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مقدمه
دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی هاست؛کهشامل تغییر در فنّاوری،تغییر در اطالعات ،تغییر
مهمترین
مصرفکنندگان و تغییر در بازارهای جهانی است .اما از  

خواستههای مردم ،تغییر در 

در 
قابلعرضه به خریداران است که عامل
ارزشهای  
کسبوکار ،تغییر در  
تغییرات ایجادشده در صحنة  
میشودوسازمانهایپیشرودرهر صنعتموفقیتخود
سازمانهای فعلیشناخته 

اصلیموفقیت در
رامدیونتواناییدرعرضهوارا ةارزشبیشتربهخریداراندرمقایسهبارقبایشانمیدانند.طبقباور
مشتریمداری از اصول پویایی و ماندگاری هر سازمان یا

مسلّم در حوزة بازاریابی ،جذب مشتری و 
طوریکه موفقیت هر کسبوکار به مشتریانی که فقط یکبار به آن

شمارمیرود؛  
به

بنگاه اقتصادی  
به
ارتباطاند

بهطور مستمر با آن در 
میکنند بستگی ندارد ،بلکه وابسته به مشتریانی است که  
مراجعه  
( .)Chang and Polonsky, 2012
پژوهشگرانِ زمینههایی چون خردهفروشی ،گردشگری (توریسم) و خدمات بر این نظرند که
رسدشرکتهاباید


نظرمی

عبارتیبه

کنندگانفراهمآوردند؛به

ایرابرایمصرف

هابایدتجربه

شرکت
یادماندنیوباواکنشیشدیدومثبتبهوجودآورند(McColl-


کننده،به

ایشخصی،جذاب،قانع

تجربه
بهصورت کاال
 .)Kennedy et al., 2015یکی از علل اصلی این نظر تبدیلشدن ف ایندة خدمات  
( )Lemke et al., 2011و ارا ة خدمات تجربی بهعنوان گ ینهای درجهت ارا ة خدمات بیشتر به
مصرف کنندگان است .پیشنهادهای تجربی احتماالً منافع دیگری را برای شرکتها فراهم میکند،

ازجملهرضایتمشتری،تعهدعاطفی،وفاداریوتبلیغاتشفاهی( .)Lemon and Verhoef, 2016
تجربه ساختاری یکپارچه و چندبعدی دارد که بسیاری از عناصر پیشنهاد شرکتهایی را که
گیرد.ازطرفیادبیاتپژوهشنشانمیهدکه


دهنددربرمی
پیشنهادهایتجربیبهمشتریانارا همی
نظرمیرسدتالش


ربهیکعنصراساسیدرنظرگرفتهنشدهوآنعنصرتالشاست.به
درمبحثتج
درارزیابینظرمصرف کنندگاننقشبس اییدارد.تالشمقدارانرژییانیروییاستکهبهرفتاری

خاص یا مجموعهای از رفتارها منجر میشود .در یک فعالیت تجاری هر دو طرفِ عرضهکننده و
مصرفکنندهتالشمیکنندونظرهاییراارا همیدهند( .)Söderlund and Sagfossen, 2017

فرضبرایناستکهتالشدرارزیابیمصرفکنندگانازپیشنهادهایتجربینقشمهمیداشته

باشد ،زیرا روانشناسان تالش را بهمن لة وجهی اساسی از رفتار انسانی پذیرفتهاند .در بسیاری از
مطالعات مرتبط با بازاریابی ،بهخصوص درزمینة تبلیغات ،واکنش مصرفکنندگان به تالشهای
عرضه کنندگان در ارا ة یک پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته است .در غالب این مطالعات ،ارتباط

کنندهوارزیابیمصرفکنندهازاینپیشنهادهاتأیید


کنندهازتالشمصرف

مثبتمیانادراكمصرف
شدهدربارةتالشمصرفکنندهکموپراکنده


هایانجام

).پژوهش
شدهاست(Söderlund et al., 2017
استوهنوزهمدربسیاریازمطالعاتاشارهشدهکهتالشمصرفکنندهدرخصوصیکپیشنهاد

میتواند سبب ارتقای ارزیابی آن پیشنهاد باشد ( .)Sweeney et al., 2015در مطالعات انجامشده

مالحظهای دربارة تأثیر تالش مصرفکنندگان بر ارزیابیها

درزمینة تالش مصرفکننده ابهامات قابل
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کنندگانفریبندههایتنبلیهستندکهاز


هابیانشدهکهمصرف

وجوددارد،زیرادربرخیپژوهش
دوازپیشنهادهایآنها

هافراهممیآورندقدردانیخواهندکر


کنندگانیکهراحتیرابرایآن

تأمین
میتوان
گفتهشده  ،
ارزیابیخیلیضعیفی دارند (.)Srivastava and Kaul, 2014با توجه به مطالب  
تالشهای عرضهکننده و مصرفکننده بر رضایت مصرفکننده براساس تجارب
دریافت که بررسی  
هتلهای
هتلها و مراک گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است.این موضو در  
مصرفکننده در  

بهاینهتلهامراجعهمیکنندوزمانی

مسافرتی اهمیت خاصی دارد ،چراکه روزانه مسافران متعددی 
شدهازسویعرضهکننده

تالشهاوپیشنهادهایارا ه
مشخصکردن 

میکنند.با
رادراینهتلهاصرف 

میتوان به مسئوالن و
مصرفکننده با استفاده از تجاربمشتری  ،

ومصرفکنندهوتأثیرآندررفتار 

هتلها درتحریک واف ایش انگی ة مشتریان کمک کرد.بنابراین ،سؤال اصلی پژوهش
متصدیان این  
عرضهکننده و مصرفکننده ،با وجود تجارب مصرفکننده ،چه اثری بر رضایت
این است :تالش  
مصرفکنندهدارد؟ 


مبانی نظری پژوهش
تالش عرضهکننده

1

به طورکلی تالش مقدار انرژی یا نیرویی است که سبب ایجاد نوعی رفتار یا مجموعهای از رفتارها

شدهدررفتاریککنشگرازدیدگاهناظراست.


شدهمقدارانرژیصرف
شود.درحالیکهتالشدرك


می
کننده،واکنشمصرفکنندگانبهپیشنهادهایتأمینکنندگان


هایمربوطبهرفتارمصرف

درپژوهش
ارزیابی شده است .این تمرک و ارزیابی به این صورت بیان شده که در فرایند تالش عرضهکننده،
کرد،مدیریتزمانوسختیکارتأمینکنندگانرادركمیکند( Modig et

مصرفکنندهچگونهه ینه

 .)al., 2014; Söderlund et al., 2017
ازنویسندگانوجودرابطةمثبتمیانتالشهای

ها،عدهای


شدهازاینتالش
باتوجهبهنتایج 
درك
دركشدة مصرفکنندگان را تأیید کردهاند ( Kruger et al.,
ادراكشده از تأمینکننده و کیفیت  


.)2004یکیازدالیلوجودرابطهایناستکهعرضهکنندگان،درزمانتالش،تعهدواعتمادرابه
مصرفکننده نشان میدهند ( )Modig et al., 2014و این عوامل تأثیر مثبتی بر درك کیفیت

مصرفکنندگانخواهدداشت.دلیلدیگرآناستکهتالشزیادعرضهکنندهنشانازانگی ةباالی

تأمینکنندهدارد( .)Buell and Norton, 2011


تالش مصرفکننده

2

صرفکننده عبارت است از فعالیت های فی یکی ،احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب،
تالش م 
هایخودانجاممیدهند.


خرید،استفاده،دورانداختنکاالوخدماتدرجهتارضاینیازهاوخواسته
هایمالیرادرتالشمصرفکنندهفعالیتمعرفینمیکنند؛برخی


ازطرفی،همگینویسندگانفعالیت
1- supplier effort
2- consumer effort
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کنندهرامجموعهایازه ینههایاضافیمیدانندکهازپولیکهبایدپرداخت


هایمصرف

ازآنانتالش
شودکهتالشمصرفکنندهشامل


).دردیدگاهیبیانمی
کنندفراتراست(Gibbs and Drolet, 2003
هردوتالشفی یکیوشناختیاستکهساختارکلیتالشراازدیدمصرفکنندهشکلمیدهد.
براین،تالشمصرفکنندهمعموالًازدیدگاهمصرفکنندهتعریفشدهاست( Sweeney et al.,


عالوه
).تالشمصرفکنندهدربارةیکموضو احتماالًبهارزیابیمثبتمصرفکنندهازآنموضو 

2015
فرایندتالشمصرفکنندهارزیابیاست؛ارزیابیبه

میانجامد(.)Norton et al., 2012اولینمرحلهدر

کنندهتحلیلوبررسیمیکندکهآیاتالشخودرادربارةموضو 


شودکهمصرف

اینصورتبیانمی
یاکاالییادامهدهدیادستازتالشبردارد(.)Mochon et al., 2012کالینوهمکاران()2005بیان
کنندکهمصرفکننده،بااستفادهازارزیابیوارا ة پیشنهاد،ناهماهنگیهایموجود درسازوکار


می
گیریخودراکاهشمیدهد.بهگفتةنورتونوهمکاران(،)2012پیشنهادها سببمیشود


تصمیم
شدهراارتقادهند( .)Carlson et al., 2016

کنندگانبیشترتالشکنندوارزش 
درك


مصرف
تجربة مصرفکننده

1

عبارتانداز

ویژهایموردعالقةبازاریابانقرارگرفتهاست.تجارب
بهطور 
مصرفکنندگانازبرند 

تجربة
بیمیلیبهچی یاست.لمونووانگِنهیم
«تمایالتدرونیبهچی ها».یکتجربهنشاندهندةتمایلیا 
میشود مشتریان ه ینة
( )2009درپژوهشی نشان دادند که استفاده از شرکای وفادار شرکت باعث  
بیشتریرابرایخدماتاصلیشرکتدرآیندهمتقبلشوند .
میشوندکهبخشیاز
فعالیتهایمشتری 

ـ نقاط تماس متعلق به مشتری:ایننقاطتماسشامل
بهشمار میرود .اما شرکت ،شرکا و سایرین قادر به تأثیرگذاری یا کنترل آن
تجربة کلی مشتری  
میشود.درطی
خواستههایشاندرمرحلةخریدمربوط 

نیستند؛مثالًبهتفکرمشتریاندربارةنیازهایا
مصرفکننده اولین نقطة تماس متعلق به مشتری محسوب

خرید ،انتخاب روش پرداخت توسط 
میشود؛ هرچند شرکا نی در این زمینه نقش دارند.نقاط تماس متعلق به مشتری در مرحلة پس از

میتوان گفت
مهمترین و بانفوذترین نقطة تماس میشوند .
خرید و زمان مصرف و استفاده تبدیل به  
مینماید.
مدلهای اولیة فرایند خرید را ارا ه  
که این نو نقطة تماس نقش سنتی مشتری در  
شرکتها ارزش

بههمراه 
میتوانند مستقالً یا  
بااینحال ،این نقش بدان سببارا هشده که مشتریان  

ایجادکنند( .)Vargo and Lusch, 2014
مهمتری در تجربة
ـ نقاط تماس اجتماعی /بیرونی :این نقاط تماس نسبت به سایرین نقش  
مشتری دارند.ازطریق تجربه ،مشتریان با نقاط تماس محیطی (از قبیل سایر مشتریان ،تأثیرات افراد
مشابه ،منابع اطالعاتی و محیط)بر نحوة فرایند خریدتأثیر میگذارند .افراد مشابه (همتایان)ممکن
است خواسته یا ناخواسته در تمامی مراحل تجربه تأثیرگذار باشند.سایر مشتریان نی ازطریق رفتار
نقش اضافی یا ازطریق محیط به شکل ساده ،خصوصاً در طی فرایند خرید یا برای محصوالت و
میشوند ،بر سایر مشتریان تأثیر میگذارند ( Baxendale et al.,
خدماتی که دقیقاً پس از خرید ارا ه  
1- consumer experience

143

سال هشتم ،شمارة یکم ،بهار  98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

آگهیهای بازرگانی و
قابلمقایسهبا تأثیر  
.)2015; Risselada et al., 2014این تأثیرات بسیار مهم و  
گستردهترند.در این خصوص ،شواهدی وجود دارد که حیطة اجتماعی نی بر تجربه تأثیرگذار

حتی 
است( .)Lin and Liang, 2011
رضایت مشتری

1

رضایتمندیمشترییکیازموضوعاتمهمنظریوتجربیبرایاکثریتبازاریابانومحققانبازاریابی
میتوان جوهرة موفقیت در جهان رقابتی تجارت امروزی دانست.
است .رضایتمندی مشتری را  
شرکتهای

نگهداری مشتری در تدوین راهبرد برای 
بنابراین ،اهمیت رضایتمندی مشتری و  
بیشازپیش مورد
دستکم گرفته شود .درنتیجه رضایتمندی مشتری  
شتریمدار و بازارمدار نباید  

م
شرکتهاقرارگرفتهاست .رضایتمندیمشتریاحساسیانگرشمشتریبهمحصولیاخدمت

توجه
بهمثابةارتباطی
بعدازاستفادهازآناست.رضایتمندیمشترینتیجةاصلیفعالیتبازاریاباستکه 
مصرفکنندهعملمیکند.مشتریانرضایتمنددربارةتجاربمطلوبخودبه

بینمراحلرفتارخرسند
بهدهان تأثیری مثبت برای سازمان خواهد داشت .در
دهان 
بهعنوان تبلیغات  
میگویند که  
دیگران  
میدهندودرگیرتبلیغات
میگیرند)راتغییر 
مقابل،مشتریانناراضیمارك(شرکتیکهازآنخدمات 
بهدهاندربقایسودآوری
دهان 
میشوند.رفتارهاییازقبیلتکرارخریدوتبلیغات 
بهدهانمنفی 
دهان 

شرکت تأثیر مستقیم میگذارند .با درنظرگرفتن تعریف فوق ،رضایتمندی مشتری نگرشی شخصی
نشئتمیگیرد .

بهروهوریموردانتظارازشرکت
بهرهوریواقعیو 
میشودکهازمقایسة 
تعریف 
فرضیههای پژوهش
میدهد که تلفیقی از چند مدل معتبر و موثق است.تالش
نمودار  1مدل مفهومی پژوهش را نشان  
وتالشمصرفکنندهبراساس پژوهش سادرلندوساگفاسن()2017متغیرهای مستقل

عرضهکننده 

تجربةمصرفکننده ،براساس مطالعات لمون و وانگنهیم ( ،)2009متغیرهای

درنظر گرفته شده است.
میانجی درنظر گرفته شده است .همچنین ،براساس مطالعات چانگ و وانگ ( ،)2011رضایت
مصرفکنندهمتغیروابستهاست .

کنندهبرتجربةمصرفکنندهتأثیرمعناداریدارد.


:تالشعرضه
H1
کنندهبرتجربةمصرفکنندهتأثیرمعناداریدارد .


:تالشمصرف
H2
مصرفکنندهتأثیرمعناداریدارد .

مصرفکنندهبررضایت

:H3تجربة
مصرفکنندهتأثیرمعناداریدارد .

مصرفکنندهبررضایت

عرضهکنندهازطریقتجربة
:H4تالش 
کنندهبررضایتمصرفکنندهتأثیرمعناداریدارد .


کنندهازطریقتجربةمصرف

:تالشمصرف
H5


1- customer satisfaction
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تجربۀ مصرفکننده
تالش
حسی
رضایت

عرضهکننده

شناختی

رفتاری

مصرفکننده

تالش
مصرفکننده


نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
دادههاازنو تحقیقاتتوصیفیوازشاخة
جمعآوری 
پژوهشپیشروازلحاظهدفکاربردیوازنظر 
میآید و ازحیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نو علّی است.روش انجام
بهشمار  
مطالعات میدانی  
پژوهشپیمایشیاستکهمهمترینم ایایآنقابلیتتعمیمنتایجاست.جامعةآماریپژوهششامل
خوشهایدردسترستعداد384

نمونهگیری
مشتریانهتلهایشهراهوازاستکهبااستفادهازروش 

پرسشنامة استاندارد

جمعآوری اطالعات ،از 
شدهاند .برای  
نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب  
پرسشنامة تالشعرضهکنندةسادرلند و ساگفاسن ( )2017شامل شش سؤال دو

استفاده شده است.
مصرفکنندة سادرلند و ساگفاسن ( )2017شش

پرسشنامة تالش 

مؤلفه (شناختیوفی یکی)است.
تجربةمصرفکنندةلمون و وانگنهیم ()2009

پرسشنامة 

سؤال ودومؤلفه (شناختی و فی یکی) دارد.
شامل سه مؤلفه (حسی ،شناختی و رفتاری) است که در نُه سؤال تنظیم شده است .پرسشنامة
رضایتمصرفکنندةچانکووانگ()2011شاملچهارگویهاست.برایسنجشرواییازروشاعتبار

پرسشنامهازشیوةآلفایکرونباخوپایاییترکیبیاستفاده

ورواییهمگراوبرایآزمونپایایی

محتوا
شدهاست.ضریبپایاییبرایمتغیرهایپژوهشدرجدول1ارا هشدهاست .

جدول  :1ضرایب آلفای کرونباخ و قابلیت اطمینان و روایی متغیرهای پژوهش
شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

CR

AVE

تالش عرضهکننده 

0/814

 0/813

 0/694

تالش مصرفکننده 

0/811

 0/840

 0/658

تجربة مصرفکننده 

0/726

 0/783

 0/631

رضایت مصرفکننده

 0/736

 0/822

0/647
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همبستگیدرونیبینسؤاالتبیشترودرنتیجه
هرقدرشاخصآلفایکرونباخبه1ن دیکترباشد ،
پرسشها همگنتر خواهند بود.کرونباخ ضریب پایایی  45درصد را کم 75 ،درصد را متوسط و

قابلقبول و ضریب  95درصد را زیاد درنظرگرفتهاست.در بسیاری از منابع نی مقادیر باالی  0/7در

سازههانه
شود .پایایی ترکیبی ،درمقایسهبا آلفای کرونباخ،معیاری است که  
می 
آزمون مطلوب تلقی  
میشود.مقادیر  CRبا مقدار
سازهها با یکدیگر محاسبه  
همبستگی  
بهصورت مطلق بلکه با توجه به  

نشاندهندة میانگین واریانس به
مناسببودن این معیار دارد .معیار   AVE

استاندارد  0/7نشان از 
شاخصهای آن است AVE .با مقدار استاندارد  0/5نشان از

گذاشتهشده بین هر سازه با 

اشتراك 
شاخصهایپژوهشازپایاییمطلوبیبرخوردارند .

مناسببودناینمعیاردارد.باتوجهبهجدول،1


تجزیهوتحلیل دادهها
مشخصکردن

آزمونهای کولموگروف ـ اسمیرنوف برای 

دادههای آماری ،از 
در تج یهوتحلیل  
همبستگی برای بررسی رابطة بین متغیرها ،آزمون  tبرای بررسی
نرمالبودن توزیع متغیرها ،آزمون  

فرضیههای پژوهش استفاده شده است.

وضعیت متغیرها ،و مدل معادالت ساختاری برای سنجش 
دادههاSpss22وAmos22است .
بهکاررفتهبرایتحلیل 
نرماف ار 

دستآمده ،از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده
برای آزمون نرمالبودن نمرة عاملهای به 
دادهها فرض صفر
نرمالبودن  
دادهها اطمینان حاصل شود .هنگام بررسی  
نرمالبودن  
میشود تا از  

بررسیمیشود(جدول .)2

دادههانرمالاستدرسطحخطای5درصد
اینکهتوزیع 
مبتنیبر 


جدول  :2نتایج حاصل از آزمون کولموگروف ـ اسمیرونوف
شاخصها

کولموگروف ـ اسمیرنوف

Sig

تالشعرضهکننده 


 2/798

0/127

تالشمصرفکننده 


 2/034

0/165

تجربةمصرفکننده 


1/518

0/202

رضایتمصرفکننده 


1/800

0/113



شاخصهای تحقیق بیشتر از  0/05است و نتایج آزمون

ازآنجاکه سطح معناداری ( )sig
دادهها را تأیید کرده ،برای آزمون فرضیهها و سایر آزمونهای
نرمالبودن  
کولموگروف ـ اسمیروف  
آماری از آمار پارامتری استفاده شده است .در جدول  3نتایج بررسی شاخصهای پژوهش ازلحاظ
نمونهایارا هشدهاست 
بودنبااستفادهازآزمونتیتک 

منا 
سب
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جدول  :3نتایج شاخصهای پژوهش ازلحاظ مناسببودن
شاخصها

T

Df

Sig

میانگین

فاصلة اطمینان %95

اختالف

حد پایین

حد باال

تالشعرضهکننده 


 19/142

 0/795  0/721  0/000  383

 0/647

تالشمصرفکننده 


 16/532

 0/686  0/613  0/000  383

 0/540

تجربةمصرفکننده 


 11/786

 0/417  0/357  0/000  383

 0/298

رضایتمصرفکننده 


 8/607

 0/408  0/332  0/000  383

 0/256


آزمونپیرسون،برایبررسیروابطبینمتغیرهایپژوهش،درجدول4ارا هشدهاست .

جدول  :4نتایج آزمون همبستگی میان متغیرهای پژوهش
متغیرمستقل

تالشعرضهکننده 

تالشعرضهکننده 

تالشمصرفکننده 

تالشمصرفکننده 

تجربةمصرفکننده 


سطح خطا

متغیر وابسته

تجربةمصرفکننده 

رضایتمصرفکننده 

تجربةمصرفکننده 

رضایتمصرفکننده 

رضایتمصرفکننده


0/01
 0/01
 0/01
 0/01
 0/01

سطح

ضریب

معناداری

همبستگی

 0/000
 0/000
 0/000
 0/000
 0/000

 0/399
 0/371
0/553
 0/565
 0/521


باتوجهبهنتایججدول،4بینمتغیرهایپژوهشدرسطحاطمینان 99درصدرابطةمعناداری
مشاهدهمیشود .


نتایج تحلیل عاملی
هایاندازهگیری(متغیرهایمشاهده)تا


کهمشخصشودشاخص

آوریاطالعات،برایآن

پسازجمع
بهطور
اند،الزماستابتداکلیةمتغیرهایمشاهده 


چهاندازهبرایسنجشمتغیرهایپنهانپذیرفتنی
هایکلیبرازشبرایالگوهایاندازهگیری(تحلیلعاملی


روشاخص
مج اموردآزمونقرارگیرند.ازاین
هایبرازشبرایمدلهای تحلیلعاملیتأییدیحاکیازآن


اند.آزمونشاخص

تأییدی)ارزیابیشده
گیریمیکنند .


خوبیاندازه

گیری(متغیرهایآشکار)متغیرهایپنهانرابه
استکهشاخصهایاندازه

قبولبودنبار
)بههمراهشاخصج ی  Pبرایآزمون قابل 
نتایجتحلیلعاملیتأییدی(جدول 5
عاملیمربوطبههرمتغیربررسیشدهکهمی انبارهایعاملیمناسبومقدار Pج یکمتراز0/05
هایمشاهدهرامیسنجند .


خوبیمتغیر

است،درنتیجهسؤاالتبه

نتایج مدل معادالت ساختاری
آزمونمعناداریفرضیههاازدوشاخصج یمقداربحرانی CRو  Pاستفادهشدهاست.

بهمنظور 
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ریونرماف ار Amos22استفادهشدهکهخروجی

برایآزمونفرضیههایپژوهشازمعادالتساختا
نرماف اربهصورتنمودار2است.

جدول  :5نتایج تحلیل عاملی تأییدی بههمراه شاخص جزئی  Pبرای هر سؤال
متغیر پنهان

متغیر آشکار

بار عاملی

P

متغیر پنهان

متغیر آشکار

بار عاملی

P

تالش عرضهکننده

S3

0/83

0/000

EC3

0/57

0/002

 S4

 0/84

 0/000

 EC4

 0/51

 0/000

S5

0/75

0/000

EC5

0/41

0/000

S6

0/49

0/000

 EC6

 0/53

 0/000

 C1

 0/75

 0/002

EC7

 0/60

 0/000

 C2

 0/68

 0/000

EC8

 0/76

 0/000

 C3

 0/67

 0/001

EC9

 0/59

 0/001

C4

0/55

0/000

SC1

0/72

0/000

C5

0/63

0/000

SC2

0/71

0/000

 SC3

 0/54

 0/000

 C6

0/64

0/000

 SC4

 0/58

 0/000

مصرفکننده

رضایت

تالش مصرفکننده

S2

0/60

0/000

EC2

0/68

0/000

تجربة مصرفکننده

S1

0/40

0/000

EC1

 0/82

0/000

نمودار  :2خروجی نرم افزار AMOS
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شاخصهایبرازشمناسبمدلدراینپژوهشدرجدول6ارا هشدهاست .

جدول  :6برازش مدل مفهومی
CIMN

CIMN/ DF

P

GFI

NFI

RMSE

131/11

2/27

0/000

0/901

0/900

0/002


،می تواندریافتکهمدلازبرازشبسیارخوبیبرخورداراست .با
باتوجهبهاطالعاتجدول 6
وتحلیلمدل،فرضیههایپژوهشبررسیشدهکهنتایجآندرجدول7ارا ه

درنظرگرفتننتایجتج یه
شدهاست .

جدول  :7ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها
فرضیهها

عرضهکنندهدرتجربة
:H1تالش 
مصرفکنندهتأثیریمعناداردارد.

مصرفکنندهدرتجربة

:H2تالش
مصرفکنندهتأثیریمعناداردارد.

:تجربةمصرفکنندهدررضایت

H3
مصرفکنندهتأثیریمعناداردارد.


ضریب رگرسیونی

مقدار بحرانی

P

نتیجه

0/25

2/362

0/000

تأیید

0/20

4/375

0/000

تأیید

2/13

4/901

0/000

تأیید


باتوجهبهجدول  7وآزمونفرضیاتاصلیپژوهش،اینفرضیاتدرسطحاطمینان 95درصد
تأییدمیشوند.گفتنی است،باتوجهبهمقداربحرانی CRکهبرایتمامیفرضیاتدارایمقداربیش

از 1/96استومقدار Pکهکمترازسطحخطای 0/05است،درسطحاطمینان 95درصدفرضیات
،میتوانگفتکهدرسطحاطمینان95
اصلیپژوهشتأییدمیشوند.بنابراین،باتوجهبهجدول 7

داریدرتجربةمصرفکنندهدارد.


کنندهتأثیرمثبتومعنی
درهتلهایشهراهوازتالشعرضه

درصد
نتایج حاصل از بررسی دادهها نشاندهندة آن است که در هتلهای شهر اهواز تالش مصرفکننده
دادهها نشان
داریدرتجربةمصرفکنندهدارد.همچنین،نتایج حاصل از بررسی  


تأثیرمثبتومعنی
معنیداری بر رضایت
مصرفکننده تأثیر مثبت و  

هتلهای شهر اهواز تجربة 
میدهد که در  

مصرفکننده دارد.پسازاین کهنتایجبررسیفرضیاتاصلیمشخصشد،الزماستنتایجفرضیاتی

مشخصشودکهبراساسمتغیرهایمیانجیبااستفادهازمسیرغیرمستقیمتدوینشدهاند.دراین

پژوهش ،بر ای آزمون فرضیاتی که براساس متغیرهای میانجی و مسیر غیرمستقیم تدوین شده ،از
آزمونبوتاستراپ1استفادهشدهاست .


1-Bootstrap
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نتایج آزمون بوتاستراپ
نتایجتحلیلفرضیاتچهارموپنجمپژوهشبااستفادهازروشبوتاستراپدرجدول 8ارا هشده

است .

جدول  :8نتایج بوتاستراپ برای مسیر واسطهای الگوی پیشنهادی پژوهش
فرضیه

H4

H5

مسیر

بوت

تالشعرضهکننده/

تجربةمصرفکننده/

رضایتمصرفکننده 


 0/26

تالشمصرفکننده/

تجربةمصرفکننده/

رضایتمصرفکننده


0/48

سوگیری

 0/0003

0/0011

خطای
استاندارد

 0/013

0/011

حد پایین

 -0/13623

0/07523

حد باال

 -0/11316

0/05223


کننده/رضایتمصرفکنندهنشان


کننده/تجربةمصرف

برایمسیرتالشعرضه
مندرجاتجدول8
میدهد که حد پایین با مقدار  -0/113و حد باالی آن دارای مقدار  -0/136است .نتایج آزمون

استراپوقرارنگرفتنصفردراینفاصلةاطمینانحاکیازمعنیداریاینمسیرغیرمستقیمو


بوت
درنتیجه تأیید فرضیة مربوط به آن است .ازاینرو ،با توجه به نتایج جدول  ،8عرضهکننده ازطریق
گذارد.بهعالوه،همانطورکه


کنندهمی

داریبررضایتمصرف

کنندهتأثیرمثبتومعنی

مصرف

تجربة
صرفکننده /رضایت مصرفکننده
در جدول  8مشاهده میشود ،مسیر تالش مصرفکننده /تجربة م 
نشانمیدهدکهحدپایینبامقدار 0/0522وحدباالیآندارایمقدار 0/075است.نتایجآزمون

بوتاستراپوقرارنگرفتنصفردراینفاصلةاطمینانحاکیازمعنیداریاینمسیرغیرمستقیماست.

هتلهایشهراهواز،درسطحاطمینان95درصد،
میتوانگفتدر 
ازاینرو،باتوجهبهنتایججدول 8

داریبررضایتمصرفکنندهدارد .


کنندهتأثیرمثبتومعنی

کنندهازطریقتجربةمصرف

تالشمصرف

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش پیش رو بررسی تأثیر تالش عرضهکننده و مصرفکننده در رضایت مصرفکننده
گانهتل هایشهراهوازاست.باتوجهبهنتایجپژوهش،تمامیفرضیات

واسطةتجاربمصرفکنند


به
در سطح اطمینان  95درصد تأیید شدهاند .همچنین ،نتایج آزمون بوتاستراپ نقش تجربة
کنندگانهتلهای


کنندهبررضایتمصرف

کنندهومصرف
مصرفکنندهدرتسهیلتأثیرتالشعرضه

شهر اهوازراتأییداست.ازطر فی،براساسنتایج،مدلمفهومیپژوهشازبرازشمطلوبیبرخوردار
است.نتایجاینپژوهشبانتایجپژوهشسو ینیوهمکاران(،)2015سادرلندوهمکاران()2017و
سادرلند و ساگفاسن ( ) 2017همخوانی دارد .سادرلند و ساگفاسن در پژوهش خود بیان کردند که
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دهومصرفکنندهقویباشد،تالشبیشتریبرایانجاممذاکرهخواهد

وقتیپیشنهادهایعرضهکنن
مصرفکننده شامل دانش و احساساتی

شدودرنهایتبهرضایتمصرفکنندهخواهدانجامید.رفتار 

است که افراد تجربه میکنند و اقداماتی استکه در فرایند مصرف انجام میدهند.همچنین شامل
چنانکه در تعریف فوق
اج ا ی از محیط است که بر این دانش ،احساسات و رفتار تأثیر میگذارد  .
گروههای
مصرفکننده پویاست ،زیرا دانش ،افکار ،احساسات و رفتار فرد مصرفکننده  ،

آمده ،رفتار 
مصرفکننده توسعة

مصرفکنندة هدف و کل جامعه دا ماً درحال تغییر است .ماهیت پویای رفتار 

مصرفکننده شامل تعامالت بین افکار و احساسات و

میسازد .رفتار 
راهبردهای بازاریابی را مشکل  
رفتار انسان و محیط است.بنابراین ،بازاریابان به شناخت چنینمواردی نیازمندند :کدام محصوالت و
مصرفکننده با چه شیوهای خرید میکند و چه

معنیدار است ،
مصرفکننده  

نامهای تجاری برای 

انسانها
مصرفکننده شامل مبادالت بین  

میگذارد.همچنین رفتار 
عواملی بر خرید و مصرف تأثیر  
میکنند.
میدهند و در مقابل چی ی دریافت  
است.به این معنی که افراد چی باارزشیرابه دیگران  
کنندهومصرفکنندهجریاندارد،هردوتالش


ازآنجاکهدرمبادلةتجاریارتباطیدوطرفهبینعرضه
می کنندپیشنهادهاییرابهطرفمقابلارا هکنندوهردوطرفسعیدرقوینشاندادنپیشنهاد

خوددارند.ازطرفی،مصرفکنندگاناحساسمیکنندعرضهکنندگانیپیشنهادهایبهتریدارندکه

هابهارمغانمیآورند.اینمسا لسببایجادزمینة پیشنهادهایضعیفازسوی


راحتیرابرایآن
شود.تجربةمصرفکنندهدریکفرایندممکناستمتأثرازهمینپیشنهادهاییباشد


کنندهمی

عرضه
کننده،بیانمیشود.اگراینتجربهمثبتباشد،سبباف ایشرضایت


خصوصعرضه

کهازدوطرف،به
هایصورتگرفتهدرزمینةخریدوفروشبسیارمؤثر


شودوبرعکس.تالش

کنندهمی

ووفاداریمصرف
است،بنابراینپیشنهادهایسازندهازسویهردوطرفبهایجادتجربةمثبتدرذهنمصرفکننده

کمکمیکند.ازآنجاکهتجربةمشتریتأثیربس اییدرروندتصمیماتبعدیاودارد،عرضهکنندگان
میکوشند تا بتوانند خدمات متناسب با نیاز مصرفکنندگان را به بهترین نحو ارا ه دهند .ازطرفی

اندتابتوانندبااقداماتیمناسببهترینتأمینکنندهراشناساییکنند؛چراکه


کنندگاندرتالش

مصرف
کنندهای بتواند

مشتری بهدنبال رفع نیازهای خود به بهترین شکل ممکن است .حال اگر عرضه
دراینخصوصبهمشتریکمککند،ذهنیتمثبتیدرمشتریایجادخواهدکردکهدرنهایتبهسود

خوداوست.باتوجهبهیافتههایپژوهش،برایانجاممطالعاتآتیپیشنهادهایزیرارا همیشود :

کنندهومصرفکننده تأثیرچشمگیری دررضایت


هایتالشعرضه
باتوجهبهاینکهمتغیر


پژوهشهایآتیتأثیراینمتغیرنی درنظرگرفتهشود.

مصرفکنندهدارد،پیشنهادمیشوددر

تجربةمصرفکنندهدررابطةبین

 باتوجهبهنبودمطالعاتمنسجمدربارةنقشمیانجیگری
پیشنهادمیشوددرپژوهشهایآتی

کنندهبارضایتمصرفکننده ،


کنندهومصرف

هایعرضه

تالش
پژوهشگرانبیشتربهاینموضو بپردازند.
 ازآنجاکه جامعة آماری این پژوهش فقط از مشتریان هتلهای شهر اهواز انتخاب شده و
پیشنهادمیشودهمینپژوهش در

قطعیتیدربارة تعمیمپذیریآنبرایجوامعب رگتروجودندارد ،
جوامعب رگترصورتگیرد.
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