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تاهتلداران
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پرسشنامة استاندارد بوده که بهمنظور سنجش روایی آن از

جمعآوری اطالعات متغیرهای تحقیق ،

روشهایرواییصوری،محتواییوسازهوبرای سنجشپایاییازآلفایکرونباخاستفادهشدهاست.

سازیمعادالتساختاریوازطریقنرماف ارلی رلانجامشد.نتایج


هاباروشمدل

تحلیلداده
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طورمستقیموبروفاداریبهصورتمیانجیتأییدشده


پذیریبرعشقبهبرندبه

ثیرهویت
همچنینتأ
کهنقشمیانجیهویتپذیریوتأثیرمستقیمآنبروفاداریبهبرندمعنادارنبودهاست .


.درحالی
است
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مقدمه
عنوانیکیازمهمترینوب رگترینصنایعخدماتیجهان،نیازمندتوجهزیادی


صنعتگردشگری،به
برای توسعه است (مروتی شریفآبادی و همکاران .)1396 ،باتوجهبه اینکه هتلداری یکی از
مجموعههایگردشگریاست ،سهمبس اییازگردشمالیودرآمداینصنعترابهخوداختصاص

دهد.دراینمیانهتلهاییبیشترین سهمرانصیبخودمیکنندکهبرندیقویداشتهباشند.


می
هتلداری جهانی است .در صنعت هتلداری و
برندینگ یکی از مهمترین قلمروها در صنعت  
آنهاست،داشتنبرندیقویووفاداری
گردشگری،کهپدیدةفصلیبودنیکیازب رگترینمشکالت 
بهبرنداهمیتیدوچندانپیدامی کند.اف ایشآگاهیمشتریانازحقوقخود،ورودرقبایجدیدو
هتلداری و
العادهای در صنعت  
اشبا برخی از بازارها موجب میشود که مشتری اهمیت فوق 
گردشگریپیداکند(دهدشتیشاهرخوهمکاران.)1391،امروزهموضو مطرحدراینصنعت،وجود
کهیکیازپدیدههایپویایجامعة معاصر

شناختهشدهوماندگاردرذهنافراداست 

برندی آشنا و 
حسابمیآیدورسالتجهانیواثرگذاردارد؛بنابراینمستل ماتخاذتصمیماتیدرستدرحوزههای


به
مدیریتی و بازاریابی خود است (محمدیان محمود جیق و همکاران .)1395 ،برندها حاوی معانی
نمادین در ذهن مشتری و دربرگیرندة ارزش واقعی در بین آنهاست (پورفرج و همکاران.)1392 ،
نظرهتلهانبوده،امااکنونمدیریتبرندبهیکیاز

بهلحاظتاریخی،آثاراقتصادیمدیریتبرندمدّ

هتلداری تبدیلشدهاست.از
مهمترینعرصههایمؤثردرعملکرداقتصادیوتحقیقاتدرصنعت 

شاملکاهشریسکهایادراکیو

هتلداری 
نظرمصرفکننده،م ایایکلیدیرشدبرندینگدر 


نقطه
ه ینههای جستوجو و تسهیل فرایند تصمیمگیری خرید و حفظ مشتری ازطریق ایجاد وفاداری
یتواند باعث کاهش ه ینههای بازاریابی شود (دهدشتی شاهرخ و
بهنوبةخود م 
است؛ این موارد  
عالوهبر کاربرد ظاهری ،برای مشتری اعتمادبهنفس و تشخص میآفریند؛
همکاران .)1391 ،برند  ،
عالوهبراین نام تجاری برتر ،بهطور

ازاینرو مشتری آماده است برای آن بهای متفاوتی بپردازد.

ناخودآگاه  ،برایمشتریبهمفهومکیفیتبهترمحصولاست.برندهادرحالنفوذدرزندگیشخصی
افرادند (رشیدی و رحمانی .)1392 ،برندها بهعنوان نماد اصلی جوامع اقتصادی و پسانوگرا
پستمدرن) ،به بازیگر اصلی در جوامع امروزی تبدیل شدهاند؛ نقش آنها بهبود زندگی
( 
مصرفکنندگان و اف ایش ارزش برای شرکتهاست (ع ی ی و شکرگ ار .)1393 ،در دنیای امروز،

هاوسازمانهاتالشبسیاریدرجهتایجادهمسوییادراکاتذهنیمحصول،برندوشرکتبا


شرکت
مشتری انجام میدهند (ع ی ی و همکاران .)1391 ،حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای
شرکتهایی که دغدغة حفظ و توسعة  جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند به چالشی راهبردی

دهاست(رحیمنیاوهمکاران.)1393،وفاداریمشتریانازجملهمباحثیاستکهازاهمیت

تبدیل ش
خدماتیبهعلترقابتیبودنفضایموجوددر

بهخصوصدرحوزة 
باالیین دمدیران برخورداراست  ،
آن (پپسن برجویو و همکاران .)2016 ،1مطالعات نشان میدهد که رضایت مشتری بهتنهایی برای
1.Picon-Berjoyoet al
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ایجادارتباطدا میبایکبرندوموفقیتدربازاررقابتیکنونیکافینیستوالزماستپیوندعاطفی
ایجادوفاداریمصرفکننده،برقرارشود.بههمینعلت،بایدوفاداریج ی

فراترازرضایتمندی،برای

).بهعبارتدیگر،وفاداریموجبمیشود

ییناپذیرازبرند1تلقیشود (آرنولدوهمکاران2005،2
جدا 
مصرفکنندگانجایگاهیممتازبرایبرند ،درمقایسهبارقبا ،درذهنداشتهباشندکهازاینطریق

پررنگمیشودکه این

شود.ازاینرو ،نقشعشقبهبرندنی 


نیازهایآنانبهبهترینشکلبرآوردهمی
3
موجبحفظمشتریانبرایمدتزمانطوالنیمیشود(کوماروساها .)2004،ازطرفیافرادبراساس

هویت اجتماعی خود دست به انتخاب برندها میزنند و برندی را برمیگ ینند که منعکسکنندة
هویتشانباشد(حدادیانوهمکاران.)1395،اگرشرکتیبخواهدتصویری ماندگاربرایخودایجاد
کند،نخستبایدهویتبرندخودرابهوجودآورد؛ سپسبرمبنایاینهویت،پیاموتصویرذهنیخود

هاییپرقدرتومطلوبومنحصربهفردخلق


هابایدتالشکنندبرندهاییباتداعی

رابسازد.شرکت
مصرفکنندگان را در

کنند (مشبکی اصفهانی و همکاران .)1392 ،همچنین وقتی برند خاصی 
دستیابی به سبک زندگی خاص یا مورد عالقهشان راضی کند ،به خرید آن برند ادامه میدهند

نهتنها
هتلهارا 
(دهدشتیشاهرخوهمکاران.)1391،ایدةاصلیتحقیقحاضرایناستکهمهمانان ،
توصیهمیکنند کهازهویت

ادینآنها 

ارزشهاینم
بلکهبهعلت  

هایکاربردیآنها ،


خاطرارزش

به
برندوتناسببرندباسبکزندگیوهویتپذیریبرندتوسطمشتریریشهمیگیرد.بنابراین،بررسی

نقشآنهادرایجادوفاداریبهبرنددرصنعتهتلداری برای

ماهیتروابطبینمتغیرهایموجودو
ترورقابتیتربرای


هایبازاریابیمناسب

راهبرد
مدیرانهتلهابسیارمفیدخواهدبود؛زیرا بهتوسعة 

کند.ازآنجاکهاینفضایرقابتیبهواسطةزیارتیوسیاحتیبودنشهر

جذبمهمانانجدیدکمکمی
مقدسمشهدبینهتل هابیشترمشهوداست،ضرورتوکاربردپژوهشحاضرنی اهمیتمضاعفیدر

اینشهرخواهدداشت .

مروری بر ادبیات موضوع
هویت برند4
منحصربهفردی از

هویت جوهر و اصالت برند (مشبکی اصفهانی و همکاران )1392 ،و مجموعة 
تداعی گرهایبرنداستکهبربستنعهدوپیمانبامشتریداللتدارد(احمدیوهمکاران.)1393،
هویت وضعیت روانی احساسی است که مصرفکننده برای تعلق خود به برند قا ل میشود (الم و
دهدکهیکسازمانمیخواهدچگونهدربازارادراكشود .عناصری

همکاران)2010،5ونشانمی
مانندرنگ،لوگو،نماد،طرحونامهمگیباهمهویتراتعیینمیکنند وباعثتشخیصوشناسایی
برنددرذهنمصرفکنندهمیشوند(ابراهیمیوهمکاران.)1391،کاپفرر6معتقداستداشتنهویت

1. Undivided brand loyalty
2. Arnold al
3. Kumar & Shah
4. Brand identity
5. Lam et al
6. Kapferer
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یعنی تبعیت از طرح ثابت و ممتاز سازمانی که نشاندهندة تعهد برند به مشتریان است و مصارف
نمادین،پیوندهایعاطفیووفاداریبهبرندرانمایانمیسازد(دهدشتیشاهرخوهمکاران.)1391،

هویت برند موجب شکلگیری هویتپذیری در مشتریان میشود و هرچه این هویتپذیری متمای 
باشد،حمایتهایاحساسی و نگرشیوعملیبیشتریازجانبمشتریاندریافتخواهدکرد(سوو

همکاران .)2017 ،1برخالف عقیدة مدیران که معتقدند هویت برند باید در طول زمان ثابت باشد،
اعتقادکنونیایناستکهباتوجهبهپویاییشدیدمحیطودرحالتغییربودندا میآن،هویتبرند

2
نی بایدپویا باشد  ودرطیزمانبایدآنراتوسعهداد(سیلویراوهمکارانش .)2013،درصنعت
اگربرندیکهتلدرمقایسهبابرندهایرقیبهویتقویتر و متمای ترومعتبرتری

هتلداری نی  ،

هویتپذیریمشتریانازبرندآنهتلبیشترخواهدبود .
داشتهباشد ،

تناسب برند با سبک زندگی

3

دهدوبهگسترهای

هاونگرشهابهزندگیراپوششمی


خواسته
تناسببرندباسبکزندگی،عقایدو
کنندهحمایتمیکندیاتواناییبرنددرحمایتازمهمانان


اشارهداردکهبرندازسبکزندگیمصرف
4
شاندرمحیطاجتماعیآنهاست (النوازوالتریفی .)2015،


زندگی
هتلدربیانارزشهاوسبک

انتخابهای فرد دربارة نحوة

سبک زندگی الگویی منحصربهفرد از زندگی است که منعکسکنندة 
زمانودرآمداست.امروزهسبکزندگیرابهطور سادهبهاینشکلتعریفمیکنندکه

مصرف و 
چگونه یک فرد خودانگارة خود را در زندگی و انتخاب محصوالت و برندها به نمایش میگذارد
).مصرفکنندگانمحصوالتوبرندهاییراترجیحمیدهندکه

(دهدشتیشاهرخوهمکاران1391 ،
گونهمیبینندیادوستدارندخودراآنگونهببینند(ع ی یو


مشابهحالتیباشدکهآنانخودراآن
هنگاممصرفیکبرند،درگیرفرایندتطبیقدادنمیشوند


کنندگانبه
جمالیکاپک.)1391،مصر 
ف
باتصویرذهنیآنهاازخودشانسازگاریداردیاخیر؛بهاینفرایند

تاتعیینکنندکهآیاهویتبرند
6
همخوانیبرندباخویش5نی میگویند(اکینچیوهمکاران .)2008،خریدیکمحصولویااستفاده

از یک خدمت که شبیه به فرد باشد ،بهمعنای رفتاری است که بهخوبی شناخته شده و بنابراین
توانایییکبرندبرایبهتصویرکشیدنسبک

کمخطریابدونخطراست(ع ی وشکرگ ار.)1393،

زندگی گردشگران منجربه وفاداری به برند میشود (اکینچی و همکاران .)2013 ،بدین ترتیب در
هتلداری ،اگرمشتریبازتابمناسبومطلوبیدر راستایسبک زندگیخودازبرندهتل
صنعت  
دریافتکند،هویتپذیریوپیوندشناختیقویباآنبرندبرقرارخواهدکرد .


1. So et al
2. Silveira et al
3. Brand – lifestyle congruence
4. Alnawas & Altarifi
5. Self congruency
6. Ekinci et al
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1

هویتپذیری مشتری از برند را درك مشتری از یکی شدن با برند تعریف
استاکبرگر و همکاران  2
کردهاند.آنانمعتقدند کهاینمفهومازهویتاجتماعیوسازمانینشئتگرفتهاست،لذاآنرابا

اند.خودارتباطیبابرندمعیاریاستکهشدتارتباطبین


مفهومخودارتباطیبابرندمرتبطدانسته
برندوهویتشخصیفردرانشانمیدهدتاویبتواندازطریقبرندشخصیتخویشراشکلدهدیا
با دیگران ارتباط برقرارکند .همچنین به خودطبقهبندی افراد در گروههای اجتماعی اشاره دارد که
پیوندیشناختیبینفردوآنطبقة اجتماعی ایجادمیکند کهفردعضوآناست.مشتریخودرا
براساس برندی خاص طبقهبندی میکند و خود را بهعنوان نمونهای از آن طبقه برچسبگذاری
کند.افرادبراساسهویتاجتماعیخوددستبهانتخاببرندهامیزنندوبرندیرابرمیگ ینندکه


می
جنبههایاحساسیمانند
هویتشانباشد(رحیمنیاوهمکاران.)1393،درتحقیقات،به 

منعکسکنندة
فکننده و برند تأکید شده که نقش
هویتپذیری از برند برای گسترش روابط مستحکم بین مصر 

4
3
مهمیدرپذیرشآنبرنددارد(هاوانگو کاندامپولی 2012،؛ریدر .)2004،افرادتمایلدارندخود
رادرگروه هایمختلفاجتماعیقراردهندتابتوانندخودشانرابهدیگرانمعرفیکنندوجایگاهشان

امتعلقبهگروهخاصیمیداند،نوعیحسارتباطبا

رادرجامعهتحکیمبخشند.وقتیشخصخودر
شودفردبهشیوهایرفتارکندکهمتجانسباهویتشخصی


آیدکهباعثمی

وجودمی
گروهدرویبه
توانحسیکیبودنمصرفکنندهبابرند


پذیریازبرندرامی

وگروهیویباشد؛بههمینعلتهویت
آنها را در رسیدن به
تعریف کرد (روستا و همکاران .)1392 ،مصرفکنندگان از برندی خاص که  
).هویتپذیریازبرندعاملمؤثریدر

هویتشانکمککندرضایتپیدامیکنند(کیموکیم2008،5
بلندمدتمشتریبابرنداست(کوماروکاشیک.)2017،6محققانگردشگری
اف ایشوفاداریورابطة 
هویتپذیری از برند را متغیری بسیار مهم توصیف کردهاند که نیازمند توجه ویژه در مطالعات

گردشگریاست(سووهمکاران.)2017،اگربرندهتلتأییدکنندةهویتمشترینباشدومشتریاز
پذیرینداشتهباشد،احساساتمنفیچونناامیدیدرویایجادمیشودوبالعکس


برندهتلهویت
اگربرندهتلهویتمشتریراتأییدکند،اواحساساتمثبتیراتجربهخواهدکرد .

عشق به برند

7

احساسیبسیارقویوپرشوربینمصرفکنندهوبرندومفهومیحیاتیو

عشقبهبرند،بیانگررابطة 
کنندگانودارایویژگیهای


ایدوجانبهوپویاوهدفمندبینمصرف

نویناست.عشقبهبرند،رابطه
1. Customer brand identification
2. Stokburger et al
3. Hwang & Kandampully
4. Ryder
5. Kim & Kim
6. Kumar & Kaushik
7. Brand love
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دلبستگی بهبرند،
ویژگیهاییمانند 

احساسیو شناختیوعاطفیاست.عشقبهبرنددربرگیرندة 
شورواشتیاقبرایبرند،ارزیابیمثبتازیکبرندوحتیاظهارعشقواحساساتمثبتبهآنبرند

است (مطهرینژاد و همکاران )1393 ،و تمایل احساسی عمیق برای یک برند تعریف میشود
دستآوردنآنحاضرندوقتو
به 
(اسفیدانیوهمکاران.)1394،افرادیکهشیفتة یکبرندند برای  
1
ه ینهبیشتری صرفکنند،همچنینتبلیغاتشفاهی گستردهایانجاممیدهند (آلبرتومرونکا ،
2014؛سارکار.) 2014،2عشقبهبرندمتغیریاستکهازمدلمثلثیاسترنبرگالهامگرفتهشدهکه
شاملشوروحرارت،صمیمیتوتعهدمیشودوفراترازرضایتخاطرمشتریاناست (زارانتونلوو

همکاران .)2016 ،3نکتهای که در مطالعات مربوط به رضایت مصرفکننده ظاهر شده و مفاهیم
مشتریانمشعوفوشادمانوبااحساستعلقخاطرو

بازاریابیراتوسعهدادهایناستکهامروزهفقط
بهشمار میروند ،نه صرفاً مشتریان راضی (خیری و
تعلق قلبی سرمایههای ب رگ برای سازمانها  
هایزیادیدارند،تفاوتهاییهمبین


مندیشباهت

).هرچندعشقبهبرندورضایت
همکاران1392،
مندیرامیتوانبااستفادهازاثرمتقابلیکمشتریبابرندمتوجهشد،اما


هاوجوددارد.رضایت

آن
نژاداصلووظیفهدوست،


احساسعشقرابایدبعدازچندبارتعاملمشتریبابرندارزیابیکرد(مریخ
عشقبهبرندهتلنهتنهابرنیترفتار مشتریانوترجیحاتنگرشی

هتلداری ،
.)1394درصنعت 
مستمرووفاداریآنهابههتلنی مؤثراست .

آنهاتأثیرمیگذارد،بلکهبررابطة


وفاداری به برند

4

کند،نقشویژهایدر


عنوانعنصریمهمکهارزشبرنددرذهنمشتریایجادمی
وفاداریبهبرند ،
به
5
خدماتیکیازمهمترین

عملکردآنایفامیکند(جیوانیسوآتاناسوپولو .)2017،وفاداریدرحوزة 

میشودوذهنیتمثبتی رادراذهانمشتریانایجادمیکند
عواملدر عملیاتکسبوکار شناخته 
کاملترین تعریف را برای وفاداری برند پیشنهاد
(شیری و همکاران .)1396 ،جاکوبی و اولسن  6
مدتغیرتصادفیمنتجشدهازفرایندروانیخریداز


.آنانوفاداریبرندراپاسخرفتاریطوالنی
کردهاند

بهوسیلة یک شخص در حوزة برندهای دیگر صورت میگیرد (مطهرینژاد و
یک برند میدانند که  
همکاران .)1393 ،الیور 7وفاداری را حفظ تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یا انتخاب مجدد
میداند ،البتهباقبولاین
بهطورمستمر ،درآینده  
محصولیاخدماتازیکبرندوانجام دادن آن  ،
وضعیت که تأثیرات موقعیتی و تالشهای بازاریابی بهصورت بالقوه میتواند باعث تغییر در رفتار
مشتری شود (رحیمنیا و همکاران .)1393 ،وفاداری مشتریان به نام تجاری ،باعث تبلیغات
به دهانمثبت،ایجادموانعاساسیبرایورودرقبا،توانمندساختنشرکتدرپاسخبهتهدیدات
دهان 

1. Albert & Merunka
2. Sarkar
3. Zarantonello et al
4. Brand loyalty
5. Giovanis & Athanasopoulou
6. Jacoby & Olson
7. Oliver
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رقابتی ،فرو ش و درآمد بیشتر و کاهش حساسیت مشتریان به تالشهای بازاریابی رقبا میشود
(احمدی و همکاران .)1393 ،اصوالً وفاداری مشتریان به خریدهای مجددشان مربوط است که
تواندبهصورتتمایالترفتاریونگرشی


ازبرنداست.وفاداریبهبرندمی
آنها 
نشاندهندة رضایت 

2
1
ظهورپیداکند(تنگوهمکاران 2018،؛شیوهمکاران  .)2014،وفاداریرفتاریبرمبنایتکرار
خرید و توصیه به دیگران سنجیده میشود (علوی و نجفی سیاهرودی )1393 ،و وفاداری نگرشی
هایمنحصربهفردبرنداست(هریهارانوهمکاران،3


یدارزش
رجحاندهیمشتریانوتأی

نشاندهندة

 .)2018مهمانان هتل در ابتدا بهلحاظ شناختی به این نتیجه میرسند که یک هتل ارجح و بهتر
است ،چراکه ویژگیهای برتری از دیگر هتلها دارد (وفاداری شناختی) .سپس مهمانان ،در نتیجة
دلبستگی
عاطفیپیدامیکنند(وفادارینگرشییا 

دلبستگی 
رضایتف ایندهازخدماتهتل،بهآن 
دلبستگیشکلگرفت،بهاحتمالزیاد،میهمانانبدونتوجهبه
بههتلیااحساسی).هنگامیکهاین 
مانندوقصداقامتمجددمیکنند.


بهآنهتلمتعهدمی
عواملموقعیتیوتبلیغاتبازاریابیرقبافقط
درنهایت،اینعواملبهاقامتبعدیدرهتلمنجرخواهدشد(وفاداریرفتاری)(محمدی .)1396،

پیشینة پژوهش
دهدشتی شاهرخ و همکاران ( )1391بیان میکنند که متغیرهای کیفیت فی یکی ،رفتار کارکنان،
تناسب با خودانگارة اید ا ل ،تناسب با سبک زندگی ،هویت برند و آگاهی از برند ازطریق رضایت
مصرفکنندهبروفاداریبهبرندتأثیرگذاراست .

تنهابهطورمستقیم،


یابیوپرستیژبرندنه
رحیمنیاوهمکاران()1393نشاندادندکهتمای ،هویت

هویتیابیمشترینی بروفاداریبهبرنداثرگذاراست .
بلکهبهواسطة 

مطهرینژادوهمکاران ( ،)1393در پژوهشخود،بهایننتیجهدستیافتندکهتجربة برندبر

رضایتبرند،اعتمادوتعهدبهبرندوعشقبرندتاثیرگذاراست؛ رضایتبرندواعتمادبرند،برعشق
بهدهانووفاداریبرند
عشقبهبرندوتعهدبهبرند،برتبلیغاتدهان 

برندوتعهدبرندتاثیرگذاراست؛
تأثیرگذاراست .
نژاداصلووظیفهدوست()1394حاکیازآنبودکهمحصوالتلذتگراتأثیر


پژوهشمریخ
نتیجة
شودواشتیاقبرندتأثیرمعنیداریبر


داریبرعشقبهبرندنداردوباعثکاهشوفاداریبرندمی

معنا
عشقبهبرندندارد ،اماباعثاف ایشارتباطاتشفاهیمیشود.همچنینعشقبهبرند،تأثیرمثبتو
معناداریرویوفاداریبرندوارتباطاتشفاهیدارد .
حدادیان و همکاران ( ،)1395در پژوهش خود ،به این نتیجه دست یافتند که در بررسی اثر
ها،اثرمستقیمهویتپذیری


یابیمشتریانبابرندبروفاداریآن

مستقیموغیرمستقیم(میانجی)هویت
ازبرندبروفاداریمشتریانردمیشود .

1. Teng et al
2. Shi et al
3. Hariharan
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هویتپذیری از برند ،تأثیر مستقیم و
هانگوی و همکاران )2012(1به این نتیجه رسیدند که  
غیرمستقیمقابلتوجهیبروفاداریبهبرنددارد.همچنیننقشمحوریهویتبرنددرتوسعةوفاداری

بهبرندوتأثیرنقشمیانجیهویتبرندبروفاداریبهبرندتأییدشد .
استاکبرگروهمکاران()2012درپژوهشخوددریافتندکهتأثیرعاملنام،مشابهتبابرند،تمای 
خاطرهانگی برند از عوامل محرك هویت

برند ،منافع اجتماعی برند ،گرمی برند و تجربههای 
کنندهبابرندباعثوفاداریبرندوطرفداریبرند


کنندهبابرنداست.همچنینهویتمصرف

مصرف
میشود .

دلبستگیبهبرندباعشقبهبرندارتباطی
نتایجمطالعهلوریررووهمکاران)2012(2نشاندادکه 
مثبتدارد.عشقبهبرندبراعتمادتأثیرمیگذارد،درنتیجهبرادامةرابطهواستحکامروابطبابرنددر
آیندهمؤثراست .
آلبرتومرونکا(،)2013درپژوهشخود،بهایننتیجهدستیافتندکهارتباطقویبیندومتغیر
اعتمادوهویتپذیریازبرندوعشقبهبرندو نی بینعشقبهبرندوتعهدبرند،تبلیغاتشفاهی

مثبتوعدمحساسیتپرداختبرایبرندوجوددارد .
بهدهان تأثیر
نیک هاشمی و همکاران )2015(3بیان کردند که اعتماد به برند و تبلیغات دهان 
مشابهی از هویتپذیری برند توسط مشتری نسبت به ایجاد وفاداری به برند دارد .همچنین تأثیر
بهدهان مهمتر از تأثیرات
غیرمستقیم هویتپذیری برند توسط مشتری بر اعتماد و تبلیغات دهان 
مستقیمآناست .
)،درپژوهشخود،بهایننتیجهرسیدندکههویتپذیریبرندهتلتوسط

النوازوالتریفی(2015
مشتری فقط در ایجاد عشق به برند نقش دارد .همچنین هویتپذیری برند هتل توسط مشتری
ازطریقعشقبهبرندبروفاداریبهبرندفقطتأثیرغیرمستقیمدارد .
فاتما و همکاران )2016(4نشان دادند که هویت شرکت بر وفاداری مصرفکننده ازطریق
هویتپذیریازبرندتأثیرغیرمستقیمدارد .

5
نتیجةمطالعةهانگ ()2017حاکیازاینبودکهتجربة حسیمحركاصلیعشقبهبرنداست.
تأثیراتحسیتجربهعمدتاًاعتمادبهبرندمشتریانراتحریکمیکند،درحالیکهتجربةذهنیتأثیری
براعتمادبهبرندندارد .عشقبهبرندج ء اصلیدرگسترشوفاداریرفتاریمشتریاناست؛ بنابراین
اعتمادبهنامتجاریرادرشکلدادنوفادارینگرشیخودنی حفظمیکند .
پژوهش،مدلمفهومیتحقیقبهصورتزیر

باتوجهبهتوضیحاتمربوطبهمبانینظریوپیشینة 

است :

1. Hongwei et al
2. Loureiro et al
3. Nikhashemi et al
4. Fatma et al
5. Huang
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نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش


روششناسی تحقیق
اینتحقیقازنظرهدفکاربردیوازلحاظروشتوصیفیـپیمایشی است؛ روشگردآوریاطالعات
ترکیبی از روشهای کتابخانهای و پیمایشی است .در این تحقیق ،از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهایاستفادهشدهبه نحویکهاعضایجامعه ،درنقش آزمودنیهاینمونة منتخب،ازشانسو
احتمال یک سانی برخوردارند (خاکی .)1389 ،پساز اخذ لیست هتلهای پنج ستارة شهر مشهد
(پارس ،پردیسان ،هما ،کوثرناب ،قصرطالیی ،قصر بینالمللی ،مدینه الرضا و درویشی) از اتحادیة
داران،بهآن هامراجعهشد.هریکازهتلهادرشکلگیریحجمنمونةتحقیقبهعنوانطبقهای

هتل
لحاظشدکهدارایوزنهایبرابراست .ازآنجاکهآماردقیقیازتعدادمهمانهایهتلدردسترس
نبود ،تعداد نمونة  الزم با مراجعه به جدول مورگان   384نفر درنظر گرفته شد ،چراکه با فرض
بیشترینمی انحضورمهماناندرهتلهایپنجستاره ،دربازة  زمانیتحقیق،مجمو آنانکمتراز
پرسشنامه (در هر هتل   50عدد) توزیع شد و بعداز

هشتاده ار نفر برآورد شد .درمجمو  500
جمعآوری دادهها 384 ،پرسشنامة کامل در تحلیلهای آماری استفاده شد .بهمنظور جمعآوری
پرسشنامة النواز و التریفی ( ،)2015باتاچاریا و سن1

اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق ،از 
4
3
(،)2003ما لواشفورث،)1992( 2نام،اکینچیووایت (،)2011استرنبرگ ()1997وچادوریو
هالبروك )2001( 5استفاده شده است .روایی صوری پرسشنامه پس از بررسی ادبیات تحقیق و با
کمکخبرگانتأیید ش دورواییسازهنی براساسمعیارهایمیانگینواریانساستخراجشدهوبار
عاملی تأیید  شد .ضریب آلفای کرونباخ معادل  0/965برآورد شد که نشان از تأیید پایایی اب ار
تحقیقداشت.مقدارپایاییمرکببرایمتغیرهابایدازمقداراستاندارد 0/7بیشترباشد(رامینمهر
وچارستاد) 1394،کهنتایجمحاسباتمربوطنشانمیدهدکه  برایتمامیمتغیرها بیشتراز0/7
است.برایآمارتوصیفیازنرماف اراسپیاساس  23وبرایآماراستنباطیوآزمونفرضیههااز
نرماف ار لی رل   8/8استفاده شده که در جدول   1مقادیر بارعاملی ،آمارة  تی ،میانگین واریانس
استخراجشده(،)AVEپایاییمرکب() CRوآلفایکرونباخبیانشدهاست.
1. Bhattacharya & Sen
2. Mael & Ashforth
3. Nam , Ekinci, & Whyatt
4. Sternberg
5. Chaudhuri & Holbrook
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جدول  :1نتایج روایی و پایایی متغیرهای تحقیق
متغیر

هویت برند

هویت پذیری از برند

تناسب برند با سبک
زندگی

وفاداری به برند

عشق به برند

گویه

بارعاملی

آمارة تی

Q1

 0/84

 19/10

Q2

 0/84

 19/09

Q3

 0/74

 15/91

 Q4

 0/68

 14/38

Q5

 0/82

 18/89

Q6

 0 /8

 18/16

Q7

 0/81

 18/78

Q8

 0/79

 18/12

Q9

 0/84

 19/63

Q10

 0/85

 17/19

Q11

 0/85

 11/43

Q12

 0/85

 17/25

Q13

 0/76

 16/47

Q14

 0/82

 17/44

Q15

 0/77

 16/34

Q16

 0/76

 17/33

Q17

 0/78

 18/26

Q18

 0/82

 19/54

Q19

 0 /6

 12/79

Q20

 0/84

 20/09

Q21

 0/83

 19/74

Q22

 0/83

 19/70

Q23

 0/77

 17/74

Q24

 0/76

 17/47

Q25

 0/74

 16/81

Q26

 0/83

 19/89

Q27

 0/84

 20/09

Q28

 0/82

 19/52

Q29

 0/76

 17/56

Q30

 0/81

 19/31

Q31

 0/79

 18/47

میانگین واریانس

پایایی مرکب

آلفای

()AVE

()CR

کرونباخ

 0/6053

 0/6596

 0/5938

 0/6245

 0/6215

 0/8595

 0/906

 0/6514

 0/833

 0/699

 0/857

 0/90

 0/744

 0/834

 0/961

منبع

باتاچاریاوسن
( )2003

ما لو
اشفورث( ،)1992
النوازوالتریفی 
( )2015
نام،اکینچیو
وایت( )2011
چاوریوهالبروك
( )2001

استرنبرگ
( )1997
و
النوازوالتریفی 
( )2015

یافتهها
ویژگیهایجمعیتشناختیمهمانانهتل ،براساستحصیالت و سنوجنسیت ،بهشرحجدولزیر
است :
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جدول  :2نتایج آمار توصیفی
سطح تحصیالت
مقطع 

تعداد 

درصد 

دیپلموپایینتر 


 101

26/3

فوقدیپلم


 35

 9/1

لیسانس

 167

43/5

فوقلیسانسوباالتر


 81

 21/1

سن
زیر 20

 14

3/6

30-21

 139

36/2

40-31

 140

36/5

50-41

 60

15/6

بیشتراز 50

 31

8/1

جنسیت
مرد

206

35/6

زن

178

46/4


مدلاجراشدهدرنرماف ارلی رل 8/8درحالتهایتخمیناستانداردآوردهشده

درنمودار ،2
است .

نمودار  :2مدل در حالت تخمین استاندارد


بررسیاثراتمیانجیدرفرضیههایمربوط ،ازرویکردبارونوکنیاستفادهشدهاست.در

برای
این رویکرد ،برای تأیید  اثر میانجی باید تأثیر متغیر مستقل بر وابسته و میانجی و نی میانجی بر
آزمونهای جداگانه برگ ار میشود .پساز بررسی تجربی ،اگر اثر

وابسته تأیید شود .برای این کار ،
متغیرمستقلبروابستهومیانجیونی میانجیبروابستهتأییدشود،اثرمیانجینی تأیید شدهاست
کهمقدارضریبمسیراینتأثیرازحاصل ضربضرایبمسیرمستقلبرمیانجیومیانجیبروابسته
).درمدلسازیمعادالتساختاریبامتغیرمیانجی،برایتعیینشدت

دستمیآید(هومن1395،


به
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زیراستفادهمیشود

اثرغیرمستقیممتغیرمستقلنسبتبهاثرکلاینمتغیربرمتغیروابستهازرابطة
(محسنینواسفیدانی :)1393،
شدتاثرمتغیرمیانجی 
کهدرآن :
=aضریبمسیربینمتغیرمستقلومیانجی 
=bضریبمسیربینمتغیرمیانجیووابسته 
=Cضریبمسیربینمتغیرمستقلووابسته 
=شدتاثرمتغیرمیانجی


بهاینکهاثرغیرمستقیممتغیرمیانجی


دهدوباتوجه
رابطةفوقشدتمتغیرمیانجیرانشانمی
میشود .
ازاثرمستقیمآنبیشتراست،تأثیرمتغیرمیانجیتأیید 
نمودار  :3مدل در حالت ضرایب معناداری


)رانشانمیدهد.اینخروجی

خروجینرماف اردرحالتضرایبمعناداری(T-Values

نمودار 3
دستآمدةمدلمعادالتساختاری
هاستومعناداریضرایبوپارامترهایبه 


فرضیه
مبنایردیاتأیید
رابیانمیکند.درسطحخطای،0/05چنانچهضرایبمعناداریبیشتراز 1/96ویاکمتر از-1/96

شود(رامینمهروچارستاد،

باشد ،فرضصفرردوفرضیکیعنیوجودارتباطمعناداریتأیید  
می
اولتحقیقایناستکههویتبرندتأثیرمثبتیبرهویتپذیریازبرنددرمهمانان

.)1394فرضیة 
بهدستآمده ،کهاز 1/96ب رگتر
هتلدارد.باتوجهبهآنکهضریبمعناداریبرایاینفرضیه  8/06

است ،این تأثیر معنادار است و لذا فرضیة اول تأیید میشود .فرضیة دوم تحقیق بیان میکند که
بهآنکه
پذیریازبرنددرمهمانانهتلدارد.باتوجه 


تناسببرندباسبکزندگیتأثیرمثبتیبرهویت
بهدستآمدهکهاز 1/96ب رگتراست،اینتأثیرمعنادار
ضریبمعناداریبرایاینفرضیه  10/72
است و فرضیة دوم تأیید میشود .در فرضیة سوم تحقیق بیان شده که هویتپذیری از برند تأثیر
بهآنکهضریبمعناداریبرایاینفرضیه24/11
مثبتیبرعشقبهبرنددرمهمانانهتلدارد.باتوجه 
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میشود.درفرضیة
بهدستآمدهواز 1/96ب رگتراست،اینتأثیرمعناداراستوفرضیة سومتأیید  

چهارمتحقیقعنوانمی شودکهعشقبهبرندتأثیرمثبتیبروفاداریبهبرنددرمهمانانهتلدارد.

بهدستآمدهواز 1/96ب رگتر است ،این
بهآنکهضریبمعناداریبرایاینفرضیه  10/03
باتوجه 

پنجمتحقیقایناستکههویتپذیریاز

میشود.فرضیة 
تأثیرمعناداراستوفرضیة چهارمتأیید  
برندتأثیرمثبتیبروفاداریدرمهمانانهتلدارد.نظربهاینکهضریبمعناداریمحاسبهشدهبرابر

جمردمیشود.درخصوصبررسی

کوچکتراست،اینتأثیرمعنادارنیستوفرضیةپن

1/05واز1/96
نقشمیانجی،تأثیرغیرمستقیمهویتپذیریبرندبروفاداریبهبرندازطریقنقشمیانجیعشقبه

برندتأییدشدهاست.شدتایناثر0/88استکهنشانازتأثیرقوینقشمیانجیعشقبهبرنددارد،
تپذیریازبرندبروفاداریبهبرندتأییدنشده،
درنتیجهفرضیةششمتأییدمیشود.ازآنجاکهتأثیرهوی 
)ردمیشود .در

پذیریازبرنددرمدلمفهومیتحقیق(فرضیههای 7و8


لذانقشمیانجیهویت
نتایجآزمونتمامفرضیههاآوردهشدهاست .

جدول،2خالصة

جدول  :2خالصة نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه

متغیرها

آمارة تی

ضریب مسیر

نتیجه

1

هویتپذیریازبرند 
هویتبرند⟵ 

 8/06

 0/34

تأیید 

2

هویتپذیریازبرند 
تناسببرندباسبکزندگی⟵ 

 10/72

 0/45

تأیید 

3

هویتپذیریازبرند⟵عشقبهبرند 


 24/11

 0/78

تأیید 

4

عشقبهبرند⟵وفاداری 

 10/03

 0/61

تأیید 

5

هویتپذیریازبرند⟵وفاداری 


 1/05

 0/06

رد 

6

عشقبهبرند⟵وفاداری 

هویتپذیریبرند 
⟵


-

 0/47

تأیید 

7

هویتپذیریازبرند⟵وفاداری 
هویتبرند⟵ 

-

 0/02

رد 

8

هویتپذیریازبرند⟵وفاداری 
تناسببرندباسبکزندگی⟵ 

-

 0/027

رد 


در پایان ،موضو برازش مدل تحقیق مدّنظر قرار گرفت که با استفاده از شاخصهای متداول در
)نشاندهندةبرازشمناسبمدلاست .

نتایجآنها(جدول3

مدلیابیمعادالتساختاریبررسیشدو

جدول  :3شاخصهای برازش مدل
شاخص

مقدار مجاز

مقدار در مدل

نتیجة برازش

NFI

0/9حداقل 

 0/92

مناسباست 

GFI

0/9حداقل 

 0/93

مناسباست 

 CFI

0/9حداقل 

 0/92

مناسباست 

بحث و نتیجهگیری
بانقشمیانجیهویتپذیریوعشقبهبرند،

هدفاینتحقیقبررسیعواملمؤثربروفاداریبرند ،
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شهرمشهداست.نتایجنشاندادهکههویتبرندبرهویتپذیریازبرندبین

درهتلهایپنجستارة 

کههمسوباپژوهشفاتماوهمکاران

مشتریانهتلهایپنجستارةمشهدتأثیرمثبتومعناداریدارد

پذیریازبرندبینمهمانانهتلهایپنجستاره


.تناسببرندباسبکزندگیبرهویت
()2016است
.هویتپذیریازبرندبرعشقبه

تأثیرگذاراستکههمسوباپژوهشالنوازوالتریفی( )2015است

برندبینمهمانانهتلتأثیرمثبتومعناداریداردکهدرپژوهشالنوازوالتریفی()2015وآلبرتو
مرونکا()2013نی تأییدشده است.عشقبهبرندبروفاداریبهبرنددربینمهمانانهتلتأثیرمثبت
و معناداری دارد که در تحقیقات مریخنژاد اصل و وظیفهدوست ( ،)1394مطهرینژاد و همکاران
شدهاست.هویتپذیریازبرند و

(،)1393لوریرو()2012وهانگ()2017نی  ،اینفرضیهتأیید 
نمیشود و در
وفاداری به برند معنادار نیست و تأثیر هویتپذیری از برند و وفاداری به برند تأیید  
تحقیقالنوازوالتریفی(،)2015حدادیانوهمکاران()1395نی اینفرضیهردشده ،امادرتحقیق
رحیمنیا و همکاران ( ،)1393نیک هاشمی و همکاران ( ،)2015استاکبرگر و همکاران ( )2012و

مستقیمهویتپذیریبرندبروفاداریبهبرند


شدهاست.تأثیرغیر
هانگویوهمکاران()2012تأیید 
ازطریقنقشمیانجیعشقبهبرندبینمهمانانهتلتأیید شدهاست.شدتایناثر 0/88است و
تأثیرقوینقشمیانجیعشقبهبرندداردکههمسوباپژوهشلوریررووهمکاران()2012و

نشاناز
مریخنژاد اصل و وظیفهدوست ( )1394است .یعنی هویتپذیری از برند هتل توسط مشتری فقط

به طور غیرمستقیم و ازطریق عشق به برند بر وفاداری به برند تأثیر میگذارد .نقش میانجی

هویتپذیری از برند در مدل مفهومی تأیید نشد ،درحالیکه پیشینههای بررسیشده مانند فاتما و

همکاران ( ،)2016هانگوی و همکاران ( )2012نیک هاشمی و همکاران ( )2015تأییدکنندة نقش
میانجیهویتپذیریازبرنداست .


پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی
بهبرندهتلازطریقعشقبهبرندهتلدرمهمانانایجادمیشود؛

نتایجتحقیقنشاندادکهوفاداری
بنابراین مدیران هتلها می تواند ازطریق ایجاد عشق به برند بر وفاداری مشتریان به برند تأثیرگذار
باشند.بدینترتیبکهمیبایستاج ایعشقبهبرندرا،کهموجبروابطعاشقانهمیانمهمانانهتل

و برند میشود ،شناسایی و روی آنها سرمایهگذاری کنند .مثالً اگر حضور مهمانان خاص و افراد
مشهوردرهتلبابرندخاصیعلتعشقبهآنشخصیتمحبوببودهاست،توصیهمیشودهرساله

هادعوتبهعملآوردهشودیاتمثال


وازآن
برنامههایخاصیباحضوراینافراددرهتلبرگ ارشود 

مفاخر ،اندیشمندان و ب رگان فرهنگی و علمی کشور در هتلها به نمایش گذاشته شود .شناخت
هایمشتریمیتواندبسترمناسبیبرایاف ایشعالقهوتقویت

احساسات،ارزشها،هیجاناتواید ا 
ل

عشق مشتری به برند باشد .این فرایند ،هرچه خصوصیتر و شخصیتر باشد ،اثرهای عمیقتر و
گذارد.مدیرانبایدبدانندباهیجانوشوقیکهایجادمیکننددریاد


مشتریبرجایمی
ب رگتریدر
چراکهتعمیقرابطهبامشتریدشواروغیرقابلتقلید

نهباقیمتهاوه ینههایشان؛ 

مشتریمیمانند ،
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بهمنظوردركنیازهاوعال قمسافرانوارا ة خدماتمناسب،
شودمدیرانهتلها  ،


است.پیشنهادمی
سبکزندگیمسافرانخودرابهطورمستمرپایشکنندو هتلرامتناسبباسبک زندگیخاص

وتسهیالتوامکاناتویژه ایازقبیلمبلمان،سبکودکوراسیونداخلیهتلبرای

آنهاتجهی کنند

پذیریازهتلنقشویژهایدارد،جذب

هابهکارگیرند.ازآنجاکهمنابعانسانیدرهویت
انوا شخصیت 
کارکنانیکهعالوه برمهارتفنی،هوشعاطفیواجتماعیباالییدارندنی توصیهمیشود.برایباال

تواندبهوفاداریبهآنمنجرشود،میتوانبخشروابط


کهمی
بردنآگاهیمسافرانازبرند هتل ،
عمومی،رسانههایاجتماعی،محیطیواینترنتیرابرای معرفیهتلوحفظجذبمشتریانفعال

توانمتغیرهایدیگریرابهعنوانمیانجیمدّنظرقراردادوشدتروابط


هایآتیمی

پژوهش
کرد.در
متغیریمانندهویتپذیریازبرندرادرابعادسهگانة

میتوان
حاصلازآنهارابررسیکرد.همچنین 

ارزشی،شناختیوعاطفیبررسیکرد.تأثیرمتغیرهایمبتنیبرمشتریازقبیلوفاداریآنانبرنتایج
ایبرایپژوهشهایبعدیباشد.نظربهردنقش


تواندزمینه
عملکردیمانندسودآوریهتلهانی می
یدآندرپیشینههایتجربیمربوطبهصنایع

هتلداری وتأی
میانجیهویتپذیریازبرنددرصنعت 

دیگر ،پیشنهاد میشود تا علل و عوامل زمینهای این ناهمسویی در پژوهشها شناسایی شود .در
پژوهشهای آتی میتوان این متغیرها و روابط بین آنها را باتوجهبه نقش تعدیلگری تجربة

مراجعهکنندگانوتأثیرآنبرشدتروابطایجادشدهبررسیکرد .


منابع
یندهایروانشناختی

فه،مجتبیوسمیعزاده،مهدی«.)1391(.بررسیتأثیرفرا

ابراهیمی،ابوالقاسم،خلی
چشماندازمدیریتبازرگانی،)12(،صص.208–189
هویتبرندوشخصیتبرندبروفاداریبرند» .
احمدی،پروی ،جعفرزادهکناری،مهدیوبخشیزاده،علیرضا«.)1393(.نگاهیبههویتبرندوتأثیرآن
محصوالتلبنیوفراوردههایگوشتی

بر وفاداریبرندوارزشویژة برند ،موردمطالعه:شرکتتولیدکنندة 
نامةپژوهشهایبازرگانی،)71(،صص .93-65

کاله» .
فصل
اسفیدانی،محمدرحیم،نجات،سهیلوبهمنی،حسین«.)1394(.بررسیتأثیرع تنفس،خودابرازیو
فصلنامةتحقیقاتبازاریابینوین،5)4(،صص
لذتخریدبرعشقبهبرندبهحسادتبرندوپیامدهایآن» .
 .20-1
پورفرج ،اکبر ،تاجزاده نمین ،ابوالفضل و علی پوریانزاده ،راحیل« .)1392( .ارزش ویژة مشتری و
فصلنامة مطالعات مدیریت گردشگری،
رضایتمندی گردشگران داخلی از هتلهای پنج ستارة شهر تهران»  .
(،8)21صص .89–106
بررسیاثرهویتیابیمشتریبابرند

حدادیان،علیرضا،کاظمی،علیوفیضمحمدی،شیرین«.)1395(.

کیفیتخدمات،اعتمادوارزشدركشده ،مورد مطالعه:هتلپنجستارة همایمشهد».

بروفاداریبهواسطة 

فصلنامةتحقیقاتبازاریابینوین،6)2(،صص .92–7

خاکی،غالمرضا.)1389(.روشتحقیقدرمدیریت.چاپپنجم.تهران:انتشاراتبازتاب.
خیری ،بهرام ،سمیعی نصر ،محمود و عظیم پورخوجین ،محمد« .)1392( .وابستگی عاطفی
کنندگانبهبرند(پیشنیازهاونتایج)،مجلةمدیریتبازاریابی،شماره،2صص 65-49
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دهدشتیشاهرخ ،زهره،صالحیصدقیانی،جمشیدوهرندی،آذین«.)1391(.تأثیرارزشویژة برنداز
دیدگاه مصرفکننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت هتلداری ،مورد مطالعه :شرکت سرمایهگذاری
فصلنامةمطالعاتمدیریتگردشگری،7)17(،صص.32-1
هتلهایپارس» .

روشتحقیقکمیباکاربردمدلسازیمعادالتساختاری
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