/5

0/578

برازش کلی مدل

)GOF=√(avrage(cummonality)*R2

حداقل 0/36

0/449

بحث و نتیجهگیری
بــر اســاس مبانــی نظــری ارائهشــده ،ارزیابــی اولیــه ایــن
امــکان را بــه مشــتری میدهــد تــا بــه بررســی اهمیــت
نســبی و ارزشهــای موردانتظــار خــود بپــردازد و بــه ایــن
نتیجــه برســد کــه آیــا خدمــات دریافتشــده ،محصــول
و ســازمانهای عرضهکننــده بــا عقایــد فــردی ازجملــه
ارزشهــای اخالقــی و عدالــت همخوانــی دارنــد یــا ندارند.
از طرفــی ،مشــتریان عکسالعملهــای عرضهکننــدگان
خدمــات را مشــاهده میکننــد و وقتــی رفتــار ناشایســتی
صــورت میگیــرد ،بــر اســاس عملکــرد ســازمان قضــاوت
میکننــد .رابطــه مشــتری بــا شــرکت برگرفتــه از ارزشهــا
و هنجارهــای تعریفشــده و مناســب و رفتارهــای
غیرقابــل قبــول اســت و چنانچــه ســازمان در مقابــل
رفتارهــای اختاللآمیــز ســایر مشــتریان عکسالعمــل
مناســبی نشــان ندهنــد ،ممکــن اســت احســاس عــدم
تهعــد ســازمان در قبــال ســایر مشــتریان شــکل بگیــرد.
در واقــع عوامــل شــناختی مشــتریان بــا نوعــی ارزیابــی
ازجملــه عــدمتوانایــی ،تعهــد و تهدیــد هویــت همــراه
اســت کــه ممکــن اســت ســبب رویگردانــی مشــتریان
از ســازمان شــوند .مطابــق فرضیــه اول ،ارزیابــی اولیــه
بــر عوامــل شــناختی مشــتریان هتــل بینالمللــی قصــر
طالیــی مشــهد اثــر میگــذارد .نتیجــه ایــن فرضیــه نشــان
میدهــد کــه ارزیابــی اولیــه مشــتری کــه بــه ارزشهــای
بااهمیــت و تجانــس ارزشهــای مشــتری اشــاره دارد
در عوامــل شــناختی (عکسالعمــل مراجعهکننــده در
برخــورد بــا شــرایط نامطلــوب) تأثیــر بســزایی دارد .هرچه
ارزیابــی اولیــه در ســطح باالتــری قــرار داشــته باشــد

(افزایــش انتظــارات) ،درهنــگام مواجهــه مراجعهکننــده با
شــرایط دور از انتظــار احســاس ناخوشــایند در وی افزایش
مییابــد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهشهــای صنایعــی و
شــافعی ( )1391همســو اســت.
احساســات وضعیــت روانــی افــراد را نشــان میدهنــد و
بــرای رفتــار مناســب در شــرایط مختلــف بســیار مهمانــد.
احساســات تغییــرات روانــی را بهوجــود میآورنــد.
احساســات منفــی بــر اســاس ارزیابــی مشــتریان از کیفیت
نامناســب خدمــات شــکل میگیرنــد و وقتــی رفتارهــای
ناشایســت دیگــر مشــتریان تجربــه فــرد را نابــود کنــد،
احساســات منفــی بــروز میکنــد .مطابــق فرضیــه دوم،
ارزیابــی اولیــه بــر عوامــل احساســی مشــتریان هتــل
بینالمللــی قصــر طالیــی مشــهد اثــر میگــذارد .تأییــد
ایــن فرضیــه بدیــن معنــی اســت کــه هرچــه ارزیابــی اولیــه
در ســطح باالتــری باشــد ،درهنــگام مواجهــه شــخص بــا
شــرایط نامطلــوب احساســات ناخوشــایند بیشــتری در
وی پدیــدار میشــود .ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهــش کای
و همــکاران ( )2018همســو اســت .قل ـیزاده و همــکاران
( )1394نیــز عــدم هماهنگــی ارزشهای مدنظر ســازمان و
مشــتری را عامــل بــروز احساســات منفــی دانســتهاند.
مقابلــه منفعالنــه فرایندی را نشــان میدهد کــه در طی آن
مواجهــه صــورت نمیگیــرد ،بلکــه بــه روشهــای مختلــف
نارضایتــی نشــان داده میشــود ،از جملــه اینکــه فــرد
دســت بــه تبلیغــات شــفاهی منفــی در محافــل رســمی،
غیررســمی و فضــای مجــازی میزنــد یــا بــرای دریافــت
خدمــات بــه ســازمانهای دیگــری مراجعــه میکنــد.
مقابلــه غیرفعــال یــا منفعالنه معمو ً
ال ســازمانمحور اســت

بررسی تأثیر ارزیابی اولیه در رفتارهای تقابلی فعاالنه و منفعالنه
مشتریان با نقش میانجی عوامل شناختی و احساسی
مورد مطالعه :هتل بینالمللی قصر طالیی مشهد
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کــه در آن مشــتریان ،بهخاطــر تجربه نامطلــوب ،نارضایتی
خــود را از طریــق ســرزنش تأمینکننــده خدمــات بیــان
میکننــد .طبــق فرضیــه ســوم ،ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه
منفعالنــه مشــتریان هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی
مشــهد اثــر میگــذارد .بــر اســاس یافتههــای تحقیــق،
در جامعــه آمــاری بررسیشــده ،ارزیابــی اولیــه تأثیــری
در رفتارهــای منغعالنــه نــدارد .ایــن بدیــن معناســت کــه
ارزیابــی اولیــه مشــتریان بــه رفتارهــای تقابلــی منفعالنــه
منجــر نمیشــود .در ادامــه فرضیههــا ،مشــخص میشــود
کــه رفتارهــای تقابلــی منفعالنــه نیازمنــد پیشزمینههایی
اســت کــه بــه آنهــا پرداختــه میشــود .نتایــج پژوهش ســو
و همــکاران ( )2013خــاف نتایــج ایــن پژوهــش را نشــان
میدهــد .بهنظــر میرســد علــت ایــن تفــاوت در اعتمــاد
بــه برنــد هتــل باشــد .پژوهش آنــان درخصــوص برنــد هتل
در اســترالیا بــوده اســت؛ مشــتریان بــا توجــه بــه برنــد رفتار
وفادارانــه بــروز میدهنــد ،درحالیکــه در پژوهــش جــاری،
بهرغــم مشــهوربودن هتــل ،افــراد ترجیــح میدهنــد بــر
اســاس تجربــه خــود در آینــده رفتــار نماینــد.
مقابلــه فعاالنــه زمانــی رخ میدهــد کــه مشــتری درصــدد
حــل مســئله برمیآیــد و میکوشــد آن را بــه شــیوههای
ممکــن حــل کنــد؛ شــیوههایی همچــون شــکایت مشــتری
از مشــتریان اختاللآمیــز بــه ســازمان یــا بازداشــتن
مشــتریان مخــرب از رفتــار اختاللآمیــز ،بهصــورت
فــردی .درواقع مشــتریانی کــه در معرض مشــتریان مخرب
قــرار دارنــد بــه کیفیــت خدمــات احســاس منفــی پیــدا
میکننــد و درنتیجــه در برابــر ایــن مشــتریان واکنش نشــان
میدهنــد .رفتــار مخــرب مشــتری مانند مخالفــت ،تقلب،
پرخاشــگری و تخریــب وآزار و اذیــت جســمی و روانــی
اســت .چــون رفتــار مشــتریان مخــرب باعــث مزاحمــت
در رونــد عرضــه خدمــات بــه ســایر مشــتریان میشــود،
بــر رضایــت ادراکشــده از ســوی مشــتریان ،خدمــات
ادراکشــده و وفــاداری بــه شــرکت تأثیــر منفــی میگــذارد.
طبــق فرضیــه چهــارم ،ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه فعاالنــه
مشــتریان هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی مشــهد اثــر
میگــذارد .مشــابه فرضیــه قبــل ،ارزیابــی اولیــه مشــتری
بــر مقابلــه فعاالنــه وی (شــکایت و مقابلــه بــا مشــتریان
مخــرب) تأثیــر مســتقیم نمیگــذارد .و صرفــ ًا موجــب
بــروز رفتارهــای تقابلــی فعاالنــه میشــود .تحقیقــات ســو و
همــکاران ( )2013بــا ایــن نتایــج غیرهمســو اســت کــه علت
آن را میتــوان در برندبــودن هتــل و فاکتورهــای برندشــدن
هتــل جســتوجو کــرد.
طبــق فرضیــه پنجــم ،عوامل شــناختی بر مقابلــه منفعالنه
مشــتریان هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی مشــهد اثــر

میگــذارد .بــر اســاس یافتههــای تحقیــق ،عوامــل
شــناختی تــا حــد زیــادی بــر بــروز رفتارهــای منفعالنــه
اثرگــذار اســت .ضریــب  0/782نشــاندهنده میــزان بزرگــی
ایــن تأثیــر اســت .ازآنجاکــه عوامــل شــناختی شــامل عــدم
تعهــد درکشــده ،عــدمتوانایــی درکشــده و تهدیــد هویت
درک شــده اســت ،هرچــه ایــن عوامــل در نظــر مشــتری
بیشــتر باشــد ،بــروز رفتارهــای منفعالنه احتمال بیشــتری
خواهــد داشــت .از نظــر نامکونــگ و جانــگ (،)2010
درک منصفانهبــودن خدمــات کــه از عوامــل شــناختی
بهشــمار مــیرود در میــزان وفــاداری مشــتری اثرگــذار
اســت .بدیــن معنــی کــه عــد م درک انصــاف عــدموفــاداری
را در پــی خواهــد داشــت .رفعتــی و همــکاران ()1393
نتایجــی همســو را اعــام نمودهانــد .در تحقیقــات آنــان،
تبلیغــات شــفاهی یکــی از اشــکال رفتــار تقابلــی منفعالنــه
برشــمرده شــده اســت .همچنیــن ،درزیــان عزیــزی و
همــکاران ( )1395عوامــل شــناختی را در میــزان وفــاداری
(عــدم رویگردانــی و عــدم تبلیغــات شــفاهی منفــی) مؤثــر
دانســتهاند.
طبــق فرضیــه ششــم ،عوامــل شــناختی بــر مقابلــه فعاالنــه
مشــتریان هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی مشــهد اثــر
میگــذارد .مشــابه فرضیــه قبــل ،عوامــل شــناختی،
عالوهبــر بــروز رفتارهــای منفعالنــه ،موجــب بــروز
رفتارهــای فعاالنــه (شــکایت بــه مدیریــت و مقابلــه بــا
مشــتریان مخــرب) نیز میشــود .ضریب مســیر  0/5نشــان
میدهــد کــه اثرگــذاری عوامــل شــناختی بــر مقابلــه فعاالنه
کمتــر از اثرگــذاری آن بــر مقابلــه منفعالنه اســت .بر اســاس
ایــن فرضیــه و بــا توجــه بــه مصادیــق عوامــل شــناختی در
ایــن تحقیــق ،هرچــه فــرد تصور عــدم توانایــی و عــدم تعهد
بیشــتری را درک کنــد ،بــروز رفتارهــای فعاالنــه و منفعالنــه
بیشــتر خواهــد بــود .نتایــج تحقیقــات نامکونــگ و جانــگ
( )2010و کای و همــکاران ( )2018نیــز یکســان بــا نتایــج
تحقیــق جــاری اســت.
طبــق فرضیــه هفتــم ،عوامــل احساســی بــر مقابلــه فعاالنه
مشــتریان هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی مشــهد اثــر
میگــذارد .بــر اســاس یافتههــای تحقیــق ایــن فرضیــه
تأییــد شــده اســت .ضریــب مســیر  0/251نشــان میدهــد
کــه عوامــل احساســی (در ایــن تحقیــق احساســات منفــی)
بــه بــروز مقابلــه فعاالنــه مشــتری منجــر میشــود .اگرچــه
میــزان ایــن تأثیــر در مقایســه بــا عوامــل شــناختی کمتــر
اســت ،نمــی تــوان آن را نادیــده گرفــت .عوامــل احساســی
در ایــن تحقیــق شــامل پنــج احســاس منفــی اســت و
نشــان میدهــد بــروز چنیــن احساســاتی در مشــتری
رفتــار تقابلــی فعاالنــه وی را بهدنبــال خواهــد داشــت .او
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و فرهــوف ( )2017نیــز احساســات مثبــت و منفــی را در
قصــد وفــاداری مؤثــر دانســتهاند .قلــیزاده و همــکاران
( )1394عوامــل احساســی را در بــروز رفتارهــای تقابلــی
مؤثــر دانســتهاند .همچنینــف دیدهخانــی و ادیــب ()1396
احساســات را در نــوع پاســخ از طــرف مشــتریان اثرگــذار
دانســتهاند.
طبــق فرضیــه هشــتم ،ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه منفعالنــه
مشــتریان هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی مشــهد از
طریــق عوامــل شــناختی اثــر میگــذارد .تأییــد فرضیــه
هشــتم در واقــع تأییــد نقــش میانجــی عوامــل شــناختی
در بــروز رفتارهــای منفعالنــه بــر اســاس ارزیابــی اولیــه
مراجعهکننــده اســت .درحالیکــه فرضیــه ســوم عــدم
تأثیــر ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه منفعالنــه را نشــان میهد،
بــر اســاس فرضیــه هشــتم ،چنانچــه ایــن ارزیابــی اولیــه بــا
عوامــل شــناختی همــراه شــود ،بــه مقابله منفعالنــه (قصد
رویگردانــی و تبلیغــات شــفاهی منفــی) منجــر میشــود.
نتایــج تحقیقــات روزمــن ( )2013و حدادیــان و همــکاران
( )1395بــر اهمیــت نقــش عوامــل شــناختی تأکیــد دارد.
طبــق فرضیــه نهــم ،ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه فعاالنــه
مشــتریان هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی مشــهد از طریق
عوامــل شــناختی اثــر میگــذارد .تأییــد فرضیــه نهــم نیــز
تأییدکننــده نقــش میانجی عوامــل شــناختی در اثرگذاری
ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه فعاالنــه اســت .تأییدنشــدن
فرضیــه چهــارم نشــان داده اســت کــه ارزیابــی اولیــه
بهتنهایــی نمیتوانــد بــه بــروز رفتارهــای تقابلــی فعاالنــه
منجــر شــود ،امــا چنانچــه ایــن ارزیابــی عوامــل شــناختی
را بهدنبــال داشــته باشــد ،رفتارهــای تقابلــی فعاالنــه را از
ســوی مراجعهکننــده ناراضــی بهدنبــال خواهــد داشــت.
نتایــج تحقیقــات کای و همــکاران ( )2018و رفعتــی و
همــکاران ( )1393بــر عوامــل شــناختی و عــدم درک تعهــد
از ســوی مشــتری اشــاره میکنــد.
طبــق فرضیــه دهــم ،ارزیابــی اولیــه بــر مقابلــه فعاالنــه
مشــتریان هتــل بینالمللــی قصــر طالیــی مشــهد از طریق
عوامــل احساســی اثــر میگــذارد .تأییــد ایــن فرضیــه
نیــز نشــان میدهــد ،عالوهبــر نقــش میانجــی عوامــل
شــناختی ،عوامــل احساســی نیــز نقــش میانجــی را در
اثرگــذاری ارزیابــی اولیــه مشــتری بــر رفتارهــای تقابلــی
فعاالنــه ایفــا میکنــد .شــمس و همــکاران ( )1394و کای و
همــکاران ( )2018بــر تأثیــر عامل احساســی در نحــوه بروز
وفــاداری تأکیــد کردهانــد.
بنابرایــن ،برمبنــای نتایــج بهدســتآمده میتــوان
پیشــنهادهایی را بــرای مــورد مطالعــه و ســازمانهای
مشــابه ارائــه کــرد کــه در واقــع مهمتریــن بخــش یــک

پژوهــش بــرای پاســخ بــه بیــان مســئله و حــل مشــکل
موجــود تلقــی میشــود .بــر ایــن اســاس:
ســه فرضیــه  8و  9و  10شــاهد تأییــد نقش میانجــی عوامل
شــناختی و عامــل احساســی در مــدل مفهومــی پژوهــش
اســت کــه نشــان میدهــد ارزیابــی اولیــه بیشــتر عوامــل
شــناختی و عوامــل احساســی را در پــی خواهــد داشــت.
همچنیــن تأثیر نســبت ًا زیــاد عوامــل شــناختی و در مرحله
بعــد عوامــل احساســی در بــروز رفتارهــای تقابلــی ایــن
راهــکار را در اختیــار مدیریــت هتــل قــرار میدهــد تــا بــا
اتخــاذ تصمیمــات درســت ،عوامــل شــناختی و احساســی
را در مراجعــه کننــدگان کنتــرل و از بــروز رفتارهــای تقابلی
جلوگیــری کننــد .بــر ایــن اســاس پیشــنهادهای کاربــردی
تحقیــق بیشــتر پیرامــون دو متغیــر عوامــل شــناختی و
عوامــل احساســی اســت.
ـ بــا توجــه بــه تأثیــر ارزیابــی اولیــه بــر عوامــل شــناختی و
عوامــل احساســی ،پیشــنهاد میشــود امکانــات هتــل در
تبلیغــات بهگونــهای معرفی شــود کــه ارزشهــا و انتطاراتی
را در مشــتری بهوجــود آورد کــه هتــل قــادر بــه انجــام
آنهــا باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،بایــد انتظــارات مشــتری
در حــدی باشــد کــه هتــل قــادر بــه تأمیــن آنهــا اســت.
در غیــر ایــن صــورت احساســات ناخوشــایند و منفــی را در
مراجعهکننــده ایجــاد میکنــد.
ـ بــا توجــه بــه نقــش برجســته عوامل شــناختی ،پیشــنهاد
میشــود مدیریــت هتــل دســتورالعملی را تهیــه کنــد و در
اختیــار مهمانــان قــرار دهــد و نحــوه اعتــراض و شــکایت
را توضیــخ دهــد .بــا ایــن کار ،مراجعهکننــده در صــورت
مواجهــه بــا شــرایط نامطلــوب شــکایت و اعتــراض خــود را
بــا رونــدی مشــخص پیگیــری میکنــد و عــدم تعهــد هتــل
و عــدم توانایــی خــود را احســاس نمیکنــد.
ـ بــا توجــه نقــش برجســته عوامــل شــناختی و احســاس
ناامیــدی ناشــی از آن ،پیشــنهاد میشــود در وقایــع
پیشآمــده ،مدیریــت بــا دلجویــی از مراجعهکننــدگان،
احســاس اهمیتداشــتن نــزد مدیریــت را بــه آنهــا القــا
کنــد.
ـ بــا اســتقرار سیســتم مدیریــت ارتبــاط با مشــتری پیش از
مراجعــه ،در بــدو مراجعــه و پــس از آن ،ضمــن شناســایی
رفتــار خــاص هــر مشــتری در حــد امــکان ،در انتخــاب
فضــا و امکانــات هتــل شخصیســازی مدنظــر قــرار گیــرد.
مثـ ً
ا بــا درجهبنــدی طبقــات مختلــف ،ســعی شــود در هر
طبقــه افــرادی بــا ویژگیهــای مشــابه اســکان داده شــوند.
ـ تخصیــص فضاهــای ویــژه بهمنظــور جلــب نظــر و دوری
از تعارضــات پیشآمــده بیــن مشــتریان .مثـ ً
ا اختصــاص
محلــی خــاص بــرای اســتعمال دخانیــات ،بهطــوری کــه

بررسی تأثیر ارزیابی اولیه در رفتارهای تقابلی فعاالنه و منفعالنه
مشتریان با نقش میانجی عوامل شناختی و احساسی
مورد مطالعه :هتل بینالمللی قصر طالیی مشهد
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موجــب رنجــش دیگــران نشــود.
ـ ارائــه تخفیفــات و اســتفاده از مشــوقات مالــی و غیرمالــی
بــرای مراجعهکنندگانــی کــه بــا شــرایط نامطلوبــی مواجــه
شــدهاند کــه انتظــارات آنــان را بــراورده نکــرده اســت.
ـ ازآنجاکــه یکــی از عوامــل مهــم در ایــن تحقیــق کــه مقابلــه
منفعالنــه و فعاالنــه را بهدنبــال دارد احساســات منفــی
مراجعهکننــدگان اســت ،پیشــنهاد میشــود کارکنــان هتل
آموزشهــای الزم را بــرای برخــورد بــا احساســات مختلــف
فراگیرنــد تــا در مواقــع لــزوم توانایــی کنتــرل شــرایط
پیشآمــده را داشــته یاشــند.
ـ دادن حــق تصمیمگیــری در مواقــع ویــژه بــه کارکنــان و
مدیــران بخشهــای مختلــف ســرعت تصمیمگیــری و اجرا
را در مواقــع ضــروری و پیــش از تقابلهــای بیــن مشــتریان
موجــب میشــود.
ـ نظرســنجی در بازههــای زمانــی متفــاوت و در
شــرایط گوناگــون بهمنظــور آگاهــی از نظــر و انتظــارات
مراجعهکننــدگان از دیگــر پیشــنهادهای تحقیــق جــاری
اســت.
در ادامــه ،بــه دیگــر محققــان بــرای انجــام تحقیقــات بعدی
پیشــنهادهایی ارائــه میشــود:
ـ ازآنجاکــه بخــش زیــادی از مشــتریان هتلهــا در مشــهد،
بهخصــوص هتلهایــی ماننــد قصــر طالیــی ،خارجیانــد
و بــه علــت تفــاوت فرهنگــی پیشــنهاد میشــود تحقیــق
مشــابهی صرف ًا بــرای ایــن دســته از مراجعهکننــدگان انجام
پذیــرد.
ـ ازآنجاکــه مقــدار ضریــب تعییــن در ایــن تحقیــق بــرای
مقابلــه منفعالنــه  0/6و مقابلــه فعاالنــه  0/4بهدســت آمــده
اســت ،پیشــنهاد میشــود تحقیق اکتشــافی در ایــن زمینه
انجــام شــود تــا ســایر عوامــل مؤثــر نیــز مدنظــر قــرار گیــرد.
ضریــب تعییــن بیشــتر مدیریــت را در کنتــرل و مدیریــت
شــرایط خــاص یــاری خواهــد رســاند.
انجــامدادن هــر پژوهــش بــا چالشهــا و موانــع و
محدودیتهایــی همــراه اســت .بیــان ایــن محدودیتهــا
بــه مدیرانــی کــه قصــد اســتفاده از نتایــج تحقیــق را دارنــد
کمــک میکنــد تــا پیشبینــی دقیقتــری از نتایــج داشــته
باشــند .ســهم عمــده نمونــه آمــاری در ایــن تحقیــق متعلق
بــه کســانی بــوده اســت کــه بــرای نخســتینبار به هتــل قصر
طالیــی مشــهد مراجعــه کــرده بودنــد .بنابرایــن در تعمیــم
آن بــه ســایر مراجعهکننــدگان (مشــتریان وفــادار) بایــد
دقــت الزم صــورت پذیــرد .از طرفــی ،ایــن تحقیــق صرف ـ ًا
بــه مهمانــان ایرانــی هتــل قصــر مشــهد پرداختــه اســت،
درحالیکــه ممکــن اســت نظــر مهمانــان خارجــی متفــاوت
باشــد .همچنیــن ایــن تحقیــق تصویــری کامــل از خدمــات

هتــل قصــر مشــهد را نشــان نمیدهــد و واکنــش منفــی
برخــی مشــتریان ممکــن اســت در اثر برخــورد با مشــتریان
مخــرب هتــل باشــد ،نــه نارضایتــی از خدمــات ارائهشــده.
نوســانات قیمتــی نیــز در بــازار روی داده کــه ممکــن اســت
بهصــورت نامحســوس در انتظــارات مشــتریان مؤثــر بــوده
باشــد .تحقیــق جــاری در اواخــر بهــار و اوایــل تابســتان
صــورت پذیرفتــه و ممکــن اســت نتایــج تحقیــق در فصــول
مختلــف ،چــه از نظــر ویژگیهــای جمعیتشــناختی و چــه
از نظــر نــوع انتظارات مشــتریان ،متفــاوت باشــد .این نکته
بایــد در هنــگام تعمیــم نتایــج تحقیــق جــاری مــورد توجــه
قــرار گیــرد.
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