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اینپژوهشباهدفبررسیتأثیرتجربة برندهتلدرارزش
صورتگرفتهاست.اینپژوهشکاربردی،توصیفیوازنو پیمایشیاست وجامعة آماریآنتمامی
روشهای
هتلهایچهارستارةشهرشیرازدرتابستان1397است.دراینپژوهشاز 
میهمانانایرانی 
حجمنمونهبافرمولنمونهگیری

ایونمونهگیریدردسترساستفادهشدهاست.


گیریخوشه

نمونه
سؤالپرسشنامه،حداقل

مدلسازیمعادالتساختاری()5q ≤ n ≤ 15qتعیینشدهکه،باتوجهبه26

پرسشنامه

 130و حداکثر  390نفر از میهمانان درنظر گرفته شده است؛ درنهایت تعداد  310
مدلسازیمعادالتساختاریو
هاوآزمونفرضیههایپژوهشبا 

تحلیل  
داده

جمعآوریشدهاست .

یافتههایپژوهشنشانمیدهدکهتجربة برند هتلدر
نرماف ار Smart PLSانجامشدهاست .
ازطریق 
کارکردیوارزشادراكشدة اجتماعیتأثیرمیگذارد؛ اما

مالی،ارزشادراكشدة 

ارزشادراكشدة 

این تجربه بر ارزش ادراكشدة فردی تأثیر ندارد ،بلکه این ارزش ادراكشدة مالی ،کارکردی و
ارزشادراكشدةفردیدر قوّت

برارزشادراكشدةفردیمؤثراست .درنهایت ،

اجتماعیاست که
میگذارد .
برندهتلتأثیر 

برند،ارزشادراكشده(مالی،کارکردی،اجتماعیوفردی)،قوّت

هتلداری،تجربة
واژههای کلیدی :

برند .
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مقدمه
در فعالیتها یا خدمات گردشگری ،بخش هتلداری بیشترین گردش مالی و حاشیة سود را دارد
(دهدشتی شاهرخ و همکاران .)1391 ،اف ایش رقابت در هتلداری ،هتلها را مل م به جستوجوی
راههایی برای متمای کردن خود از رقبا کرده است .مشتریان نی در انتخاب هتلها به برندها توجه

میکنند( .)Yesawich, 1996

وسیلةآنها


هایناملموسعاطفیوهیجانیایجادکردتابه
درراهبردهایمدیریتبرندبایدتمای 
ازاینرودرك
هایمنحصربهفردیرابرایمیهمانانخلقکرد( .)Khan and Rahman, 2017


بتوانتجربه
دهای یافته است
چگونگی انتخاب هتلها و تجربة خدمات و ارزیابی اقامت در هتلها اهمیت ف این 
( .)Kang et al., 2017مشتریان بهدنبال برندهایی هستند که برای آنها تجربههای منحصربهفرد و
مدیرانبازاریابیاذعانمیکنندکهفقطفروش

مالحظهایرارقمزند(.)Khalili, S. et al., 2013


قابل
محصوالت و خدمات برای مشتریان ارزش ایجاد نمیکند ،بلکه تجربة مشتریان نی عاملی مهم در
علتچالشهایبسیارووجودتعامالتدرنقاط

ایجادارزشاست( Wiedmann, K. P. et al., 2017
).به
بهخصوصدربخشخدماتاهمیتدارد(.)Brakus, et al., 2009
بهیادماندنی 
تماس،1ایجادتجربةبرند 
هتلهایی که سطح باالیی از کیفیت و ارزش را در نقاط تماس با میهمانان فراهم میکنند ،الگوی

مناسبی برای خلق تجربه در فعالیتهای خدماتی ارا ه میکنند .همچنین میتوانند ،با ارا ة بستة
هایمیهمانانرابرایخلقتجربههایماندگاربرانگی انندوحواسپنجگانة


کاملیازخدمات،هیجان
آنانراتحریککنند( .)Wiedmann et al., 2017
میدهد
پژوهشها توجه به بازاریابیِ تجربی را در ده سال اخیر نشان  

مرور ادبیات بسیاری از 
،بیشترآنهابرمفاهیمومشخصاتتجربه( Verma and Jain,

بااینحال
( .)Morrison and Crane, 2007
حوزههایی مانند
 )2015و طبقهبندی یا اندازهگیری تجربه ( )Schmitt, B., 2011تمرک داشتهاند .به  
پژوهشهای

نوزتوجهشایستهاینشدهاست.با وجود

بازاریابیتجربیوتجربةبرند()Chen et al., 2016ه
فراوان ،دانش اندکی دربارة روابط بین سازههای تجربة برند و ارزش ادراكشدة مشتریان وجود دارد
( .)Hultén, 2011; Walter et al., 2010; Gentile et al., 2007; Prahalad and Ramaswamy, 2004
همانطور که گفته شد ،امروزه میهمانان برای انتخاب هتلهای اقامتشان به برند هتل توجه

گیریبرایاقامتدرهتلهاراآسان


فرایندتصمیم
شناختهشده 

میکنند.وجودبرندهایقویوکامالً

ازاینرو مسئلة اصلی در این زمینه ایجاد برندهای هتل قوی است .برندهای هتل قوی به
میکند  .

جایگاهی در ذهن میهمانان دست مییابند که برای سایر رقبایشان دستنیافتنی است .اطالعات و
تجربة برند هتل ذهنیتهایی دربارة آن برند شکل میدهد .سوقدادن برنامههای بازاریابی به نقاط
هایمنحصربهفردبرایمیهمانانشناختو

تماسوتعاملبامیهمانانهتلهاودرپیآنایجاد 
تجربه
سببمیشودآنبرنددرجایگاهمناسبی قرارگیرد.

ذهنیتیازبرندهتلدرآنان شکلمیدهدو
رسیدنبهاینجایگاه بهپیشنهادهای ارزشمندِارا هشده بهمیهمانانبستگیدارد؛پیشنهادهایی که
1- Touch-points
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میهمانانرابهاقامتدرهتلموردنظرمتقاعدمیکند .
هایپژوهشهایقبلیومصاحبهبامسئوالنومتصدیانگردشگریوهتلداریدرشهر


بررسی
هایچهارستارةاینشهربرنامهری یهایمناسبیرابرایبرندسازیانجام


شیرازنشاندادکههتل
داریدستنیافتهاند.با

تلهابهجایگاهیمناسبوموضعیدقیقدرهتل
ندادهاندوبرندهایاینه 

توجه به اهمیت برندسازی در خدمات هتلداری که مبنای مناسب انتخاب هتل را برای میهمانان
ستارةشهرشیرازبهبرندسازیوتقویتبرندهتلهایشان

کند،ضروریاستهتلهایچهار


فراهممی
ارزشادراكشدةمیهمانان

بپردازند.برایناساس،هدفازاینپژوهشبررسیتأثیرتجربةبرندهتلدر

وقوّتبرندهتلبودهاست .

ادبیات پژوهش
تجربة برند هتل

محركهای مرتبط با برند

پاسخهای رفتاری ناشی از 
تجربة برند بهمعنای احساسات ،شناخت و  
راشکلمیدهد( Brakus et al.,

بستهبندی،ارتباطاتومحیط
استکهبخشیازطراحیوهویتبرند ،
1
ایجادتجربههایجامعاستکهتجاربفردیرابهگشتالت کاملی

بهمنظور
.)2009بازاریابیتجربی 
تبدیلکند(«.)Schmitt, 2000گشتالت»بهاینمعنیاستکهخصوصیاتکلدرمجمو فراترازجمع
عددیاج ایتشکیلدهندةآناست(شکرکنوهمکاران .)1394،چنینرویکردیبهشرکتهاکمک
گردشگریومیهماننوازی باقی بمانند(.)Williams, 2006تجربةبرندبرتر

میکند تادر میدانرقابت

اب ار ارزشمندی برای دستیابی به م یت رقابتیِ پایدار است؛ زیرا اگرچه هتلهای دیگر و رقبا
نمیتوانند تجارب برند را بهکار برند.
بهآسانی  
میتوانند امکانات فی یکی را نسخهبرداری کنند  ،

میکندکهپایهواساس
تجربههاییرابرایمشتریانفراهم 
عالوهبراینهرهتل،درکنارارا ةخدمات ،

منحصربهفردهتلراتشکیلمیدهد( .)Khan and Rahman, 2017

موقعیتِ
معرفیمیکنند،

ابعادتجربةبرنددراینپژوهش ،باتوجهبهابعادیکهخانورحمان()2017
عبارتاستاز :
 موقعیتهتل،بهمی انیکهموقعیتبرندهتلبرایحواسافرادگیراییوجذابیتدارد؛میکنند کهاقامتدرهتللذتبخش
 محیطومحلاقامتهتل،بهمی انیکهمیهماناناحساس اتاقهای  تمی وحمام،فضایپارکینگ،طراحیمعماریو)...برحواسآنان
استومحیط(مثالً  
میگذارد؛
تأثیر 
آنقدر که میهمان احساس میکند کارآمدی ،دوستی ،صمیمیت و
 صالحیت کارکنان هتل  ،راتحریکمیکند؛ 

ایبودنکارکناناحساساتش
حرفه 

حتتأثیرحضورمیهماناندیگرقراردارد.
 تجربةمیهمانبهمیهمان،تاآنجاکهمیهمانت 
1- Gestalt
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ارزش ادراکشدة مشتری
میتوان در چهار بُعد مفهومسازی کرد ( :)Smith, and Colgate, 2007از
ارزش ادراكشدة مشتری را  
گذاریپرستیژیمرتبطاست،مشتریانبهدنبال

دیدگاهمالی ،کهمستقیماًبابخشهایمالیوقیمت
ارزشگذاری عالیبرایپولشان هستند؛ اگرچهقیمتبرایمشتریانِ محصوالت
کاراییقیمتازلحاظ  
لوکسنقشفرعیراایفامیکند()Holbrook, 2006؛یعنیمشتریانتمایلدارندبرایاقامتیازهرلحاظ

دستیابیبه ارزشبرترازپولشان،بهدنبال
ازاینرو برای 
استثناییدرهتلمبلغزیادیپرداختکنند؛  
ارزشادراكشدةمالیآنان راازنظرنسبتِ بین

خدماتی اف ودنیهستندکه باخلق تجاربی برایآنان ،
عملکرد-قیمت،کیفیتبرتر،موقعیتومنحصربهفردبودناف ایشدهد.ازدیدگاه عملکردی،مطابقبا
گفتهشده درباال،تجارب ارا هشده برادراكِ م ایایاصلیمانندکیفیتبرتروعملکردعالی
انتظارات 
).بنابراینهتلهایلوکسبایداستانداردهایباالیکیفیتو

میگذارد(Wiedmann et al., 2017
تأثیر 
انتظاراتمیهمانانرامحققسازند.ازدیدگاهارزشاجتماعی،یعنیموقعیتومن لت ،تجارب برندبه
تأییداجتماعیمنجرمیشود؛ مثالًمشتریاندربارة تجاربشان صحبتمیکنند(.)Verhoef et al., 2009
نشاندهندة توازنشخصیبهبرندهتلاست،تجربةبرندارتباط
درنهایت،ازدیدگاهارزشفردیکه 
هتلهایلوکس،ادراكارزش
مستحکمیباهویتمشتریوانگی ههایلذتگرایانهدارد.ازتجربةبرند  
هتلهای لوکسی که
فردیِ حاصل از لذتهای مشتری ناشی میشود ()Holbrook, 2006؛ بهویژه  
سفارشیسازی خلق میکنند .بنابراین ،رابطة مثبتی بین تجربة برند و ارزش

تجربههایی از جنبة 

ادراكشدةمشتریازلحاظمالی،عملکردی،اجتماعیوفردیِبرندهایهتلوجوددارد .


قوّت برند
آشکارمیکند.اینویژگیبهجذب

قوّتبرندمجموعهایازتداعیاتورفتارهایمشتریانآنبرندرا
کلیمشتریانبهآنچهبرندعرضهمیکندوتواناییمتمای ساختنآنازرقبااشارهدارد( Wiedmann et
.)al., 2017براساسمدلسهگانةنگرش(،)Eagly and Chaiken, 1993قوّتبرندشاملاج ایشناختی
ارزیابیها،

(اعتقادمحور) ،عاطفی (احساسیمحور) و رفتاری (نیتمحور) است .قوّت شناختی برند 
اعتقاداتودانشفردیرانشانمیدهد،قوّتعاطفیبرندبه تعلقاحساسیمشتریبهبرنداشاره

داردوقوّترفتاریبرندبرنیتِخریدووفاداریمشتریتمرک میکند( .)Wiedmann et al., 2017
توسعة فرضیهها
شود،برپاسخهای


مشتریانذخیرهمی
هتلهایلوکسارا همیکننددرحافظة بلندمدت 
تجاربی که 
بهدنبالدارد ( ;Brakus et al., 2009
تأثیرمیگذاردوپیامدهاینگرشیورفتاری 

درونیوذهنیآنان 
.)Mittal and Kamakura, 2001بنابراینتجربةبرندممکناستتقاضایمشتریانبراینتایجمطلوبرا
رو بخشمهمیدرایجادارزشبرتربرایمشتریاناست( ;Frow and Payne, 2007
،ازاین 

برآوردهکند
.)Edvardsson et al., 2005; Knutson and Beck, 2004; Gentile et al., 2007اگرچهج ءقیمتیمعموالً
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عامل مهمی در فعالیت یا خدمات گردشگری است ،گردشگران با ترکیب ارزشی چندوجهی شامل
میشوند ( .)Wiedmann et al., 2007بازاریابی
اج ای مالی ،عملکردی ،اجتماعی و فردی برانگیخته  
تجربی و پاسخهای هیجانی در بین میهمانان هتلها در ادراك مشتری از ارزش تأثیر میگذارد
روفرضیههایزیرمطرحمیشوند :

(Petrick, 2002؛ .)Wiedmann et al., 2017
ازاین
میگذارد .
رارزشادراكشدةمالیتأثیر 

فرضیة:1تجربةبرندهتلد
میگذارد .
رارزشادراكشدةعملکردیتأثیر 

فرضیة:2تجربةبرندهتلد
میگذارد .
رارزشادراكشدةاجتماعیتأثیر 

فرضیة:3تجربةبرندهتلد
رارزشادراكشدةفردیتأثیرمیگذارد .

فرضیة:4تجربةبرندهتلد
میکند:اج ایمرتبطبامحصول
شواهدتجربیتأثیراتعناصراصلیادراكارزشمشتریراتأیید 
شدةفردیِمشتری
رارزشادراك 

شدةمالی،عملکردیواجتماعیرانشانمیدهندکهد


ارزشادراك
روفرضیههایدیگری

میگذارد (  .)Hennigs et al., 2015; Wiedmann et al., 2017
ازاین
تأثیربسیاری  
نی مطرحمیشوند:
میگذارد .
رارزشادراكشدةفردیتأثیر 

ارزشادراكشدةمالید

فرضیة:5
رارزشادراكشدةفردیتأثیرمیگذارد .

ارزشادراكشدةعملکردید

فرضیة:6
رارزشادراكشدةفردیتأثیرمیگذارد .

ارزشادراكشدةاجتماعید

فرضیة:7
شواهد نشان میدهد که جنبههای مالی ،عملکردی و اجتماعیِ ارزش ادراكشدة مشتری که با
شدةمشتریازدیدگاهفردی،بهمن لة ارزیابیکلیمشتریاز


رارزشادراك
محصولارتباطدارد ،د
لذااینفرضیهمطرحمیشود :

خدماتیامحصول،تأثیرمعناداریدارد(.)ibid
میگذارد .
ارزشادراكشدةفردیبرقوّتبرندتأثیر 

فرضیة:8
ابعادتجربةبرندهتلازپژوهشخانوهمکاران()2017وروابطبینمتغیرهایتجربةبرندهتلو
ارزشهای ادراك شدة مالی ،کارکردی ،اجتماعی و فردی و قوّت برند از پژوهش ویدمن و همکاران

()2017برگرفتهشدهاست .
باتوجهبهادبیاتموضو ،مدلمفهومیپژوهشدرشکل1ارا هشدهاست.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (محققساخته)
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روششناسی پژوهش
جمعآوری دادهها به روش توصیفی و از نو پیمایشی
این پژوهش با هدفی کاربردی انجام شده و  
نامه(برگرفتهازپژوهشهایخانوهمکاران

جمعآوریاطالعاتمیدانیوبااب ارپرسش
است.روشِ 
()2017وویدمنوهمکاران())2017است .سؤاالتمربوطبههرمتغیردرجدول 1ارا هشدهاست.
نامهبااستفادهازطیفپنجگ ینهایلیکرتاز«کامالًمخالف»تا«کامالًموافق»طراحی


سؤاالتپرسش
شدهاست .

جدول  :1اطالعات پرسشنامه
شمارة
سؤال

متغیر

1
2
3

6
7

تجربةبرند
هتل 

8
9

 12

ارزش
ادراكشدة

مالی 

 15

ارزش
ادراكشدة

کارکردی 

 18

ارزش
ادراكشدة

اجتماعی 

 21

ارزش
ادراكشدة

فردی 

 16
 17
 19
 20
 22
 23
 24
 25
 26

محیطو

محیطاینهتلبسیارآرامشبخشاست .
محلهتل 
پاکی گیاینهتلخوشاینداست .
صالحیت
کارکنان
هتل 

برخوردکارکناناینهتلصمیمانهاست .
وضعیتظاهریکارکناناینهتلتأثیرگذاراست .

خانو
همکاران
( )2017

روشارا ةخدماتاینهتلتحسینبرانگی است .

تجربة
میهمانبه میهماناناینهتلبهمناحساسراحتیمیدهند .
میهمان 
میهماناناینهتلبهحریمخصوصیسایرمیهماناناحتراممیگذارند .


 11

 14

اینهتلدردسترساست .

رفتارمیهماناناینهتلنجیبانهاست .

 10

 13

موقعیتمکانیاینهتلبرایمنجذاباست .
اقامتدراینهتلبرایمنخاطرهانگی است.


4
5

بعد
موقعیت
هتل 

گزینهها

منابع


قوّتبرند 

قیمتهایاینهتلمناسباست .



طیالتیباقیمتخوبرارقممیزند .

اینهتلتع
اینهتلکامالًارزشمبالغپرداختشدهرادارد .
اینهتلعالیاست .



اینهتلهیچکارکردضعیفیندارد .
اینهتلبهترینکیفیترادارد .
اینهتلنمادیازموقعیتاجتماعیمناست .



کندتااحساسپذیرفتهشدنکنم .


اینهتلبهمنکمکمی
اینهتلسبکزندگیکنونیمنرانشانمیدهد .


ویدمنو
همکاران
( )2017

منازاینهتللذتمیبرم .



اینهتلاحساساتمثبتمنرابرمیانگی د .

رمکنندهاست .
اینهتلبرایمنسرگ 
اینهتلبرایمنمنحصربهفرداست .




اینهتلبرایمنجذاباست .
مناینهتلرابهدوستانمپیشنهادخواهمداد .


میهمانانهتلهایچهارستارةشهرشیرازدرتابستانسال

جامعةآماریاینپژوهششاملتمامی
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ایتعدادیازاینهتلهاانتخابشدهوسپس


گیریخوشه

استفادهازروشنمونه
1397است.ابتدابا
نامهبینمیهمانانهتلهایانتخابیتوزیعشدهاست .حجم


گیریدردسترسپرسش

باروشنمونه
گیریمدلسازیمعادالتساختاری ،5q ≤ n ≤ 15q ،تعیین

نمونهدراینپژوهشبا فرمولنمونه
تعدادسؤاالتپرسشنامهوnحجمنمونةموردنظراست(هومن.)1393،باتوجهبه

شدهکهدرآنq
تعدادسؤاالتپرسشنامه(26سؤال)،حداقلحجمنمونةالزمبرایمعادالتساختاری130وحداکثر

پرسشنامه جمعآوری شده است .تحلیل اطالعات

 390است که در پایان نمونهگیری  310
نامةپژوهش،کهبانرماف ار SPSS 22.0انجامشده،در جدول2


بوطبهپرسش
جمعیتشناختیمر

ارا هشدهاست .


جدول  :2توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی 
متغیر

دامنه

تعداد

درصد


وضعیتتأهل 

مجرد 

 107

 34/5%

متأهل 

 203

 65/5%

≤ 20

 28

 %9

 21-30

 79

 25/5%

 31-40

122

 39/3%

 41-50

 61

 19/7%

 <51

 20

 6/5%

دیپلم 

 34

 %11

فوقدیپلم 


7

 2/3%

کارشناسی 

 115

 37/1%

کارشناسیارشد 


 139

 44/8%

دکتری 

 15

 4/8%

یکمیلیونتومان 
زیر 

 21

 6/7%

بینیکتادومیلیونتومان 

 74

 23/8%

بیندوتاسهمیلیونتومان 

 70

 22/6%

بیشازسهمیلیونتومان 

 145

 46/9%

سن 

سطح
تحصیالت 

سطحدرآمد 

دادهها در این پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف در سطح خطای  5درصد

مدلسازی معادالت
بررسی شده و چون دادهها نرمال نبودند ،برای آزمونِ مدل مفهومی از روش  
باکمکنرماف ار Smart PLS2.0استفادهشدهاست .

ساختاری
روایی پرسشنامه با دو معیار روایی محتوا از نو صوری و روایی سازه سنجیده شده است .در
سنجش می ان روایی محتوا ،برخی استادان و متخصصان فن در رشتة بازاریابی و گردشگری
پرسشنامهرابررسیکردندوپس ازتغییراتیج ی،آنراتأییدنمودند .فورنلوالرکر()1981برای

استخراجشده را معرفی کردند و اظهار داشتند مقدار

سنجش روایی همگرا ،معیار میانگین واریانس 
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سازههایمدلدارد.ازسوی
بحرانیآنعددبیشاز0/5است.جدول3حکایتازرعایتاینمعیاردر 
دیگر ،براساس روش فورنل و الرکر ( )1981روایی واگرا وقتی در سطحی قابلقبول است که می ان
واریانساشتراکیبینآنسازهوسازههایدیگر

میانگینواریانساستخراجشدهبرایهرسازهبیشاز

همبستگیبینسازهها)درمدلباشد.درجدول،4تأییدرواییواگرانشان

(یعنیمربعمقدارضرایب
دادهشدهاست .


جدول  :3ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجشده 
آلفای

پایایی

میانگین واریانس

کرونباخ

ترکیبی

استخراجشده

موقعیتهتل 

 0/718

 0/876

 0/779

محیطومحلاقامتهتل 

 0/855

 0/911

 0/774

صالحیتکارکنانهتل 

 0/825

 0/894

 0/739

تجربةمیهمانبهمیهمان 

 0/725

 0/845

 0/645

ارزشادراكشدةمالی 


 0/868

 0/919

 0/792

ارزشادراكشدةکارکردی 


 0/819

 0/892

 0/735

ارزشادراكشدةاجتماعی 


 0/856

 0/912

 0/776

ارزشادراكشدةفردی 


 0/862

 0/916

 0/784

قوّتبرند 

 0/806

 0/885

 0/720

متغیر

جدول  :4روایی واگرا
()9

0/846

()8

() 7

() 6

()5

() 4

() 3

()2

()1
0/882

موقعیتهتل 

0/879

0/704

محیطومحلاقامتهتل 

0/860

0/665

0/510

صالحیتکارکنانهتل 

0/803

0/703

0/607

0/503

تجربهمیهمانبهمیهمان 

0/890

0/510

0/517

0/695

0/699

ارزشادراكشدةمالی 

0/857

0/821

0/473

0/495

0/703

0/700

ارزشادراكشدةکارکردی 

0/880

0/726

0/747

0/527

0/553

0/710

0/593

ارزشادراكشدةاجتماعی 

0/885

0/771

0/819

0/904

0/489

0/492

0/702

0/708

ارزشادراكشدةفردی 

0/683

0/721

0/691

672

0/513

0/525

0/631

  0/507قوّتبرند 

پایایی باسهمعیار ضریبآلفایکرونباخ،پایاییترکیبیوبارهایعاملیبررسیشدهاست .مقدار
مناسببودن

).دادههایجدول  3نشاندهندة 

مناسبآلفایکرونباخحداقل 0/7است(Nunally 1978
اینمعیاراست.معیارپایاییترکیبیرا ورتس وهمکاران ()1974معرفیکردندودرمقادیرباالتراز
0/7ازپایاییترکیبسازهحکایتدارد.درجدول3نتایجبررسیاینمعیارارا هشدهاست.همچنین
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).همانطورکهدرشکل2مشخص

مناسببودنبارهایعاملیحداقل0/4است(Hulland, 1999

معیار
مدلهای
نشاندهندة تناسب  
تعیینشده باالترند که  

است ،تمامی ضرایب بارهای عاملی از مالك 
برایناساساست .
اندازهگیری 

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
نامهازنرماف ارSPSS 22.0استفادهشدهونتایج

برایبررسیآمارتوصیفیِسؤاالتمربوطبهپرسش
اینبررسیدرجدول5گ ارششدهاست .


جدول  :5آمار توصیفی سؤاالت پرسشنامه
ماکزیمم

مینیمم

میانگین

از معیار

انحراف

گزینهها
موقعیتمکانیاینهتلبرایمنجذاباست .

5

 0/988  3/658  1

اینهتلدردسترساست .

5

 0/950  3/413  1

اقامتدراینهتلبرایمنخاطرهانگی است.


5

 1/067  3/632  1

محیطاینهتلبسیارآرامشبخشاست .

5

 1/098  3/442  1

پاکی گیاینهتلخوشاینداست .

5

 1/071  3/448  1

برخوردکارکناناینهتلصمیمانهاست .

5

 1/069  3/148  1

وضعیتظاهریکارکناناینهتلتأثیرگذاراست .

5

 1/115  3/171  1

روشارا هخدماتاینهتلتحسینبرانگی است .

5

 1/176  3/176  1

رفتارمیهماناناینهتلنجیبانهاست .

5

 1/130  3/036  1

میهماناناینهتلبهمناحساسراحتیمیدهند .


5

 1/068  2/952  1

میهماناناینهتلبهحریمخصوصیسایرمیهماناناحتراممیگذارند .


5

 1/070  2/838  1

قیمتهایاینهتلمناسباست .


5

 1/071  3/174  1

اینهتلتعطیالتیباقیمتخوبرارقممیزند .


5

 1/004  3/819  1

اینهتلکامالًارزشمبالغپرداختشدهرادارد .

5

 1/105  3/500  1

اینهتلعالیاست .

5

 1/053  3/897  1

اینهتلهیچکارکردضعیفیندارد .

5

 1/090  3/616  1

اینهتلبهترینکیفیترادارد .

5

 1/080  3/590  1

اینهتلنمادیازوضعیتاجتماعیمناست .

5

 0/998  3/693  1

کندتااحساسپذیرفتهشدنکنم .


اینهتلبهمنکمکمی

5

 1/174  3/322  1

اینهتلسبکزندگیکنونیمنرانشانمیدهد .


5

 1/098  3/387  1

منازاینهتللذتمیبرم .


5

 1/134  3/274  1

اینهتلاحساساتمثبتمنرابرمیانگی د .


5

 1/084  3/487  1

اینهتلبرایمنسرگرمکنندهاست .


5

 0/881  4/059  1

اینهتلبرایمنمنحصربهفرداست .


5

 1/089  3/603  1

اینهتلبرایمنجذاباست .

5

 0/964  3/745  1

مناینهتلرابهدوستانمپیشنهادخواهمداد .

5

 1/089  3/410  1
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تحلیل استنباطی
نرماف ار Smart
برایآزمونمدلوبررسیفرضیاتپژوهشازرویکردمدلسازیمعادالتساختاریو 

بهنرمالبودن

ایننرماف اراینبودکهبرایاستفادهازآننیازی

PLS 2.0استفادهشدهاست.دلیلانتخاب
هایبانمونههایکمتروجوددارد .)Hair, et al., 2011(.


وامکانحلمدل
دادههانیست
توزیع 

آزمون فرضیات
میشود.درجدول6نتایجآزمونفرضیاتپژوهشارا ه
دراینبخش،آزمونفرضیاتپژوهشبررسی 
شدهاست .
جدول :6آزمون فرضیات پژوهش
ضریب مسیر

آمارة T

نتیجة فرضیه

ارزشادراكشدةمالی 

تجربةبرندهتل←

 0/716

 12/154

تأیید 

ارزشادراكشدةعملکردی 

تجربةبرندهتل←

 0/704

 13/268

تأیید 

ارزشادراكشدةاجتماعی 

تجربةبرندهتل←

 0/714

 13/606

تأیید 

ارزشادراكشدةفردی 

تجربةبرندهتل←

 0/017

 0/231

رد 

ارزشادراكشدةفردی 

ارزشادراكشدةمالی ←


 0/285

 2/067

تأیید 

ارزشادراكشدةفردی 

ارزشادراكشدةکارکردی ←


 0/525

 4/340

تأیید 

ارزشادراكشدةفردی 

ارزشادراكشدةاجتماعی ←


 0/165

 2/449

تأیید 

ارزشادراكشدةفردی←قوّتبرند 


 0/683

 9/230

تأیید 

فرضیههای پژوهش

مدلپژوهشبراساسضرایبمسیردرشکل2وبراساسآمارةTدرشکل3نشاندادهشدهاست :
برازش مدل ساختاری
2

دربررسیبرازشمدلساختاریازمعیارهایمعناداریمقادیر،tمعیار Rومعیاراف ونگیاستفاده
روابطبینسازههای مدلدرسطحاطمینان

میشود.اگرمقادیرtبیشترازعدد1/96باشد،درستی

میکند.جدول6وشکل3بیانگر
هایمرتبطباآنهاراتأیید 

رامیرساندونی فرضیه
95درصد 
فرضیههایپژوهشبااینمعیاراست.مقادیرtتنهادرستیروابطرانشانمیدهدوبرای

تأییدیارد
2
استفادهمیشود.چین()2010سهمقدار0/33،0/19و

روابطبینسازههاازمعیار R

بررسیشدت
بهترتیبمقادیرضعیف،متوسطوقویبرایاینمعیارمعرفیمیکند.شکل2بیانگرشدت
0/67را 
1
حاصلضرب

کارمیرود،از

کهبرایتمامیسازههایوابسته 
به

روابطبااینمعیاراست.معیاراف ونگی ،
میآیدوهرچهبیشترباشد،تناسببهترمدل
بهدست 
مربوطبهآنها 

مقادیراشتراکی2درمقادیرR2
رامیرساند.مقداراینمعیار0/410استکهنشانازبرازشمناسبمدلساختاریدارد.
ساختاری 
1- Redundancy
2- Communalities
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شکل  :2مدل براساس ضرایب مسیر
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برازش مدل کلی
1

تأییدمناسببودنبرازشمدلساختاری،دربررسیبرازشمدلکلی ازمعیارنیکوییبرازش

پساز
محاسبهمیشود .وت لس وهمکاران ( )2009سهمقدار

استفادهمیشود .اینمعیارازطریقرابطة 1

کردهاند .ازآنجاکه مقدار
 0/25 ،0/01و  0/36را بهترتیب مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی  
میتوانبرازشمدلکلیراکامالًمناسبدانست.
بهدستآمده ،
محاسبهشدةاینمعیار 0/690



رابطة  :1فرمول محاسبة برازش مدل کلی



بحث و نتیجهگیری
تجربةبرندهتلبرارزشادراكشدةمیهمانان وقوّتبرندهتلدر

اینپژوهشباهدفبررسیتأثیر
هتلهایچهارستارهشهرشیرازانجامشدهاست.دراین بخش فرضیاتپژوهشونتایجحاصلاز

آزموناینفرضیاتبیانمیشود .
اشارهمیکند،باتوجهبهآزمون

رارزشادراكشدةمالی

فرضیةاولکهبهتأثیرتجربةبرندهتلد
بانتایجپژوهشهای ویدمنو همکاران( ،)2016فروو پین

میشودو
مدل فرضیاتپژوهش،تأیید 
( )2007و جنتیل و همکاران ( )2007همخوانی دارد .میهمانان هتل تجربههایشان را از جنبههای
شدهکهبرجنبههایپولیتمرک دارد،

کنند.عالوهبرمسا لمالی،اینارزشادراك


مختلفارزیابیمی
بیانگر منحصربهفرد بودن و شخصیتدادن به میهمانان آن هتل است .حتی میهمانانی که قیمت
خواهندارزشبیشتریازپولخرجشدهبرایاقامتدرهتلنصیبشان


برایشانمعیاریفرعیاست،می
شود.ویدمنوهمکاران()2016بیانمیکنندکهمیهمانانتمایلدارندباپولیکهخرجمیکنندبستة
کاملیازخدماترادریافتکنندکهچی یبیشازاستفادةرایگانازاینترنتوسرگرمیاست .
بررسیتأثیرتجربةبرندبرارزشادراكشدةکارکردیاست،باتوجهبه

فرضیة دومکهموضو آن
میشود و با نتایج پژوهش ویدمن و همکارانش ( )2016و
آزمون فرضیات مدل این پژوهش ،تأیید  
طورکهگفتهشد،میهمانانتجربههایشانرااز

ادواردسونوهمکارانش ()2005مطابقتدارد  .
همان
هایمختلفارزیابیمیکنند.درارزیابیارزشکارکردی،م ایایاصلیمانندکیفیتوعملکرد


جنبه
عالی باید مدنظر قرار گیرد .هتلهایی که مدعیاند نسبت به سایر هتلها تجربههای برتری را به
میهمانانشانارا همیدهند،بایداینادعاراعملیکنندوانتظاراتمیهمانانراباارا ةامکاناتیعالیدر
هتل برآورده سازند .ارا ة خدمات عالی به میهمانان به این معنی است که کارکنان هتل نیازهای
میهمانان را به خوبی درك کنند و برآورده سازند و با ارا ة این خدمات روابط شخصی و تجربههای
ماندگاریرابرایآنهاخلقکنند .

میپردازد،باتوجهبه
فرضیة سوم نی  ،کهبهتأثیرتجربةبرندهتلبرارزشادراكشدةاجتماعی 
1- GOF
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تأثیر تجربة برند هتل در ارزش ادراکشدة میهمانان و قوّت برند هتل

میشود و با نتایج پژوهشهای فرو و پین ( )2007و
آزمون مدلسازی معادالت ساختاری تأیید  
زشنشاندهندةچگونگیمصرفوپرستیژفرد

کنوتسونوبِک()2004مطابقتدارد .بُعداجتماعیار
است .دامنة سنی و موقعیتهای خانوادگی میهمانان ،مانند میهمانانی با هدفهای کسبوکار،
هاییکهبافرزندانشانبهمسافرتآمدهاند،


عسلدرهتلاقامتدارندوخانواده

قصدماه

هاییکهبه

زوج
دهدکهممکناستبعضیازآنانتجربههایزیادیدر

بخشهایناهمگونیازمیهمانانراشکل می

باربهمسافرتآمدهاند .

مسافرتداشتهباشندوبرخینی براینخستین
فردیمیپردازد،تأییدنشدهاست

شدة
کهبهتأثیرتجربةبرندهتلبرارزشادراك 

فرضیةچهارم،
بانتایجپژوهشهایویدمنوهمکاران( )2016وفرووپین()2007همخوانیندارد.بنابراینچنین

و
رارزشادراكشدةفردی

رفتجربةبرندهتلنمیتواندتأثیرمستقیمید

میتوان نتیجهگرفت کهصِ

بایدارزشهایمالی،کارکردیواجتماعیرادریافتوتجربه

مشتریانبگذارد .درواقعمیهمانان ابتدا
برسندکههتلارزشهایم بوررابرایآنهاایجادکردهاست،

کنندوازاینادراكبهایننتیجه
بهدستآورند .
ارزشادراكشدةفردیراازتجربةبرندهتل 

آنگاهبتوانند

فرضیههای پنجم ،ششم و هفتم که بهترتیب به تأثیر ارزش ادراكشدة مالی ،ارزش ادراكشدة

میپردازند ،با توجه به آزمون
کارکردی و ارزش ادراكشدة اجتماعی در ارزش ادراكشدة فردی  
بانتایجپژوهشهایویدمنوهمکارانش ()2017وهنگی 

مدلسازیمعادالتساختاری،تأییدشدهو

درواقعادراكارزشفردیازارزشمالی(ارزشپولیخرجشده)،

وهمکارانش ()2015مطابقتدارند .
ارزش کارکردی (کیفیتهای خدمات برتر ارا هشده) و ارزش اجتماعی (شناخت و سبک زندگی
ارا هشده) تأثیر میپذیرد .از دیدگاه ارزش مالی ،میهمانان قیمتهای باال را نشانهای از کیفیت و
هایاستانداردبرایافرادارزشمندترو


هایمالیباالتردرمقابلقیمت

کنند.ارزش

پرستیژباالتلقیمی
قابلانتظارتراست.ازدیدگاهارزشکارکردی،م ایایاصلیایکهمیهمانانازاقامتدرهتلکسب

می کنندبایدمفید،بادوامومطمئنباشند؛بنابراینارزشکارکردیبایدشرایطیرابرایرفعبهتر

نیازهایمیهمانانفراهمآورد.ازدیدگاهارزشاجتماعی،استفادهازمحصوالتوخدماتگردشگری
هایخاصیاستکهتالشمیکنندسبک


دهندةوضعیتاجتماعیونمادیازعضویتدرگروه

نشان
زندگیخاصیبهمیهمانانارا هکنندوآنانراازسایرسبکهایزندگیمتمای سازند .
هشتمکهبهتأثیرارزشادراكشدةفرددرقوّتبرندهتلمیپردازد،باتوجهبه

درنهایت،فرضیة 
بانتایجپژوهشهایویدمنوهمکارانش ()2017و

آزمونمدلفرضیاتپژوهش ،تأییدشدهاستو
هایمرتبطباویژگیهای

هنگی وهمکارانش ()2015همخوانیدارد .شناختقوّتبرندشاملارزیابی
محصوالتوخدماتارا ه شده،م ایایکارکردیونمادیناست.میهمانانیکهنگرشمثبتیبهارزش
برند هتل دارند ،منحصربه فرد بودن و کیفیت برتر آن را ج ی از بُعد شناختی قوّت برند درنظر
می گیرند.ازسویدیگر،برایج ءعاطفیقوّتبرند،تواناییبرندهتلبرایشناساییهویتمیهمانان

و ارا ة م ایای لذتگرایانه برای آنان و برآوردهساختن نیازهای اجتماعیشان پیششرط مهمی برای
درگیرکردن ذهن آنان است .در ج ء رفتاری قوّت برند ،میهمانانی که ادراك مثبتی از ارزشهای
ارا ه شدةهتلدارند،رفتارهایمناسبیمانندوفاداریبهآنبرندهتلوتوصیةآنبهدیگرانانجام
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دهندوباعثتقویتبرندهتلمیگردند .


می
بنابراینباتوجهبهآزمونفرضیاتمدلپژوهش،پیشنهادهایکاربردیزیرارا همیشود :
ادراكشدةمالی،کارکردیواجتماعیتأثیردارد.برایتجربةبرندو

رارزشهای

تجربةبرندهتلد
موقعیتمکانیهتلهاباید

موقعیتهتل،شاخصموقعیتمکانیهتلبیشترینبارعاملیرادارد.لذا
گونهایباشدکهبافراهمکردنوسایلایابوذهابمیهماناندسترسیآنانرابهمراک خرید،مرک 
به 

شهرومناطقتفریحیممکنکند .
محیطومحلاقامتهتل،شاخصآرامشبخشبودنمحیطبیشترینبارعاملیراداردو

ازنظر 
روانشناسیمحیط» به رفتارهای مرتبطبا
روانشناسیمحیط» بهاینمهمدستیافت «.
بایدبا« 
میکند.باتوجه
بهمحیطواولویتهایزیباشناختیآنرابررسی  

محیطمیپردازدومفاهیموابسته

محیطیآرامشبخشرا

توانازنقشههایشناختیمیهماناناستفادهکردو

بهروانشناسیمحیط ،
می

ایجادفضاییآرامشبخشوهمراه

درروانشناسیمحیط،رنگهابه

برایآنانفراهمآورد.برایمثال،
میکنند و میتوان ترکیبهای گوناگونی از رنگها را با توجه به
هتلها کمک  
با آسایش روانی در  
هایشخصیتیافراددرمحیطوفضایهتلبهکاربرد .


ویژگی
دربُعدصالحیتکارکنانهتل،شاخصارا ةخدماتتوسطکارکنانبیشترینبارعاملیرادارد.در
اینخصوصابتدا بایدچگونگیبرخوردبامیهمانانهتلونحوهارا ة خدماتبهآنان رابهکارکنان
هتلها با توجه به
هتل آموزش داد .همچنین باید توجه کرد که تقاضای میهمانان برای اقامت در  
اهدافیکهازسفردارندمتفاوتاست.مثالًمیهمانانیکهبرایاستراحتوگذراندناوقاتفراغتسفر
لذتبردنازسفرشانهستندودرنتیجهشیوة
دنبالامکاناتتفریحیوسرگرمیهاییبرای 

کردهاند ،
به

کسبوکاردرهتلاقامتگ یدهاندمتفاوتاست .
ارا ةخدماتبهاینمیهمانانباکسانیکهبهقصد 
نهبودنرفتارمیهمانانبیشترین بارعاملیرادارد .دراین
دربُعدتجربة میهمانبهمیهمان،نجیبا 
شاخصههایرفتارنجیبانهدرهتل،ازجملهاحترامبهکارکنانیکهوظیفةارا ةخدمات

خصوصبایدبه
مستقیمرابرعهدهدارند،دركحالسایرمیهمانانهتلوعدمایجادسروصداوم احمتبرایآنانو
رعایتنظافتفضاهایعمومیهتل،توجهکرد .
ارزش ادراكشدة مالی ،ارزش ادراكشدة کارکردی و ارزش ادراكشدة اجتماعی در ارزش
شاخصمناسببودنقیمتبیشترینبارعاملی

شدةفردیتأثیردارد.درارزشادراكشدةمالی


ادراك
رادارد .دراینزمینهبایدمی انرضایتمیهمانانراازخدماتارا هشدهاعمازاقامت،غذاو...در
هایقیمتگذاریعمدتاًبراساستقاضایمشتری

ازآنجاکه 
روش
مقایسهبامبلغپرداختیبررسیکرد .
اتاقهای هتل
هارامطابقنرخهای 

قیمتها نیست ،باید قیمت

تعیینمیشودوه ینة تولیداساس

میتوانبیشترین قیمترابهمیهمانانارا ه
برایسهفصلپرکار(زمانیکهتقاضابرایهتلباالستو 
هاکاهشمییابند)وفصل


کمترینتقاضابرایهتلوجودداردوقیمت
داد)،فصلبیکار(زمانیکه 
زمانیکه باید فعالیتهای فروش و بازاریابی را اف ایش داد) تعیین کرد .درزمینة ارزش
کمکار ( 

ادراكشدةکارکردی،بیشترینبارعاملیمربوطبهشاخصارا ة بهترینکیفیتخدماتاست.برای

دستیابی به این مهم از ضوابط استاندارد کیفیت گردشگری هتلها میتوان استفاده کرد و
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خوابها
بهطورکلیبرایخدماتتوجهبهمیهمانان،خدماتعمومیاتاق،اتاق 
استانداردهایموجودرا 

بااجرایاینضوابطمیتوان

وآسایشمیهمانان،کیفیتغذاهاوفضایعمومیرعایتکردودرنتیجه
ارزش ادراكشدة میهمانان از کارکردهای هتل را باال برد .درزمینة ارزش ادراكشدة اجتماعی،
بیشترین بار عاملی به شاخص مطابقت سبک زندگی میهمانان با شرایط موجود در هتل مربوط
هتلهایمبتنیبر
نهتلهارابهسمتیسوقدادکههمانندآنچهدر« 

میتوا
میشود.دراینخصوص 

بهآنهاخدمات
هایمنحصربهفردیبرایمیهمانانفراهمکنند و 


وجوددارد،تجربه
سبکزندگی» 
حملونقل،برگ اریاجراهایزندهوبومگردیو...ارا هدهند .
فرعیتریازجمله 

شدةفردی،شاخصسرگرمبودن


ارزشادراك
ارزشادراكشدةفردیبرقوّتبرندتأثیردارد.برای

بیشترینبارعاملیرادارد.بایدتوجهداشتکه میهمانانهتلصرفاًبرایخوابوخوراكیانیازهایی
سرگرمکننده ومفرحبرایمیهمانانهتل

ازاینقبیلدرهتلاقامتنمیکنند؛ بنابراینایجادفضایی

می تواناستخرهاییمتناسببااستانداردهایفضایهتلطراحی
رمیرسد .برایمثال  ،
ضروریبهنظ 

هاییمطابقبافرهنگایرانیفضاییمفرحرابرایمیهمانانهتلبهوجودآورد .


باپذیرایی
کردوهمراه
درخصوص قوّت برند ،بیشترین بار عاملی را شاخص پیشنهاد هتل به دوستان دارد .فضاهای
بهدهان و
دهان 
فیسبوك و یوتیوب و همچنین شبکههای اجتماعی امکان بازاریابی  
مجازی ازجمله  
میتواندبسیارمفیدباشد؛
آوردهاند.بازاریابیویروسیبرایاینمنظور 
پیشنهادبهسایرینرافراهم 
هادرشبکههایاجتماعیطراحیکردودیگرانرا


بینمیهمانانهتل
کهگفتوگوهاییرا

اینصورت
به 

توانازمیهمانانیکهتجربههایجالبیازاقامتدر


.همچنینمی
ازهتل وخدماتآنآگاهساخت
هایشانرادرشبکههای


درتولیدمحتوااستفادهکردوتجربه
عنوانمنبعیتأثیرگذار،

داشتهاند ،
به

هتل
اجتماعیبهاشتراكگذاشت .
همیهمانانهتلهایچهارستارةشهرشیرازتعمیمدادوحتیدر

نتایجاینپژوهشرامیتوانب

توانایننتایجرابااحتیاطبهسایرهتلهانی تعمیمداد.رعایتاحتیاطدرتعمیماخیر


صورتنیازمی
هابادیگرهتلهامتفاوتاستواینتفاوتازمیهمانانی


علتاستکهزمینهوفضایاینهتل
این
به 

که در این هتلها اقامت میکنند ،محصوالت و خدمات متفاوتی که در این هتلها ارا ه میشود و
کنندناشیمیشود.


هارقابتمی

رقبایمختلفیکهباآن
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