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مقدمه
هتلداری تبدیل شده است (لتو 1و همکاران .)2006 ،با
اینترنت به کانال توزیع مهمی در صنعت  
درنظرگرفتنراحتیوصرفهجویی دره ینه/زمان،مسافرانبهطور روزاف ونیرزرواینترنتیهتل و

میدهند .بسیاری از هتلها به این
جستوجوی آنالین اطالعات برند ،قیمت و خدمات را ترجیح  

2
گرایش توجه نشان داده و دسترسی به سیستمهای امن رزرو اینترنتی را فراهم کردهاند (لین و
همکاران .)2015،
اگرچهبسیاریازمطالعاتعواملمختلفتأثیرگذاربرتصمیمگیریبرایخریداینترنتیرابررسی

5
کردهاند(آگیکیانسیمونیان3وهمکاران،2012،چن،2009،4اوراردوگالتا ،2006،جوادی،2012،

7
6
ایرانپرداخته

یوووو ،2007،ژو وهمکاران،)2007،اماتحقیقاتکمیبهرزروآنالینهتلدر
است .چیانگ و یانگ ( )2007دادههایی از دانشجویان دانشگاه ب رگی در ناحیة غرب میانی ایاالت
متحدهجمع آوریکردهومدلجامعیبرایقصدخریدمسافراندررزروآنالینهتلارا ه دادهاند.

مطالعة این محققان عمدتاً در ایاالت متحده انجام شده و مدل ارا هشده باید برای کشورهای دیگر
بینیکنندةقصدخریدقیمت،تصویربرندبرکیفیتخدمات،
متغیرهایپیش 

تأییدشود.دراینمدل،
اعتمادوارزشاست .
درمییابیمکهبسیاریاز
درزمینةاولینمتغیر،یعنیتصویربرند،بایدگفتبامرورادبیاتموضو  
مطالعات به تأثیر تصویر برند بر رفتار مشتری در بخش خدمات پرداختهاند (آگیکیان سیمونیان و
هتلداری ،برخیعوامل
عناصرنامحسوسصنعت 

).بهعلت
همکاران،2012،ریو8وهمکاران 2008،
محسوسهمچوننامبرندهتلو امکاناتمحیطیدرشکلدهیوتأثیرگذاریبررفتارمشتریاننقش
.بهمنظورساختبرندقوی،هرهتلبایدتصویریمتمای ازخودارا هکندتاتفاوتیمیان
مهمیدارند 
خودورقباایجادکند  وم ایایاصلیخودرابهاطال مشتریانهدفبرساند.مشتریانبیشترتمایل
دارند محصوالت /خدمات یک برند شناخته شده را خریداری کنند (آگیکیان سیمونیان و همکاران،
بینیکنندة خرید
 .)2012ازطرفی دومین متغیر ،یعنی قیمت محصول ،مدت مدیدی عامل پیش 
مشتریازلحاظکیفیتوارزشمحصول /خدمتبودهاست(اریکسونوجانسون.)1985،9بازارهای
هایفروشندگانوانتخابمناسبترینقیمترابرایمشتریان


آسانقیمت
الکترونیکامکانمقایسة 
فراهم کرده است .چنانچه قیمت محصول  /خدمت معقول تلقی شود ،مشتریان قصد بیشتری برای
خرید خواهند داشت (گروال 10و همکاران .)1998 ،سومین متغیر اعتماد است .ایجاد اعتماد در
1. Lehto
2. Lien
3. Aghekyan-Simonian
4. Chen
5. Everard& Galta
6. Yu
7. Zhou
8. Ryu
9. Erickson& Johansson
10. Grewal
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مشتریان یکیازعواملتعیینکنندة موفقیتتأمینکنندة خدمات است (کیم 1و همکاران.)2012 ،
بینیکننده ارزش است که مفهوم مهمی در درك مشتریان است .براساس تحقیقات
چهارمین پیش 
2
داریدارد(هاویانگ  .)2010،


مثبتیبانیاترفتاریدرصنعتمهمان
پیشین،ارزشرابطة
درمدلچیانگویانگتأثیراتمستقیمتصویربرندبرقیمتادراكشدهوقصدخریدونی تأثیر

.تأثیراتواسطهایتصویربرندبرقصدخریدازطریقاعتمادو

اعتمادبرقصدخریدآزمودهنشدهاست
هاتصویربرندپیشنیازیمهمبا


ستکهدرسایرپژوهش
ارزشنی بررسینشدهاست.ایندرحالی
تأثیرگذاریمستقیمبرقیمتوقصدخریدآنالینشناختهشدهاست(آگیکیانسیمونیانوهمکاران،
2012؛ اوه.) 2000 ،3اعتمادنی شاخصیمهمباتأثیرگذاریمستقیمبرنیاترفتاریمشتریبرای
خریدآنالیناست(اوراردوگالتا2006،؛لینگ4وهمکاران .)2011،
دهدکهپژوهشهایداخلیمرتبطدراینزمینهفقطمطالعات


مرورمطالعاتتجربینشانمی
)استکهمتغیرهایپیشبینمتفاوتیرانسبت

زارعیوهمکاران()1393وعطافروهمکاران(1390
اند.درپژوهشهایخارجینی ،پژوهشلین()2015تنهاپژوهشیدر


بهپژوهشحاضردرنظرگرفته
بهمنظوربهبودمدلجامعچیانگویانگو
اینزمینهاستکهمدلیجامعرابررسیکردهاست.لذا ،
بااستنادبهگسترشیافتة آن درمدللینوهمکاران(،)2015دراینپژوهشتأثیراتمستقیمو

واسطه ایتصویربرند،قیمت،اعتمادوارزشبرقصدرزرواینترنتیهتلدراصفهانآزمودهشدهاست.

چراکهبراساسمباحثقبلی،اگرچهدربارةتأثیراتمستقیمتصویربرندبراعتماد،ارزشادراكشدهو

قیمت در ادبیات مهمانداری /بازاریابی بحثهای گستردهای انجام شده ،تحقیقات تجربی اندکی به
تأثیراتمستقیموغیرمستقیمتصویربرندبرقصدرزروآنالینهتلپرداختهاند.بنابراینسؤالاساسی

مطالعةحاضرآناستکهآیاقیمت،اعتماد،وارزشبررابطةبینتصویربرندوتمایلبهخریدتأثیر
ایدارند.دراینپژوهش،برخالفپژوهشهایپیشین،اینموضو بررسیمیشود .


واسطه

مرور ادبیات پژوهش
سیستم رزرو اینترنتی

رشدسریعاینترنتمکان هایجدیدیرابرایتجارتایجادکردهوامکاناتجدیدیرابرایبازاریابی

محصوالتوخدماتفراهمکردهاست.شرکتهاامروزهتجارتالکترونیکرابهمی انگستردهایبرای

بهکار میبرند .در آژانسهای مسافرتی نی تجارت الکترونیک
دستیابی به اهداف استراتژیک خود  

بهکار گرفته میشود (احتشاممنش .)1388 ،از مهمترین کاربردهای تجارت
بهعنوان کانال توزیع  

تهتلداریاستفادهازسیستمرزرواینترنتیاست .

الکترونیکیبهویژهدرصنع



1. Kim
2. Ha & Jang.
3. Oh
4. Ling
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عوامل مؤثر بر رزرو آنالین و روابط نظری بین متغیرها

بینیکنندةرفتارواقعیخرید
قصدخریدواحتمالخریدمحصول/خدمتتوسطمشتریعاملپیش 

1
است و این ارتباط بهصورت تجربی در صنایع مهمانداری و گردشگری بررسی شده است (بای و
همکاران2008؛اسپارکسوبراونینگ.)2011،دررزروآنالینهتل،قصدخریدتمایلمشتریبه
سایتهتلرانشانمیدهد .


رزرواتاقازطریقوب
 تصویربرند 
تصویربرندشاخصیتأثیرگذاربرادراكذهنیمشتریانوبهدنبالآنرفتارهایمشتریقبلازخرید

محصول/خدمتاست(ریووهمکاران.)2008،کلر)1993( 2تصویربرندراادراکاتناشیازتداعی
داند.پژوهشگراننشاندادندکهتصویربرندازطریقکاهشخطردركشده


برنددرحافظةمشتریمی
برقصدخریدتأثیریمثبتدارد(آگیکیانسیمونیانوهمکاران .)2012،
 قیمت 
از دیدگاه مشتری ،قیمت می ان پولی است که باید برای محصول /خدمت پرداخت کند (زیتامل،
 .)1988بسیاری از مشتریان قیمت را منعکسکنندة این منطق میدانند که «آنچه نیاز داری را
).بنابراین،درصنعتهتلداریقیمتمعقولبهارزش

دریافتمیکنی»(اریکسونوجانسون1985،

تریمیانجامد(لی)2012،وقصدخریدمشتریرااف ایشمیدهد

ادراكشدةبیشتریتوسطمش

(چیانگویانگ .)2007،
 اعتماد 
اعتمادباوریمثبتدراطمینانووابستگیبهشخصیاشیءاست(اوراردوگالتا.)2006،اعتماد
زمانی ایجاد میشود که مشتری به معتمد و امین بودن تأمینکنندة خدمات اطمینان داشته باشد
(کیموهمکاران .)2009،
 ارزش 
زیتامل ( )1988دریافت که اگرچه مشتریان تعاریف متفاوتی از ارزش دارند ،اما میتوان ارزش
ادراك شدهرادرارزیابیکلیمشتریازمحصول/خدمت،براساسادراکاتویازآنچهدریافتکردهو

3
آنچهداده(یعنیتبادلیبینم ایایدریافتیوه ینةپرداختی)،خالصهکرد.لیواوربی ()2004دو
نو ارزشخریدآنالینراشناساییکردهاند:ارزشکاربردیوارزشتجربی.ارزشکاربردیارزیابی
کلیازم ایایبنیادیشاملصرفهجوییدره ینه،کیفیتباالیخدمات،صرفهجوییدرزمانوابعاد
گ ینشکاالیتجاریاست.ارزشتجربینمایشکلیم ایایتجربیناشیازسرگرمی،لذتبصریو
).درمطالعهایتجربیدربارةارزشمشتریدر

فعلوانفعالدرخریدآنالیناست(لیواوربی2004،
)دریافتندکههتلهایمختلفمی انمتفاوتیازارزش

صنعتهتلداری،ناسوشنوماووندو2008(4

رتبهکیفیتوپرستیژاختصاصمیدهند .

مشتریراازلحاظشه
1. Bai
2. Keller
3. Le & Overby
4. Nasution& Mavondo
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 تأثیرتصویربرندبراعتماد،ارزش،قیمتوقصدخرید
نتایج تحقیق آگیکیان سیمونیان و همکاران ( )2012درزمینة قصد خرید اینترنتی برای محصوالت
دلخواه نشان داد که تصویر برند ازطریق کاهش خطر دركشده تأثیری مثبت بر قصد خرید دارد.
تصویربرندعاملیبیرونیبرایارزیابیقیمتمحصول/خدمتاستوهمچنینتصویربرندبیشتربه
شدةباالترمنجرمیشود(گرووالوهمکاران.)1998،ریووهمکاران()2008گ ارش


قیمتادراك
دادندکهتصویرمطلوبازرستورانتأثیریمثبتبرارزشادراكشدةمشتریوتمایلخریدویدارد.

مطالعة چن و همکاران ( )2014درزمینة خرید از رستورانهای قدیمی و خاطرهانگی (نوستالژیک)
نشان داد که تصویر برند تأثیری مثبت بر قصد خرید دارد .تصویر برند مطلوب بر اعتماد مشتری
میاف ایدزیراخطرناشیازخریدکاهشمییابد(چن2010،؛چیانگویانگ.)2007،قیمتمعقول

محصول /خدمت ،ارزش رضایت بخش و اعتماد به برند قصد خرید محصول /خدمت را در مشتریان
بهشدت اف ایش میدهد (دادز و همکاران1991 ،؛ کیم و همکاران .)2012 ،براساس مباحث قبلی،

شدهوقیمتبهصورتگسترده


اگرچهدرخصوصتأثیراتمستقیمتصویربرندبراعتماد،ارزشادراك
درادبیاتمهمان داری/بازاریابیبحثشده،تحقیقاتتجربیاندکیبهتأثیراتمستقیموغیرمستقیم

اند.بنابراینچنینحدسمیزنیمکهقیمت،اعتمادو


تصویربرندبرقصدرزروآنالینهتلپرداخته
ارزشبررابطةبینتصویربرندوتمایلبهخریدتأثیراتواسطهایدارند .

 رابطةبینقیمت،ارزشوقصدخرید 
شدةبیشتریتوسطمشتریمیانجامد(لی)2012،


داریقیمتمعقولبهارزشادراك
درصنعت 
هتل

1
وقصدخریدمشتریرااف ایشمیدهد(چیانگویانگ.)2007،دومانوماتیال ()2005قیمترا
پیشنیاز مهمی از ارزش ادراكشدة خدمات گردشگری شناسایی کردهاند .بنابراین در محدودة

قابلقبولیازقیمت،قیمتکمتربراییککیفیت(یعنی قیمتادراكشدهمعقولباشد)بهارزش

ادراكشدة بیشتر و درنتیجه قصد خرید بیشتر منجر میشود (دادز و همکاران .)1991 ،فریابی و

همکاران()2012درتحقیقیدربارةخریدآنالیننشاندادندکهتخفیفدرقیمت(قیمتمعقول)
ایدرخصوصخردهفروشی،ثابتشدکهقیمت


تأثیریمثبتبرقصدخریدمشتریدارد.درمطالعه
2
).اینیافتهها

شدةمشتریرابهشدتاف ایشمیدهد(یون وهمکاران2014،


کمترارزشخریددرك
شدهبرارزشادراكشدهوقصدخریدرا


ادراك
اساسنظریفرضیاتمستقیموغیرمستقیمقیمت 
فراهممیکند .

 رابطةبیناعتماد،ارزشوقصدخرید
)درمطالعه ایتجربیبااستفادهازمطالعةآزمایشگاهینشاندادندکهاعتمادبه

اوراردوگالتا(2006

فروشگاهاینترنتیبرقصدخریدکاربرازآنفروشگاهتأثیریمثبتدارد.منصور وهمکاران()2014
نیاز ها و پیامدهای اعتماد آنالین بر قصد خرید اتخاذ کرده و نشان
دیدگاهی جامع برای ارا ة پیش 
دادندکهقصدخریدتحتتأثیرمثبتاعتمادآنالیناست.مطالعةلینگوهمکاران()2011نی رابطة

1. Duman
2. Yoon

65

سال هفتم ،شمارة اول ،بهار 97

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


مثبت بین اعتماد و قصد خرید را تأیید میکند .در مطالعة جانسون ( )2007درزمینة بانکداری
آنالین و آفالین ،اعتماد به شرکت بر ارزش ادراكشدة آن تأثیر مثبت بسیاری داشت .چونگ 2و
)نقشواسطهایارزشبیناعتمادوقصدخریدرانشاندادند.

همکاران(2003
 رابطةبینارزشوقصدخرید 
چنوچن()2010تجربةبازدیدکنندهازگ ردشگریمیراثفرهنگیرابررسیکردندودریافتندکه
ارزشادراك شدهشاخصمهمیدرنیات رفتاریاست.کیم،سانو کیم)2013( 3نشاندادندکه

هایدرك شدةمشتریانرستوران(یعنیارزشاجتماعیوارزشلذتی)تأثیریمثبتبرنیات


ارزش
)ارزشادراكشدةمشتریان

اعیدارد.هاویانگ(2010

رفتاریآنهابرایاستفادهازتجارتاجتم

ایرابررسیکردندونتایجتأثیرارزشادراكشدهبرنیاترفتاریرا


هایکره

امریکاییدررستوران
تأییدکردند.درتحقیقاتفروشآنالین،ارزشتأثیریمثبتبرقصدخریدآنالینداشتهاست(چنو
دابینسکی .)2003،4

1

پیشینة پژوهشهای داخلی و خارجی
پژوهشهای داخلی
)درپژوهشیبهبررسیرابطةبینکیفیتخدماتوارزشبرنددرهتلهایچهارو

علینواز(1387

پنجستارةاستان هایاصفهانوتهرانپرداخت.نتایجآزمونحاکیازآنبودکهبینکیفیتخدماتو

ارزش برند رابطة مثبت معناداری وجود ندارد .بین عوامل تصمیم مصرفکننده و ارزش نام تجاری
رابطةمثبتومعناداریوجودداشتودرنهایتبینکیفیتخدمات،عواملتصمیممصرفکنندهو

ارزشبرندرابطهایمعناداروجودداشت .

گیالنینیاوموسویان()1389درپژوهشخودبادرنظرگرفتنمدلآکرتأثیروفاداریبهبرندبر

ارزش ویژة برند را بررسی کردند .جامعة آماری این پژوهش را مشتریان شعب بانکهای خصوصی
استان گیالن تشکیل میدادند که اقدام به خرید کارت الکترونیکی کرده بودند .نتایج پژوهش آنان
نشاندادکهوفاداری،آگاهیوکیفیتبرارزشویژةبرندتأثیربس اییدارندوآگاهیازبرندنی از
عواملمؤثربروفاداریمشتریانبود .
عطافر و همکاران ( )1391به پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات در
هاینوشهرجمعآوریشد.نتایجنشاندادکه


هاازمشتریانهتل

پرداختند.داده
صنعتگردشگری»
نگرشوسودمندیادراكشدهعواملاصلیمؤثربرقصدرزرواینترنتیهتلاستومتغیرهایاعتماد،

اعتباروسازگاری،ازطریقنگرش،برنیتاستفادهازرزرواینترنتیهتلتأثیرگذاراست .
ابراهیمی و منصوری ( )1392پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت
1 Johnson
2 Chong
3 Sun
4. Chen & Dubinsky
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رابطهای و تمایالت رفتاری مشتریان» انجام دادند .دادهها از مشتریان
خدمات بر روی بازاریابی  
جمعآوریشدونتایجنشاندادکهتصویر ذهنی برندوکیفیت
فروشگاههایپراستاردرشهرتهران  
رابطهایدارند.همچنینتأثیرتصویرذهنیبرندو
یداریبرابعادبازاریابی 
خدماتتأثیرمستقیمومعن 
رابطهای برروی
ارزشدركشدة مشتریان تأییدشدوتأثیرات ابعاد بازاریابی  

کیفیت خدماتبرروی 
قابلتوجهومثبتبود .
تمایالترفتاریمشتریاننی  
زارعی و همکاران ( )1393به پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به
هاازمشتریانهتلهایشیراز


تند.داده
استفادهازسیستمرزرواینترنتیدر صنعتهتلداری»پرداخ
جمعآوری شد .نتایج نشان داد که ه ینههای اقتصادی ،عوامل اجتماعی و سهولت استفاده تأثیر

مستقیمومعناداریبرگرایشبهاستفادهمشتریاندارد .
اردکانیوجهانبازی()1394پژوهشیباعنوان«تأثیرتصویر فروشگاهبرقصدخرید مشتریان:
دركشده بهعنوان متغیرهای تعدیلکننده» انجام دادند .دادهها از مشتریان
اعتماد و ریسک  
جمعآوریشد.نتایجنشاندادکهتأثیر اعتمادمشتریان بر
رهای رفاهدر شهر ی د  
فروشگاههایزنجی 

رضهشدهدر
دركشدهتوسط آناناست .همچنین تأثیر نو محصوالتع 
قصدخرید بیش ازریسک  
دركشدة مشتریان وقصدخرید آنانبیش ازتأثیرترفیعات،جوفروشگاه،
فروشگاهبراعتماد،ریسک  
خدماتوتسهیالتبرعواملمذکوراست .
نیکبختوهمکاران()1395بهپژوهشیباعنوانبررسیشهرتهرانبهعنوانمقصدگردشگریاز
دیدگاه ویژة برند مبتنی بر مشتری براساس مؤلفة تصویر ذهنی متصور از مقصد گردشگری پرداختند.
توجهبهتمدن
آوریشدوشهرتهران،کهبا 

دادههاازکلیةگردشگرانشهرتهراندرسال  1394
جمع

قدیمیوآثارباستانیوتاریخیجالب،سوغاتوغذاهایمحلیومردمبافرهنگدارایپتانسیلباالییدر
مقصدگردشگریانتخابشد.یافتههایحاصلازاینپژوهشنشاندادکهمؤلفة

جذبگردشگراست ،
تصویرذهنیمتصورازمقصدگردشگریدرانتخابشهرتهرانبهعنوانمقصدگردشگریتأثیرگذاراست .


پژوهشهای خارجی
قیمتادراكشدهوتصویر برند برارزشوقصد

چیانگویانگ()2007بهپژوهشیباعنوان«اثر 
خرید :نگرش مسافران دربارة رزرو آنالین هتل» پرداختند .دادهها از دانشجویان دانشگاهی مهم در
چین جمعآوری شد .نتایج نشان داد که قیمت ادراكشده بر کیفیت تأثیر منفی ولی بر ارزش
درك شدهوقصدخریدتأثیرمثبتدارد.تصویربرندنی برکیفیتواعتمادتأثیر مثبتدارد.ازطرفی

شدهوقصدخریدتأثیرمثبتداشتهاند.


شدهبراعتمادوهردومتغیربرارزشادراك

کیفیتادراك
پرداختند.دادههااز

هویوکجین)2009(1بهپژوهشیباعنوان«عواملمؤثربرخریدآنالین»
هایجمعآوریشد.نتایجنشاندادکه راحتیاستفادهبرکابردونگرش


مشتریانآنالیندرشانگ
تأثیرمثبتداشتهاست.همچنینراحتی،کاربرد،اعتمادوسازگاریبرنگرشونگرشبرقصدخرید
1. Hui& Kejin
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تأثیرمثبتدارد .
1
هونگ و ساریگوال ( )2011به بررسی چگونگی ارتباط بین آگاهی از برند ،ارزش ویژة برند و
دادکهکیفیتتجربةمصرفکنندگانازیکبرندباآگاهیاز

آمیختةبازاریابیپرداختند.نتایجنشان
آنبرندارتباطداردودربرخیموقعیت هاتجربةمشتریبرآگاهیازبرندمقدماست.همچنیننتایج

رابطةمثبتیبینآگاهیازبرندوارزشویژةبرندنشانداد.درنهایتاینمطالعهاهمیت توزیعو
بندیشدهنشانداد .
اهیازبرنددرخصوصکاالهایبسته 

قیمتگذاریرادرآگ
2
چنومیگمارسورن ()2012درپژوهشخودبهبررسیروابطارزشویژةبرند،کیفیترابطه،ارزش
رابطهووفاداریمشتریدرصنعتخدماتیارتباطاتازراهدورپرداختند.نتایجحاکیازآناستکهبرند
مالحظهای دارد.

و تصویر شرکت بر کیفیت رابطه و ازسویی کیفیت رابطه بر ارزش رابطه تأثیر قابل
همچنینمشخصشدکهوفاداریمشتریازطریقابعادتصویرذهنیوکیفیترابطهتحتتأثیرمستقیم

قرارنمیگیرد،بلکهاینتأثیربهواسطةارزشکیفیتایجادمیشود.درنهایتنشاندادهشدکهکیفیت
رابطهوارزشرابطهبینارزشویژةبرندووفاداریمشتریاندراینصنعتنقشمیانجیدارند .
ایمو همکاران )2012( 3چارچوبیمفهومیرابرایسنجشارزشویژةبرندمقصددرصنعت
گردشگری،ازطریقبه کارگیریوتوسعةمقیاسچندبعدیارزشویژةبرندمبتنیبرمشتری،توسعه

دادند.دراینمطالعه،ازطریقبررسینظر 326نفردرمال ی،ابعادبرندکشور کرهرااز چهار بعد
آگاهی از برند ،تصویر برند ،تداعیات برند و وفاداری به برند بررسی شد .اهمیت تصویر ،تداعیات و
آگاهیازبرندبرارزشویژةبرندتأییدشدونقشوفاداریبهبرنددرایجادارزشویژةبرندمقصد
بهخوبینشاندادهشد .

آنهابر
منصوروهمکاران()2014بهپژوهشیباعنوان«پیشایندهایاعتمادآنالینوپیامدهای 
پرداختند.دادههاازمشتریانآنالیندراندون یجمعآوریشد.نتایج

کپارچه»
قصدخرید:رویکرد ی 
نشاندادکهریسکواعتمادادراكشدهبرقصد خریدآنالینمؤثراست.همچنیناعتمادشخصیتی،

شناختیومبتنیبرسازمانبراعتمادآنالینمؤثراست .
لینوهمکاران()2015بهپژوهشیباعنوان«رزروآنالینهتل:تأثیرتصویربرند،قیمت،اعتماد
جمعآوریشد.نتایجنشانداد
هاازمشتریانهتلهادرتایوان 


پرداختند.داده
وارزشبرنیتخرید»
کهتصویربرند،مستقیموغیرمستقیم،ازطریققیمتواعتمادوارزشبرنیتخریدورزورآنالین
هتلهاتأثیرمثبتدارد .

باردا 4و همکاران ( )2016به پژوهشی با عنوان «توسعة برند هتل براساس تئوری تعاملی»
پرسشنامه توسط افرادی که بهصورت آنالین در فلوریدای امریکا

پرداختند .دادهها ازطریق تکمیل 
هتل رزرو کرده بودند ،جمع آوری شد .نتایج نشان داد که ابعاد تعامالت وبسایت ،یعنی ارتباط

1. Huang and Sarigöllü
2. Chen and Myagmarsuren
3. Im et al.
4. Barreda
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نوبةخود
دوطرفهوکنترلکاربر،برابعاددانشبرندتأثیرمثبتدارد.آگاهیازناموتصویربرندنی به 
ندتأثیرمیگذارد .

برارزشبر
سایتهایهتلبر
مطالعةتجربیتأثیرکیفیتوب 

لی1وهمکاران()2017بهپژوهشیباعنوان«
نامهازکاربرانوبسایتهتلدرکوانگژویچین

پرداختند.دادههابااب ارپرسش

قصدرزروآنالین»
جمع آوریشدوبهتج یهوتحلیلتأثیرچهاربعدازکیفیتوبسایتهتل(قابلیتاستفاده،استفادة

آسان،سرگرمیوتکمیلبودن)براعتمادوقصدرزروآنالینهتلپرداختهشد.نتایجنشاندادکه
قابلیت استفاده ،سرگرمی و تکمیل بودن وبسایت هتلها بر اعتماد تأثیر چشمگیری میگذارد،
سایتهابراعتمادتأثیریناچی دارد.تکمیلبودنوبسایتازسه
کهسهولتاستفادهازوب 


درحالی
ویژگیدیگرتأثیرمثبتبیشتریدرقصدرزروآنالیندارد.و3اعتمادبرقصدرزروآنالینتأثیردارد .


الگوی مفهومی و فرضیههای پژوهش
هایپژوهشبهصورتزیراست :


شده،الگویمفهومیوفرضیه

براساسمبانینظریمطرح



قیمت
ادراکشده
قصد خرید

ارزش

تصویر برند

ادراکشده

اعتماد

شکل :1مدل مفهومی پژوهش(منبع :لین و همکاران ،2015 ،ص)4


درمدلسازیمعادالتساختاری،معموالًاثرمستقیم (اثرمستقیممتغیرمستقلبروابسته)ویا

)بررسیمیشوند.درادامه

اثرمتغیرمستقلبروابستهبهواسطة متغیرمستقلدیگر

اثرغیرمستقیم (
فرضیاتپژوهشدردودستةمستقیموغیرمستقیممطرحمیشود :
فرضیههایپژوهشبراساسآثارمستقیم :

.تصویربرندتأثیریمثبتبرقیمتادراكشدهدارد .

1
.2تصویربرندتأثیریمثبتبراعتماددارد .
ارزشادراكشدهدارد .

.3تصویربرندتأثیریمثبتبر
خرید(رزرواینترنتیهتلهایاصفهان)دارد.

.4تصویربرندتأثیریمثبتبرقصد
1. Li
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شدهتأثیریمثبتبرارزشادراكشدهدارد .


ادراك
.5قیمت
ادراكشدهتأثیریمثبتبرقصدخریددارد.

.6قیمت
.اعتمادتأثیریمثبتبرارزشادراكشدهدارد.

7
.8اعتمادتأثیریمثبتبرقصدخریددارد.
ارزشادراكشدهتأثیریمثبتبرقصدخریددارد.

.9
فرضیههایپژوهشبراساسآثارغیرمستقیم:

واسطةقیمتادراكشده،تأثیریمثبتبرقصدخریددارد.


برند،به
.1تصویر
برند،بهواسطةاعتماد،تأثیریمثبتبرقصدخریددارد.

.2تصویر
واسطةارزشادراكشده،تأثیریمثبتبرقصدخریددارد .


برند،به
.3تصویر
واسطةارزشادراكشده،تأثیریمثبتبرقصدخریددارد.


شده،به

.قیمتادراك
4
واسطةارزشادراكشده،تأثیریمثبتبرقصدخریددارد .


.اعتماد،به
5
روش پژوهش
همبستگی است .جامعة آماری پژوهش را کلیة
پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی  -
داشتهاند.با

تشکیلمیدهدکهسابقةرزرواینترنتیهتلرادراینشهر

مسافرانداخلیشهراصفهان
هایگردشگریودرخواستازآنهابرایتکمیلاب ارپژوهش(پرسشنامةاستاندارد


مراجعهبهجاذبه
بهعلت
هاجمعآوریشد .


هایالزمبرایتحلیلیافته
باطیفپنجگ ینهایلیکرت)درتابستان 95
،داده
وانتخابحداکثرنمونةممکن،تعدادآنهانامحدودفرض شد.
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نهاپاسخدهندگانی دراینتحقیقشرکتدادهشدندکهدرگذشتهاتاقی راازطریق  

کهت
سالبهباالمیبودندتااطمینان حاصل

دهندگانمیبایست  18

هتلرزروکردهبودند.همچنین  
پاسخ
شودکهحقاستفادهازکارتبانکیخودرادررزورآنالینهتلدارند.
نامههادرجدول1آمدهاست :
تومنبعهریکپرسش 
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تأثیر تصویر برند ،قیمت ،اعتماد و ارزش ادراکشده بر تمایل به رزرو اینترنتی ...

روایی پرسشنامهها
در پژوهش حاضر ،صاحب نظران روایی محتوایی و چند نفر از اعضای جامعة آماری روایی صوری
هاراتأییدکردند.همچنین،بااستفادهازروشتحلیلعاملتأییدیونرماف ار،smart pls2

پرسش 
نامه

1
انساستخراجشده درجدول2

گراوواگرایاینپرسشنامهآزمودهشد.شاخصمتوسطواری


رواییهم
واریانساستخراجشدةهربعدمدلبیشتراز 0/5است،پسروایی

نشاندهندةآناستکهمتوسط

گرایمدلتأییدمیشود .


هم

جدول  :2شاخص ارزیابی روایی همگرای مدل اندازهگیری

متغیر

متغیر

متوسط واریانس استخراجشده

تصویربرند 

متغیرمکنونمرتبهاول 

 0/67

قیمت 

متغیرمکنونمرتبهاول

 0/63

اعتماد

متغیرمکنونمرتبهاول

 0/66

ارزش

متغیرمکنونمرتبهاول

 0/74

قصدخریداینترنتی

متغیرمکنونمرتبهاول

 0/64



همچنین رواییواگراازطریق ضرایببارهای عاملیمتقابلبررسیشدوتأییدشدکهبارهای
بستگیبیشتریباسازةمربوطنسبتبهسایرسازههادارد .


هاهم

عاملیمتغیر

پایایی 2پرسشنامهها
یکسانیدرآنمقیاس
مقیاسپایایی مقیاسیاستکهبیشترپاسخگویاندردومقطعزمانینمرة  
بااستفادهازنرماف ارSmart Plsمقدارضریبآلفایکرونباخوپایاییمرکبمحاسبهشد .

بگیرند.

جدول :3ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبة پایایی شاخصهای پرسشنامه

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

تصویربرند 

 0/88

 0/91

قیمت 

 0/88

 0/91

اعتماد

 0/90

 0/92

ارزش

 0/88

 0/91

قصدخریداینترنتی

 0/81

 0/88


،میتوانگفتضریبآلفایکرونباخبرایمتغیرهایپژوهش
باتوجهبهنتایجمندرجدرجدول 4

بیشتراستولذاپایاییباالیپرسشنامهتأییدمیشود.براساسنتایججداولفوق،مقادیر

از 0/7
)1. Average Variance E xtracted (AVE
2. Reliability
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بستگیسازههایشانبایکدیگر)برای


بههم

صورتمطلقبلکهباتوجه

هانهبه

پایاییمرکب(پایاییسازه
همة شاخصها بیش از  0/7ا ست و مشکلی ندارد .همچنین ضرایب بارهای عاملی که در شکل
استکهبارهایعاملیقابلقبولی

معادالتساختاریبررویفلشهاآمدهدرهمةسؤاالتبیشاز0/6
هادرمدلمنعیندارد.لذانتایجحاکیازقابلقبولبودنپایاییسازهاست .


دارندواستفادهازآن

یافتههای پژوهش
آزمون نرمالیتی

درجدولزیر،نتایجآزموننرمالبودنتوزیعمتغیرهایالگو،براساسآزمونکلموگروفاسمیرنف،
منظورانتخابروشمناسببرآوردالگوونرماف ارمتناسبمالحظهمیشود .


به

جدول :4نتایج آزمون کولموگوروف– اسمیرنوف

متغیر

آمارة z

سطح معناداری ()sig

نتیجة آزمون

تصویربرند
قیمت 
اعتماد
ارزش 
قصدخرید

 2/03
 1/71
 1/26
 1/40
 2/14

0/001
0/006
 0/082
 0/03
 0/000

غیرنرمال
غیرنرمال
نرمال
غیرنرمال
غیرنرمال



بهاینکهسطحمعناداریآزمونبرایمتغیرهاکمتراز0/05است،ادعاینرمالبودنتوزیع


باتوجه
1
)ونرماف ارSmartPLS

اعتمادردمیشود.لذابایدازروشحداقلمربعاتج ی (PLS

هابهج 
متغیر 

استفادهشود 

برآورد الگوی معادالت ساختاری

الاساستکه
درواقعضرایبمسیردرمدلدرونیپی 

اعدادنوشتهشدهبررویخطوطدرشکل 2

اینضرایببایدازلحاظعالمت،ب رگیومعناداریبررسیشوند.دراینشکل،بارهایعاملیبرروی
فلش های منتهی به هر سؤال از سازة مربوط ذکر شده است .ازآنجاکه مقادیر بارهای عاملی همة

هایآبینشاندهندة


است،نیازیبهحذفهیچسؤالینیست.اعدادداخلدایره
سؤاالتباالتراز 0/6
هاواردمیشود،محاسبهشده


هابهآن

زا،کهمسیرفلش
استکهتنهابرایمتغیرهایدرو 
ن

می انR2
و یکی از شاخصهای برازش است و نشاندهندة می ان پیشبینی همان متغیر است توسط سایر
هاییکهبرآناثرمی گذارند.هرچهمی اناینمقادیرباالترباشد،برازشمدلباالترودرصد


متغیر
بینیکنندهباالتراست .
هایپیش 


زاتوسطمتغیر

ةدرون
بینیمتغیرهایوابست


پیش
درشکل،3مقادیرtبارهایعاملیوضرایبمسیرمالحظهمیشود.برایمعناداریبایدمقداراعداد
)1. Partial Least Square (PLS
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تأثیر تصویر برند ،قیمت ،اعتماد و ارزش ادراکشده بر تمایل به رزرو اینترنتی ...

باالتر از  1/96باشد در غیر این صورت مقادیر بارهای عاملی و مسیرها تأیید نمیشوند .همانطورکه
داریآنهادارد.دربارة


استکهنشانازمعنی
مشخصاست،مقادیرtمربوطبههرسؤالباالتراز1/96
ضرایبمسیرنی بایدگفتتنهاچهارمسیرتأییدنشدهوآمارةtآنکمتراز1/96است .


شکل  :2ضرایب استاندارد مسیر

شکل  :3مقادیر  t


،معیارهایبرازشالگومشاهدهمیشود .

درجدول5

73



سال هفتم ،شمارة اول ،بهار 97

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


جدول  :5نتایج معیارهای برازش
2

متغیرها

R2

Q

قیمت 
اعتماد
ارزش 
قصدخرید

 0/62
 0/54
 0/80
 0/60

 0/39
 0/36
 0/57
 0/37

مقادیرمالكشاخصها 


0/67-0/33-0/19مالكمقادیر
برازشضعیف،متوسطوقوی 

0/35-0/15-0/02نشانقدرت
پیشبینیضعیف،متوسطوقوی 




معیارR2برایمتغیرهایدرونزابرابریاب رگترازمقدار(0/33مالكمتوسطبودنمعیار)است
هایدرونزاباالتراز0/15

کهنشانازبرازشقویمدلساختاریدارد.همچنینازآنجاکه  Q2
متغیر
است،مدلازقدرتپیشبینیباالییبرخورداراست .

در جدول ،6شاخص مقادیر اشتراکی متغیرهای مرتبه اول مالحظه میشود .این معیار نشان
میدهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخصها توسط سازة مرتبط با خود تبیین میشود .مقادیر

کارمیرود.

قابلقبولبرایاینشاخصارا هنشدهوفقطدرمحاسبةشاخص GOF
به


جدول  :6نتایج مقادیر اشتراکی متغیرهای مرتبه اول
متغیرها

مقادیر اشتراکی

تصویربرند
قیمت 
اعتماد
ارزش 
تمایلخرید

 0/67
 0/63
 0/66
 0/74
 0/64


بهدستآمد.این شاخصمعیار برازشبخشکلی
شاخصبرازشبخشکلی مدل  0/65 GOF
)مدلهایمعادالتساختاری استوسهمقدار 0/01و  0/25و 0/36

(شاملمدلدرونی وبیرونی
دستآمدهنشانازبرازش
بنابراینمقداربه 

مقادیر ضعیفومتوسطوقویبرایآنمعرفیشدهاست.
بسیارقویومناسبمدلکلیدارد .

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
براساسبرآوردمدلمعادالتساختاری(اشکال 2و)3نتایجآزموناثراتمستقیم(فرضیة 1تا)10
توانبهصورتزیربیانکرد:


رامی
.تصویربرندتأثیریمثبتبرقیمتادراكشدهدارد.

1
ومقداراستانداردشدةضریبآن0/787

نتایجمبینآناستکهآمارةتیبرایاینمسیر19/74
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استکهنشانازتأییدفرضیهداردومیتوانبااطمینان95درصدگفتکهتصویربرندتأثیریمثبت

برقیمتادراكشدهدارد.

.2تصویربرندتأثیریمثبتبراعتماددارد.
نتایج مبین آن است که آمارة تی برای این مسیر  14/35و مقدار استانداردشدة ضریب آن
استکهنشانازتأییدفرضیهداردومیتوانبااطمینان 95درصدگفتکهتصویر برند تأثیری

0/73
مثبتبراعتماددارد.
ارزشادراكشدهدارد.

.3تصویربرندتأثیریمثبتبر
نتایجمبینآناستکهآمارةتیبرایاینمسیر0/20ومقداراستانداردشدةآن-0/01استکه
نشانازردفرضیهداردومیتوانبااطمینان 95درصدگفتکهتصویر برند تأثیرمثبتی بر ارزش

ادراكشدهندارد .

رواینترنتیهتلهایاصفهان)دارد.

.4تصویربرندتأثیریمثبتبرقصدخرید(رز
نتایجمبینآناستکهآمارةتیبرایاینمسیر 0/11ومقداراستانداردشدةآن -0/01استکه
نشانازردفرضیهداردومیتوانبااطمینان 95درصدگفتکهتصویربرندبر قصدخریدتأثیرمستقیم

ندارد .
زشادراكشدهدارد.

.قیمتادراكشدهتأثیریمثبتبرار

5
نتایجمبینآناستکهآمارةتیبرایاینمسیر 3/41ومقداراستانداردشدةآن 0/28استکه
درصدگفتکهقیمتادراكشدهتأثیریمثبتبر

نشانازتأییدفرضیهداردومیتوانبااطمینان95
ارزشادراكشدهدارد.

.قیمتادراكشدهتأثیریمثبتبرقصدخریددارد.

6
نتایجمبینآناستکهآمارةتیبرایاینمسیر0/67ومقداراستانداردشدةآن 0/09استکه
درصدگفتکهقیمتادراكشدهتأثیرمثبتیبر

نشانازردفرضیهداردومیتوانبااطمینان 95

قصدخریدندارد .
.اعتمادتأثیریمثبتبرارزشادراكشدهدارد.

7
نتایجمبینآناستکهآمارةتیبرایاینمسیر 8/63ومقداراستانداردشدةآن 0/67استکه
نشانازتأییدفرضیهداردومیتوانبااطمینان 95درصدگفتکهاعتمادتأثیریمثبتبرارزش

ادراكشدهدارد.

.8اعتمادتأثیریمثبتبرقصدخریددارد.
نتایجمبینآناستکهآمارةتیبرایاینمسیر 1/60ومقداراستانداردشدةآن 0/23استکه
نشانازردفرضیهداردومیتوانبااطمینان95درصدکفتکهاعتمادتأثیرمثبتیبرقصدخریدندارد .

.ارزشادراكشدهتأثیریمثبتبرقصدخریددارد.

9
نتایجمبینآناستکهآمارةتیبرایاینمسیر 3/15ومقداراستانداردشدةآن 0/48استکه
درصدگفتکهارزشادراكشدهتأثیریمثبتبر

نشانازتأییدفرضیهداردومیتوانبااطمینان95
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قصدخریددارد .
نتایجآزموناثراتواسطهایو

همچنینبراساسبرآوردمدلمعادالتساختاری(اشکال 2و )3
توانبهصورتزیربیانکرد :


)رامی
غیرمستقیم(فرضیة10تا14
واسطةقیمتادراكشده،تأثیریمثبتبرقصدخریددارد.


برند،به
.10تصویر
گریقیمتادراكشدهدرتأثیرمثبتتصویربرندبرقصدخرید،می ان


برایبررسینقشمیانجی
تأثیرمتغیرمستقلبرمیانجیومیانجیبرواسطهبررسیشد.ازآنجاکهتأثیرمتغیرقیمتبرقصد
خریدتأییدنشد(ضریب0/09وآمارةتیکمتراز،)1/96اینمتغیرنقشمیانجیندارد.
بهواسطةاعتماد،تأثیریمثبتبرقصدخریددارد.
.11تصویربرند ،
برایبررسینقشمیانجیگریاعتماد درتأثیرمثبتتصویر برند بر قصدخرید،بهبررسیمی ان
تأثیرمتغیرمستقلبرمیانجیومیانجیبرواسطهپرداختهشد.ازآنجاکهتأثیرمتغیراعتماد برقصد
خریدتأییدنشد(ضریب0/23وآمارةتیکمتراز،)1/96اینمتغیرنقشمیانجیندارد.
واسطةارزشادراكشده،تأثیریمثبتبرقصدخریددارد.

.12تصویربرند ،
به
برایبررسینقشمیانجیگریارزشادراكشده درتأثیرمثبتتصویربرندبر قصدخرید،بهبررسی

می انتأثیرمتغیرمستقلبرمیانجیومیانجیبرواسطهپرداختهشد.ازآنجاکهتأثیرمتغیرتصویربرندبر
ارزشادراكشدهتأییدنشد(ضریب-0/01وآمارةتیکمتراز،)1/96اینمتغیرنقشمیانجیندارد.
واسطةارزشادراكشده،تأثیریمثبتبرقصدخریددارد.


شده،به

.قیمتادراك
13
درتأثیرمثبتقیمتادراكشده بر قصدخرید،

گریارزشادراكشده 


برایبررسینقشمیانجی
بهبررسیمی انتأثیرمتغیرمستقلبرمیانجیومیانجیبرواسطهپرداختهشد.ازآنجاکهتأثیرمتغیر
ارزشادراكشده(ضریب0/28وآمارةتیب رگتراز)1/96وتأثیرمتغیرارزش

قیمتادراكشدهبر

ادراكشدهبرقصدخریدتأییدشد(ضریب 0/48وآمارةتیب رگتراز،)1/96متغیرنقشمیانجی

داردوضریبغیرمستقیمآنبرابرباضربدومسیرذکرشدهوبرابربا0/13است .
ارزشادراكشده،تأثیریمثبتبرقصدخریددارد.

.اعتماد،بهواسطة

14
گریارزشادراكشده درتأثیرمثبتاعتمادبر قصدخرید،بهبررسی

برایبررسینقشمیانجی
می انتأثیرمتغیرمستقلبرمیانجیومیانجیبرواسطهپرداختهشد.ازآنجاکهتأثیرمتغیراعتمادبر
)وتأثیرمتغیرارزشادراكشدهبرقصد

ارزشادراكشده(ضریب 0/67وآمارةتیب رگتراز1/96

خرید تأیید شد (ضریب  0/48و آمارة تی ب رگتر از  ،)1/96متغیر نقش میانجی دارد و ضریب
غیرمستقیمآنبرابرباضربدومسیرذکرشدهوبرابربا0/32است .


بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
تصویربرندتأثیریمثبتبرقیمتادراكشدهواعتماددارد .در

نتایجآزمونفرضیههانشاندادکه

دستآمده می توان گفت تصویر برند ادراکی است که افراد تحتتأثیر فعالیتهای
تبیین نتایج به 
سازمان ،شرکت یا هتل از برند آن پیدا میکنند و ازطریق تداعی برند در حافظة شخص بازتاب
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یابد .بنابراین بهنظر می رسد که تصویر مطلوب از برند هتل بر نظر مشتریان دربارة قیمت هتل
می 

تأثیرگذاراستوچنانچهتالششودبرندیمشهورومطلوبوجذاببرایهتلایجادشود،مسلماً
شدةخدماتهتلبرایمشتریانمناسبومنطقیتلقیمیشودونظرمثبتیبهمنصفانه


قیمتتعیین
بو دنقیمتپیداخواهندکرد،چراکهاعتقاددارندمتناسبباشهرتوکیفیتخدماتهتلقیمت
تعیینشدهنی پذیرفتنیاست.همچنیناعتمادازویژگیهایاصلیرابطةخریداروفروشندهاست.

سایتهتلبیشتراعتمادکند،خطرنقلوانتقالآنالینکمترمیشودواحتمال


هرچهمشتریبهوب
خریدازوبسایتاف ایشمییابد.دررزروآنالینهتل،مشتریانممکناستبهخدماتوتسهیالت

اقامتی ،که کارکنان هتل ارا ه میدهند ،حساس باشند .بنابراین پیشنهاد میشود هتلداران تالش
کنندتاباایجادتصویریمطلوبوپذیرفتنیازخوداعتمادمشتریانرااف ایش دهندوباکاهش
آمدهباسایرپژوهشها

ریسکخریدوایجادوفاداریمشتریبرمی انخریدبیف ایند.نتایجبه 
دست
مانند پژوهش لین و همکاران ( ،)2015ریو و همکاران ( ،)2008چیانگ و یانگ ( )2007همسو و
مشابهاست .
در بخش دیگری از نتایج مشخص شد که تصویر برند تأثیر مثبت بر ارزش ادراكشده و قصد
.برایتبییننتایجاینبخشمیتوانگفتکهاحتماالًتصویربرند

خرید(رزرواینترنتیهتل) ندارد
شاخصی تأثیرگذار بر ادراك ذهنی مشتریان و رفتارهای متعاقب آن و عاملی بیرونی برای ارزیابی
مشتریازمحصول/خدمتقبلازخریداست.اینادراکاتِناشیازتداعیبرنددرحافظةمشتری
دستآمدهازاینبخشاز
می تواندباایجادتصویربرندمطلوبموجباف ایشقصدخریدشود.نتایجبه 

پژوهش با مطالعات لین و همکاران ( )2015همسو نیست که ممکن است بهعلت درنظرگرفتن
هایمختلفبرایمطالعهوتفاوتهایفرهنگیدراینزمینهباشد .


نمونه
براساس نتایج ،اعتماد تأثیری مثبت بر ارزش ادراكشده دارد .اعتماد در خریدهای اینترنتی از
عواملبسیارمهماست،زیرااگررزروهتل،بهمن لةخریدخدمت،باریسککیفیتدرعملهمراه

شودهتلهاخدماتیراکه

باشد،اینریسکهنگامخریدآنالیناف ایشمییابد.بنابراینپیشنهاد  
می
سایتخودوعدهدادهاندتماموکمالارا هدهند.بهعالوهباارا ةخدماتیاضافهتر(بلیطرایگان


دروب
بازدیدازمراک تفریحیوتاریخیو)...سببخاطرهانگی شدنسفروماندگارینامونشانهتلخود
درذهنمشتریانشوند.ایننتیجهنی بامطالعاتیانگووونگ(،)2003چیانگویانگ()2007و
لینوهمکاران()2015مطابقتدارد .
براساس نتایج مشخص شد که اعتماد تأثیر مثبت بر قصد خرید (رزرو اینترنتی هتل) ندارد.
باتوجهبه پژوهشهای مرتبط در این زمینه ،انتظار میرفت اعتماد بر قصد خرید تأثیر مثبت و

م عناداریداشتهباشد،امامتغیرواسطةارزشتأثیرمستقیمایندومتغیرراخنثیکردهونشانداده
دستآمده ،تأثیر اعتماد بر قصد خرید
اعتماد بر قصد خرید تأثیر مستقیم ندارد .مطابق نتایج به 
کنندهاینیست

دهدکهاعتمادعاملپیش 
بینی

صورتشگفتآوریناچی است.اینمسئلهنشانمی


به
کهمستقیماًبرتصمیماترزروآنالینهتلتأثیرگذارباشد.ایننتیجهبامطالعاتپیشین(اوراردو
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گالتا2006،؛لینگوهمکاران2011،؛منصوروهمکاران2014،؛لینوهمکاران)2015،مطابقت
ندارد.
گریقیمتادراكشدهواعتماددرتأثیرمثبتتصویربرند

دربخشدیگریازنتایج،نقشمیانجی
آمدهازاینفرضیهانتظارمیرفتقیمتمیانجیِبین

قصدخریدتأییدنشد.درتبییننتایجبه 
دست

بر
تصویربرندوقصدخریدباشدکهبایدبهقصدخریدبیشترمنجرشود،درصورتیکهتأثیرقیمتبر

رفتنارزشادراكشدهدرمدلاست،چراکهزمانی

قصدخریدتأییدنشد.اینموضو بهعلتدرنظرگ
قیمت میتواند اثرگذار باشد که باعث اف ایش ارزش ادراكشده شود ،در غیر این صورت تأثیرگذار
علتدرنظرگرفتنمتغیرهایواسطه ایِدیگردراینمدلپژوهشیباشدویا


تواندبه

نخواهدبود.یامی
ها،اعتمادبه تنهایینتوانستهقصدخریدافرادرامستقیماًاف ایشدهد.


علتشهرتاینهتل

اینکه،به
نتایج حاصل از این قسمت با پژوهش لین و همکاران ( )2015همسو نیست که میتواند ناشی از
مطالعةنمونههایمتفاوتباشد .

دربخشدیگریازنتایجمشخصشدارزشادراكشدهنقشمیانجیدرتأثیرتصویربرندبرقصد

خرید(رزرواینترنتی)ندارد.نتایجنشانمیدهدارزشادراكشدهمتغیریمیانجیبینرابطةتصویر

علتنداشتنرابطةمستقیمتصویربرندوارزشادراكشده

برندوقصدخریدنیست.اینموضو به
أثیراتمستقیمآنهارا

است.وجوددومتغیرمیانجیقیمتواعتمادبیندومتغیرتصویروارزشت
دستآمده با مطالعة لین و همکاران ( )2015مطابقت ندارد .این
خنثی کرده است .نتیجة به 
درحالیست که ارزش ادراكشده بین قیمت ادراكشده و قصد خرید (رزرو اینترنتی هتل) نقش

میانجیداردوضریبغیرمستقیمآنبرابراستبا 0/13کهحاصلضربدومسیرذکرشدهاست.در
قیمتمعقولومناسبتلقیمیشودکهدر

توانگفتزمانی 


تبییننتایجاینبخشازفرضیاتمی
ازایآنخدمتیباکیفیتمطلوبومتناسبباقیمتدریافتشودوارزشادراكشدهاف ایشیابد.

ازاینرو،تأثیرقیمتبااف ایشارزشخدماتمیتواندبرقصدخریدمؤثرواقعشود.بنابراینپیشنهاد

مناسببهدرخواستهاو

شودهتلها،باتحقیقات بازاریابی و آزمودنبازار و نشاندادنواکنش 


می
توقعات مشتریان ،در کسب رضایت مشتریان از کیفیت و ارزش خدمات بکوشند و سبب جذب
مصرفکنندگان و وفاداریآنان و ارتقایارزش برند شوند.ونی سببکسبمنافعمادی و غیرمادی

برای خودشوندو در عرصةرقابت راه را برای ادامةحیات هموارتر کنند.ایننتیجهنی بامطالعات
چیانگویانگ(،)2007لی(،)2012یونوهمکاران()2014ولینوهمکاران()2015مطابقت
دارد .
شدهتأثیریمثبتبرارزشادراكشدهدارد.

نتایجآزمونفرضیههامشخصنمودکهقیمتا 
دراك

آمدهمیتوانگفتتأثیرقیمتبرارزشنشانمیدهدکهقیمتمعقولارزش

درتبییننتایجبه 
دست

دهد،چراکهقیمتمعقولومناسبباعثمیشودمشتریاندربرابر


شدةمشتریانرابهبودمی

ادراك
خدماتیکهدریافتمیکنندارزشبیشتریراادراكکنندونی باعثکاهشه ینةمبادلهمیشود.

دستآمدهازاینفرضیهبامطالعاتلی()2012ویونوهمکاران()2014ولینوهمکاران
نتایجبه 
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()2015مطابقتدارد.
همچنینمشخصشدارزشادراكشده بیناعتمادو قصدخرید(رزرواینترنتیهتل)نی نقش

هایاینفرضیهمیتوانگفتکهدرفرضیاتقبلیمشخصشداعتماد


د.درتبیینیافته
میانجیدار
تأثیر مستقیم معناداری بر قصد خرید ندارد .در اینجا این نکته قابل ذکر است که متغیر ارزش
ادراك شدهتوانستهدرمیانایندومتغیراصلینقشمیانجیکاملایفاکندونقشمستقیماعتمادرا

شودهتلدارانبهمشتریانقبلیخود،درزمانرزروحضوریاتاق،بروشور


زمیانببرد.پیشنهادمی
ا
تبلیغاتیارا هدهند.همچنینمشتریانرادرخصوصارزشادراكشدهازخریداینترنتیشاملکاهش
زیست،صرفهجوییدرزمانوارا ةخدمات


وآمد،کاهشترافیک،کاهشآلودگیمحیط

هایرفت
ه ینه
شبانه روزیآگاهکنندتادرنهایت،بااف ایشاعتمادبهخریداینترنتی،قصدخریدمشتریدردفعات

بعدیاف ایشیابد.ایننتیجهنی بامطالعاتیانگووونگ(،)2003چیانگویانگ()2007ولینو
همکاران()2015مطابقتدارد .
نتایج نشان داد که قیمت ادراكشده تأثیر مثبت بر قصد خرید (رزرو اینترنتی هتل) ندارد.
براساس مطالعات انجامشده انتظار می رفت قیمت تأثیر مطلوبی بر قصد خرید داشته باشد ،زیرا
زمانی که قیمت کاال یا خدمتی معقول و مناسب باشد بر تمایل به خرید آن در مشتریان بسیار

دستآمدهازاینبخشباپژوهشلینو همکاران
د.نتایجبه 

تأثیرگذاراست؛امااینتأثیرتأییدنش
( )2015و چیانگ و یانگ ( )2007همسویی ندارد که میتواند بهعلت مطالعة نمونههای مختلف و
ستکهبراساسنتایجارزشادراكشدهتأثیریمثبتبرقصدخرید


تفاوتفرهنگیباشد.ایندرحالی
نتایجپژوهشنشاندادکهارزشتنهامتغیریاستکهنقشواسطهایبین

(رزرواینترنتیهتل)دارد.
سهمتغیرپیش بیندیگرداردوتصویربرندواعتمادوقیمت،ازطریقاف ایشادراكازارزش،برقصد

ترینشاخصقصدخریداستکهنشانمیدهداگرهتلی


خریدتأثیرگذاراست.بنابراینارزشمهم
ارزشرضایتبخشیبرایمشتریانفراهمکند،احتمال رزروآنهتلبیشترخواهدشد.ایننتیجه

میکنندواگربداننددرازایمبلغ
میتواندبدینعلتباشدکهمشتریاندرهنگامخریدعاقالنهعمل 

پرداختیبرایخریدخدماتهتلمنافعینصیبشانمیشودکهارزشه ینةپرداختیرادارد،احساس

رضایت میکنند .این نتیجه با مطالعات اوه ( ،)2000چیانگ و یانگ ( )2007و کیم و همکاران
شودمدیرهتلبادرنظرگرفتننرخهایاتخفیفاترقابتیبرایرزرو


)مطابقتدارد.پیشنهادمی
(2013
وبسایت
مستقیموهمچنینارا ةاطالعاتکاملمحصولیاخدمتبااضافهکردنظاهرِدوستانهبه 
هتل و نی اطمینان از شخصیسازی ،سهولت محلیابی و راهنماهای برونی (مانند تصاویر واضح از
ها،محیطاطراف،وامکاناتمحیطی)،ارزشدركشدهازجانبمشتریانراارتقادهد


هایاتاق

ویژگی
ودرنهایتقصدخریدرادرآناناف ایشدهد .
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