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چکیده
امروزه صنعت گردشگری ،ب رگترین صنعت خدماتی ازلحاظ درآمدزایی ،عامل مهمی برای توسعة
میشود توسعة
یآید .مهمترین اقداماتی که موجب رشد صنعت گردشگری  
بهشمار م 
اقتصادی  
هتلها برای مسافراناست.استفاده از بازاریابی حسی ازجمله عوامل مؤثر در پیشرفت
اقامتگاهها و  

بهدهان
دهان 
مؤلفههای آن در تبلیغات  
صنعت هتلداری است.در این پژوهش تلثیر بازاریابی حسی و  
یشود.نو پژوهش
نسبتبهمقصدبررسیم 

مثبتدرصنعتگردشگری،ازطریقتجربةبرندوعواطف
دادهها،
جمعآوری 
حاضرازلحاظهدفوماهیتمسئلةموردبررسیپژوهشی ـ کاربردی،ازلحاظروش 
پژوهشی ـ پیمایشیوازلحاظ روشپژوهشپژوهشی ـ توصیفیاست.همچنینازنظرشیوة گردآوری
محققساخته استفاده

پرسشنامة 

دادهها از 
جمعآوری  
همبستگی است.برای  
و تحلیل اطالعات از نو  
هتلهای
توجه به محدودبودنجامعة آماری این پژوهش کهشاملگردشگران خارجی  
شده است.با  
مدلسازی
درنظرگرفتهشده 280نفراست.برای آزمون فرضیهها از  

پنجستارة شهر تهران است ،نمونة 

بهرهگیریشدهاست.نتایجپژوهشحاکیازآناستکهفرضیةتلثیرمؤلفةالمسه
معادالتساختاری 
نسبتبه مقصد و همچنین اثر مؤلفة المسه در تجربة برند از دیدگاه گردشگران

و شنوایی در عواطف 
موردتلییدقرارنگرفته،اماسایرفرضیههایپژوهشتلییدشدهاست .

بهدهان
دهان 
نسبتبههتلمقصد،تبلیغات 

بازاریابیحسی،تجربةبرند،عواطف
واژههای کلیدی :
مثبت،صنعتگردشگری .
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مقدمه
درحالتوسعهکهبامعضالتیهمچونبیکاری،

بهویژهبرایکشورهای
امروزهتوسعةصنعتگردشگری ،
مواجهاند ،از اهمیت فراوانی برخوردار است.اقتصاد ایران

تکمحصولی 
محدودیت منابع ارزی و اقتصاد  
نی اتکای شدیدیبهدرآمدهایحاصلازصادراتنفتدارد ومتغیرهای کالناقتصادیآنباپیروی
بهمنظور تنو بخشیدن به
نرو  ،
از قیمت جهانی نفت در طی زمان دچار نوسانات شدیدی میشود.ازای 
فرصتهای جدید شغلی در کشور ،توسعة

منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد 
جاذبههای گردشگری ج و ده
صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چراکه ایران ازنظر  
هتلداری از
کشور اول جهان قرار دارد (جمالی وهمکاران1397،؛کمیل طیبی و همکاران .)1387 ،
شمارمیرود که تلثیربس ایی در جذب گردشگران دارد.

بخشهای بسیار پویای صنعت گردشگری  
به

بنگاههادراین صنعتنی 
هتلهابازتابیازنیازهاوسلیقههای گوناگونمشتریاناینبازارند.موفقیت 

به چگونگی تلمین نیازهای گردشگران و ارا ة خدمات متناسب با نیاز و عالقة آنان بستگی دارد
پنجگانهدریافت
یپورسلیمانی.)1390،درتعاملمشتریبابنگاه،اطالعاتمحیطازطریقحواس  
(قل 
یگیرد.
یشود.البتهبایدتوجهداشتکهذا قةحسیهرفردبنابرشرایطفرهنگی ـ اجتماعیشکلم 
م
پنجگانة انسان جلب
به همین علت ،برای تلمین رضایت مشتری ،نظر متخصصان بازاریابی به حواس  
دادهاند .مفهوم بازاریابی حسی به شیوههای
شده و مفهوم جدیدی را با عنوان بازاریابی حسی ارا ه  
مکانهای گردشگری
کارمیرود.صنایعی که در حوزة بازاریابی  

جالبی در بخش خدمات گردشگری  
به
مصرفکننده در آن تجربة

کارمیبرند که 

یکنند ،بازاریابی حسیرابرای ایجاد محیط 
یبه
فعالیت م 
مصرفی مثبتی داشته باشد (.)Agapito et al. 2014درواقع ،برای مدیران برند استفاده از پنج حس
یکند
میشودوفضایمطلوبیراایجادم 
انسانبسیارمهماست،چراکهسببتحریکعواطفمشتری 
منحصربهفردی بگذارد (.)Hulten, 2011; Wiedmann et al., 2017

که ممکن است در مشتری تلثیر 
عواطف همیشه در صنعت گردشگری حضور دارد ( )Scuttari and Pechlaner, 2017و در تعیین
فوقالعادة استفاده از
خاطرهانگی تلثیربس ایی میگذارد(.)Tung and Ritchie, 2011تجربة  

تجارب 
نسبتبه برند و درنتیجه تعهد عمیق

واکنشهای احساسی بسیار قوی 

یک برند سبب رضایت ،اعتماد ،
میشود(.)Ahn and Back, 2018چنانچهاینتجربهبهشکلگیریاحساسیمثبتوخوشایند
بهآن 
عالوهبر اینکه فرد به مشتری وفادارِ محصوالت و خدمات شرکت تبدیل میشود ،در
در فرد بینجامد  ،
یگذارد( Khan and
بهدهانمثبتوبازگشتمجددتلثیرم 
دهان 
رفتارپسازخریدویمثلتبلیغات 
 .)Fatma, 2017
وباعنایتبهاینکه

باتوجهبهتوضیحاتم بوروباوجوداهمیتبازاریابیحسیدردنیایرقابتی،
یهای کمّی و عینی و ملموس تنها مسئلة پیش روی بازاریابان نیست و احساسات و عواطف
ویژگ 
پژوهشهای گذشته چندان که باید بر بررسی اثر

یشود ( ،)Hulten, 2011
مشتریان نی دخیل م 
نبودهاند .این درحالی است که امروزه
بهدهان مثبت متمرک  
دهان 
مؤلفههای حسی در تبلیغات  

شازپیشبراهمیتسفرهایتفریحیبرایمردم
یشدن،زندگیشهریوشرایطسختکاریبی 
صنعت 
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بیتوجهی به
نهچندان مناسب اقتصاد ایران  ،
در سراسر جهان اف وده است .با توجه به اوضا  
یشود
مهمترین منابع ارزی م 
ازدسترفتن یکی از  

رساختهای اسکان مناسب گردشگران سبب 

زی
مؤلفههای حسی در
ازاینرو هدف از پژوهش حاضر این است که اثر  
(طیبی و همکاران  .)1387 ،
نسبتبه هتل مقصد و تجربة برند در صنعت

یگری عواطف 
بهدهان مثبت با میانج 
دهان 
تبلیغات  
نطریقبتوانکیفیتخدماتدرصنعتگردشگریرابهبودبخشید .
گردشگریبررسیشودتاازای 

مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته 
صنعت گردشگری 
بالغبر
گردشگری صنعتی است که امروزه سهم ب رگی را از فعالیتهای اقتصادی جهان دربرگرفته و  
کسوم کل تجارت خدمات سراسر جهان را به خود اختصاص داده است (حسنوند و خداپناه.)1393 ،
ی 
جاذبههایباستانی،تاریخیوطبیعیقرار
براساسگ ارشسازمانجهانیگردشگری،ایراندررتبةدهم 
بهرهبرداری از این منابع جایگاه مطلوبی ندارد (فرجام و همکاران.)1397 ،بنابراین،
دارد؛ باوجوداین ،در 
کاالهای مصرفی ،مقصد گردشگری نی باید مشتریان خود را متقاعد کند که قادر به
همانند رقابت در  
عرضةترکیبیازمنافعاستکههیچمقصددیگرینمیتواندآنهاراعرضهکند( .)Crouch, 2007

بازاریابی حسی
بازاریابی حسی چگونگی برانگیختن احساسات مخاطبان برای اف ایش رغبت در آنان به خرید خدمت
یامحصولاست(.)Moreira et al., 2017;Krishna, 2012امروزهاحساساتنقشمهمیدربازاریابی
یهای عملکردی محصول است که در سالیان
دارد.هر محصول باید دو جنبه داشته باشد:یکی ویژگ 
ویژگیهای حسی محصول است

گذشته بدان توجه شده و دیگری ،که باید مورد توجه قرار گیرد ،
میشودورفتار
مصرفکننده 

مؤلفههایحسیسببتحریکتمایالت
(.)Domenico, 2010استفادهاز 
واکنشهای احساسی بر تفکر منطقی

یشود که 
خرید آنی او را اف ایش میدهد و موجب م 
کسبوکارخدماتیاستفاده
مؤلفههایحسیعموماًدر 
مصرفکنندهغلبهکند(.)Lindstrom, 2005از 

هبهاینکهمشخصةاصلیخدمات غیرملموساست،
یشود(.)Goldkuhl and Styven, 2007باتوج 
م
ملموسکردنخدماتاستفادهاز

مشتریانتواناییدرك کیفیت خدماتراندارند.بنابراین،بهترینراه
رنگهاوبوهاییکهجوّمناسبیرا
یشود؛مانندصداها ،
محیطملموسیاستکهخدماتدرآنارا هم 
نسبتبهبرندومحصولشکلدهد( .)Rushton and Carson, 1989

برایایجادنگرشمطلوب

تجربة برند
کشده از سوی
واکنشهای احساسی ،عاطفی ،رفتاری ،شناختی و اجتماعی تحری 

تجربة برند شامل 
مولدهای مربوط به برند است( Ahn and Back, 2018; Zarantonello and Schmitt, 2010; Ding
یاند(.)Brakus et al., 2009تجربة برند از مجموعة
 .)and Tseng, 2015این پاسخها ذهنی و درون 
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تعامالت بین مشتری با برند ،شرکت یا قسمتی از سازمان نشئت میگیرد ( Zarantonello and

 .)Schmitt, 2010; Brakus et al., 2009بسیاری از صاحبنظران بازاریابی معتقدند که شناخت و
مصرفکنندگانازبرند برای توسعة راهبردهای بازاریابی محصوالت و خدمات

درك چگونگی تجربة 
مصرفکنندهکمکمیکند (.)Brakus et al., 2009

پیشبینی رفتار
ضروریاست؛ زیراتجربةبرندبه 
مهمتر اینکه توانایی تلثیر در می ان رضایت و
تجربة برند ممکناست مثبت یا منفی باشد و از آن  
مصرفکنندهرادارد( .)Zarantonello and Schmitt, 2010

وفاداری

عواطف نسبتبه مقصد
یدهند.
پاسخهای عاطفی م 
یکنند و به محیط اطرافشان  
مکانها نوعی ارتباط برقرار م 
افراد با  
شدهایرا
اسهایپذیرفته 
بررسیکردهاند ودرنهایتمقی 

پژوهشگرانعواطفرابهروشهایگوناگونی
محركهایمحیطیاندازهگیریمیکند( Richins,

مصرفکنندهرابه

کردهاندکهواکنشعاطفی
ارا ه 
.)1997; Ghosh and Sarkar, 2015هوسانی و گیلبرت مقیاسهای عواطف مقصد ( 1)DESرا ارا ه
واکنشهای عاطفی

عبارت است از عشق و لذت و حس شگفتی مثبت .2این مقیاسها 

کردهاند که 
هتلها و محیطهای
گردشگران به مقاصد را اندازهگیری میکنند؛ مثالً عواطف بازدیدکنندگان در  
یکنند.عشق را نوعی وابستگی عاطفی پرشور به مقصد گردشگری و لذت را در
طبیعی را بررسی م 
ازطرفدیگر ،احساس شگفتی مثبتْ شامل

یکنند .
احساساتی مانند شادی و سرمستی تعریف م 
محرکههای حسی مربوط به

واکنشهای مشتری مانند احساس غافلگیری و حیرت است که براثر 

یشود( .)Hosany and Gilbert, 2010; Ghosh and Sarkar, 2015
مقصدگردشگریایجادم 

رابطة بین مؤلفههای حسی ،تجربة برند و عواطف نسبتبه هتل مقصد
یکنند ( Moreira et
منحصربهفردی ایجاد م 

حواس بویایی ،شنوایی ،بینایی ،چشایی و المسه تجارب 

یکه حواس انسان ازطریق تصاویر یا پیام نوشتاری یا حتی ازطریق صدا ،طعم،
 .)al., 2017هنگام 
وجودمیآید ()Schmitt, 1999

مصرفکننده  
به

یشود ،تجاربی در 
حرکت یا هر چی دیگری تحریک م 
بههمراه داشته
مصرفکنندگان  

دركشدة باالتری را بین 
کهممکن است تجربة برند بهتر و کیفیت  
باشد ( Hulten, 2011; Khanna and Mishra, 2012; Jamaluddin et al., 2013; Agapito et al.,
هتلهای لوکس فرصتهای بسیاری را برای اجرای بازاریابی
  )2014; Wiedmann et al., 2017
بهمنظورایجادتجربةبرندمثبتبرایگردشگرانایجادمیکند( Lindstrom, 2005; Kim
چندحسی 
یشود و یک تجربة کلی
مصرفکننده جمع م 

حسهای جداگانه در ذهن 
.)and Perdue, 2013سپس  
حسهاییکهبا
یدهد(.)Lindstrom, 2005; Hulten, 2011باتوجهبهتعداد 
نسبتبهبرندراشکلم 

ییابد.درنتیجه،میتوانانتظارداشتکهرابطةمثبتیبین
هممطابقت دارند ،کیفیتتجربهاف ایشم 
مؤلفههایحسیوتجربةبرندوجودداشتهباشد:

1. Destination Emotion Scale
2. Positive surprise
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ؤلفههایحسیتلثیرمثبتومعنیداریدرتجربةبرنددارند .
فرضیة:1م 
فرضیة:1-1مؤلفةبویاییتلثیرمثبتومعنیداریدرتجربةبرنددارد .
فرضیة:2-1مؤلفةالمسهتلثیرمثبتومعنیداریدرتجربةبرنددارد .
مثبتومعنیداریدرتجربةبرنددارد .

فرضیة:3-1مؤلفةبیناییتلثیر
فرضیة:4-1مؤلفةشنواییتلثیرمثبتومعنیداریدرتجربةبرنددارد .
فرضیة:5-1مؤلفةچشاییتلثیرمثبتومعنیداریدرتجربةبرنددارد .
وابستهاند ( .)Hulten, 2011حواس

بهشدت به یکدیگر 
محركهای حسی و عواطف  

انسانها ،
در  
یگذارد ( .)Schmitt, 1999برای نمونه
انسان راه ارتباط با حافظه است و در عواطف او تلثیر م 
مصرفکننده

ییاند ،تلثیر زیادی در عواطف 
رنگها که نوعی محرك بینا 
محركهای حسی ،ازجمله  

عالوهبراین،
یگذارند (  .)Kuczamer-Kłopotowska, 2017; Javela et al., 2008; Miranda, 2017
م
یتوانند جذابیت مقصدهای گردشگری را اف ایش دهند ( Ghosh and Sarkar,
محركهای حسی م 

یشود ( Cheng
مکانهای گردشگری سبب اف ایش دلبستگی به آن مکان م 
.)2015اف ایش جذابیت  
دلبستگیمییابند،احساساتوعواطفمثبتیدر
مصرفکنندگانبهمکانی 

یکه
.)et al., 2013هنگام 
یگیرد(.)Cheng et al., 2013; Ghosh and Sarkar, 2015بنابراینفرضیةدومپژوهش
آنهاشکلم 

یشود:
بهصورتزیرتدوینم 

نسبتبههتلمقصددارد .

مؤلفههایحسیتلثیرمثبتومعنیداریدرعواطف
فرضیة :2
نسبتبههتلمقصددارد .

معنیداریدرعواطف
فرضیة:1-2بویاییتلثیرمثبتو 
نسبتبههتلمقصددارد.

معنیداریدرعواطف
فرضیة:2-2المسهتلثیرمثبتو 
نسبتبههتلمقصددارد .

فرضیة:3-2محركبیناییتلثیرمثبتومعنیداریدرعواطف
نسبتبههتلمقصددارد .

معنیداریدرعواطف
فرضیة:4-2محركشنواییتلثیرمثبتو 
نسبتبههتلمقصددارد .

معنیداریدرعواطف
فرضیة:5-2محركچشاییتلثیرمثبتو 

رابطة بین تجربة برند و تبلیغات دهانبهدهان مثبت 
محركهای مربوط به برند در ارتباط است ،نه به ارزیابی

مصرفکنندگان به 

تجربة برند با پاسخ 
یکهاشخاصتجربةبرندمثبتی
مصرفکنندگانازمحصوالتیابرندها(.)Brakus et al., 2009هنگام 

یشود
بهدهانمثبتگفتهم 
دهان 
یکنند کهبهآنتبلیغات  
داشتهباشند،پیام مثبتی رانی منتشرم 
مصرفکنندگان تجربة

(.)Khan and Fatma, 2017; Beckman et al., 2013; Chen et al., 2014
گروههای رسمی یا غیررسمی ارتباط دارند
برند خود را با افرادی در میان میگذارند که ازطریق  
یشود :
(.)Khan and Fatma, 2017; Alon and Brunel, 2018بنابراین،فرضیة3پیشنهادم 
بهدهانمثبتدارد .
دهان 
یداریدرتبلیغات 
فرضیة:3تجربةبرندتلثیرمثبتومعن 
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رابطة بین عواطف نسبتبه هتل مقصد و تبلیغات دهانبهدهان مثبت 
ارزیابیمیشوند.

نسبتبهمقصد

آنعواطف
عشق،لذتوحسشگفتیمثبتابعادیاستکهازطریق 
یشود
مقصد،عواطفنسبتبه مقصدمفهومی ثابتاستکهشاملعشقبهبرندم 

درزمینة برندسازی 
پژوهشهای گذشته حاکی از آن است که عشق به برند و

( .)Hosany and Gilbert, 2010نتایج 
یشود به
عواطف و احساسات مثبتی که در اشخاص به یک مقصد گردشگری مانند هتل ایجاد م 
بهدهانمثبتمیانجامد( Sarkar et al., 2012; Breitsohl and Garrod, 2016; Yan et
دهان 
تبلیغات 
یشود :
رمپژوهشبهصورتزیرتدوینم 

.)al., 2018; Ghosh and Sarkar, 2015بنابراین،فرضیةچها
بهدهانمثبتدارد .
دهان 
نسبتبههتلمقصدتلثیرمثبتومعنیداریدرتبلیغات 
فرضیة:4عواطف 
مدل مفهومی پژوهش
های حسی ،تجربة برند،
مؤلفه 
شایان ذکر است که متغیرهای اصلی موجود در مدلمفهومیپژوهش  

مستقلاند.

مؤلفههای حسیْ متغیرهایی 
بهدهان مثبت است  .
دهان 
نسبتبه مقصد و تبلیغات  

عواطف 
میدهد.متغیرچهارم،یعنی
نسبتبهمقصدمتغیرهایمیانجیپژوهشراتشکیل 

تجربةبرندوعواطف

تجربة
بهواسطة دو متغیر  
مؤلفههای حسی  
وابستهای است که از  

بهدهان مثبت ،متغیر 
دهان 
تبلیغات  
میپذیرد .
نسبتبهمقصدتلثیر 

برندوعواطف
مؤلفههای حسی
تجربة برند

مؤلفة بویایی
مؤلفة المسه

تبلیغات

مؤلفة بینایی

دهانبهدهان

مؤلفة شنوایی

مثبت

مؤلفة چشایی
عواطف

نسبتبه مقصد



شکل  :1مدل مفهومی پژوهش؛ اقتباس از قش و سرکار ( ،)2015موریرا و همکاران ( ،)2017خان و فاطما ()2017

روش پژوهش 
جمعآوری
پژوهشحاضرازلحاظهدفوماهیتمسئلةموردبررسیپژوهشی ـ کاربردی،ازلحاظروش 
دادهها پژوهشی ـ پیمایشی و ازلحاظ روش پژوهش نی  ،پژوهشی ـ توصیفی است .ازنظر شیوة

همبستگی است.جامعة آماری این پژوهش گردشگران خارجی
گردآوری و تحلیل اطالعات نی از نو  
هتلهای پنجستارة شهر
دیماه 96تا مردادماه )97در بعضیاز 
است که در زمان انجام پژوهش ( 
پرسشنامه) ،هتل الله (50

پرسشنامه) ،هتل آزادی ( 50

تهران ،ازجمله هتل اسپیناس ( 80
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توجهبه
داشتهاند.با  

پرسشنامه)اقامت

پرسشنامه)،هتلنووتل( 50

پرسشنامه)،هتلاستقالل (50

آماری که سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان تهران ارا ه کرده است ،ساالنه
برایناساس،حجمنمونه
میشوند؛ 
حدودیکمیلیونو200ه ارنفرگردشگرخارجیواردشهرتهران 
نمونهگیری غیرتصادفی
نمونهگیری ،از روش  
بهمنظور تسهیل  
 280نفر درنظر گرفته شده است  .
دردسترساستفادهشدهاست .
پرسشنامة مقدماتی تهیه شده است .سؤاالت

صاحبنظران و استادان دانشگاه ،

با توجه به نظر 
اندازهگیری سؤاالت از نو مقیاس لیکرت بوده است.پس از تعیین
پرسشنامه از نو بسته و مقیاس  

دادههای
پرسشنامةپایانیکهشامل27سؤالبوددرمیانگردشگرانخارجیتوزیعو 

اعتباروروایی،
شاخصهای سنجش متغیرهای مدل مفهومی و برآورد

جمعآوری شده است .در جدول  ،1
الزم  
وشاخصهاییکهبارعاملیکمتراز 0/5داشتند حذفشدهاند.برای

آنها ارا ه شده است 
بارعاملی  
پرسشنامه

پرسشنامه ابتدا از روایی محتوایی استفاده شده است.یک نسخة ابتدایی از 

بررسی روایی 
پرسشنامه

دراختیارپنجنفرازاستادانوخبرگانقرارگرفتهوپیشنهادهایاصالحیآناندرطراحی
پرسشنامه در بین اعضای جامعة آماری

مدنظرقرارگرفتهاست.همچنین ،در طی یک آزمون 30 ،
عالوهبراین ،قابلیت
براساسپاسخهایآنان ،سؤاالت مبهم شناسایی و اصالح شدهاست .

توزیع شده و ،
عالوهبربارعاملی،
پرسشنامه ،

همگرابررسیشدهاست.پایایی
پرسشنامهازطریقرواییواگراو 

اعتبار
ازطریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شده که در بخش آمار استنباطی تشریح شده است.
دادهها به روش
دادهها بود  ،
نرمالنبودن  
ازآنجاکه نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف حاکی از  
نرماف ار Smart PLS2تج یهوتحلیلشدهاست .
مدلسازیمعادالتساختاریوبااستفادهاز 


جدول  :1شاخصهای سنجش متغیرهای مدل مفهومی پژوهش و بارهای عاملی
سازه

کد سؤال

شاخص

ایجادتجربةمثبتازطریقعطرخوش 
مؤلفةبویایی 

مؤلفةالمسه 

مؤلفةبینایی 

مؤلفةشنوایی 

بارعاملی

QS13

 0/86

اف ایشوفاداریازطریقعطرخاصهتل 

 QS14

 0/78

تلثیرعطرهتلدرروحیاتوعواطف 

 QS15

 0/84

تختخوابباکیفیتهتل 


 QD4

 0/85

کفپوشها 

دربهاو
کیفیتجنس 

 QD5

 0/90

کیفیتلوازمبهداشتی 

 QD6

 0/88

هتلها 
دکوراسیونباشکوه 

 QC7

 0/82

رنگهایخاصبهکاررفتهدرهتل 


 QC8

 0/80

روشناییونورپردازیهتل 

 QC9

 0/78

لحظاتخاطرهانگی درهتلباموسیقی 

 QB1

 0/78

حضوربیشتردرهتلباپخشموسیقی 

 QB2

 0/76

نبودصدایوسایلنقلیهدرهتل 

 QB3

 0/88
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شاخص

کد سؤال

بارعاملی

سازه

اثرطعمخوشغذادرانتخابهتل 

 QL10

 0/86

تحریکحسچشاییباطعمخوشغذا 

 QL11

 0/84

بهتریننوشیدنیها 

پذیراییبا

 QL12

 0/88

تلثیرقویهتلدرمشتریازنظرحسی 

 QT18

 0/81

جالبتوجهبودنهتلازنظرحسی 


 QT19

 0/84

درگیرکردناحساساتوعواطف 

 QT20

 0/88

دوستداشتنیبودنهتل 


 QT21

 0/81

ایجادحسلذتدرمشتریازطریقهتل 

 QH23

 0/80

ایجادحساشتیاقدرمشتری 

 QH24

 0/85

استقبالگرمازمشتریانازسویهتل 

 QH25

 0/90

دوستداشتندرمشتری 

ایجادحس

 QH26

 0/80

توصیةهتلبهسایرافراد 

 QN27

 0/80

صحبتدرموردهتلبادوستان 

 QN28

 0/84

بیاننظرهایمثبتدرموردهتل 

 QN29

 0/90

ارا ةتبلیغاتدهانبهدهانمثبت 

 QN30

 0/80

مؤلفةچشایی 

تجربةبرند 

عواطفمقصد 

تبلیغاتدهان
بهدهانمثبت 

تجزیهوتحلیل دادهها 
آمار توصیفی
تشناختی( ،سن،
یهای جمعی 
نتایج چگونگی توزیع آماری  280نفر از اعضای نمونه ،براساس ویژگ 
جنسیت،تحصیالت)درجدول2ارا هشدهاست .

جدول  :2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونة آماری
مؤلفه

جنسیت

تحصیالت

سن

زیرمؤلفه

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

زن 

 144

 51/4

مرد 

 136

 48/6

دیپلموزیردیپلم 

 45

 16/1

لیسانس 

 128

 45/7

فوقلیسانسوبیشتر 


 107

 38/2

زیر20سال 

 34

 12/1

 25-21

 78

 27/9

 30-26

 116

 41/4

 50-31

 48

 17/1

بیشتراز 50

4

 1/4
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آمار استنباطی 
همگراورواییافتراقیبررسی
دراینبخشازپژوهش،قبلازآزمونالگویساختاری،پایاییوروایی 
شاخصهایمکنونرادرمدلPLSمی انبارهایعاملیهرشاخصمشخص

میشود.پایاییهریکاز

میکند .بارهای عاملی حاصل از اجرای مدل در شکل  2و جدول  1نشان داده شده است .نتایج

یدارند .
سنجههابارعاملیمناسب 

انکنندةآناستکههمة
بی 
معرفها ،برآوردی را برای پایایی ارا ه میدهد که مقدار
همبستگی درونی  
آلفای کرونباخ ،براساس  
مناسب برای آن ب رگتر از  0/7است .برای محاسبة پایایی معیار دیگری نی وجود دارد که به آن
دادهشده،تمامیمقادیر پایاییترکیبی
همانطورکهدرجدول3نشان  
یشود .
پایاییترکیبی گفتهم 
و همچنین مقدار ضریب آلفای کرونباخ نی باالتر از  0/7است.بنابراین مدل اندازهگیری پایایی سازة
مناسبیدارد .
تحلیلمیشود.مقادیر

درمدل،PLSرواییهمگرابامعیارمیانگینواریانساستخراجشده((AVE
یشود،
برابر یا بیش از 0/5برای این معیار پیشنهاد شدهاست.همانطور که در جدول  3مالحظه م 
استخراجشده از 0/5بیشتر است .بنابراین مدل اندازهگیری روایی هم

تمامی مقادیر میانگین واریانس 
گرایمناسبیدارد .

جدول  :3بررسی پایایی و روایی سازهها
میانگین واریانس

سازه

منبع

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

مؤلفةبویایی 

هولتن( )2010

 0/78

 0/87

 0/69

مؤلفةالمسه 

هولتن( )2010

 0/85

 0/91

 0/77

مؤلفةبینایی 

هولتن( )2010

 0/72

 0/84

 0/64

مؤلفةشنوایی 

هولتن( )2010

 0/75

 0/85

 0/66

مؤلفةچشایی 

هولتن( )2010

 0/83

 0/90

 0/75

تجربةبرند 

براکوسوهمکاران( )2009

 0/86

 0/89

 0/70

عواطفبهمقصد 

قشوسرکار( )2015

 0/88

 0/91

 0/71

تبلیغاتدهانبه
دهانمثبت 

قشوسرکار( )2015

 0/85

 0/90

 0/71

استخراجی


دومین شاخص برایآزمونرواییمدلاندازهگیری روایی ـ تشخیصی (واگرا)است که توانایی یک
مشاهدهپذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سایر مشاهدهپذیرهای

مدل اندازهگیری را در می ان افتراق 
میسنجد.محققان برای سنجش این معیار از دو آزمون بار مقطعی1وفورنل ـ الرکر
موجود در مدل  
استفادهمیکنند.دراینپژوهشازآزمونبارمقطعیاستفادهشدهاست.درآزمونبار مقطعی،تمامی

1. Cross Loadings
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بارهایعاملیمتغیرهایمشاهدهپذیربروریمتغیرهایپنهانمربوطبهخودحداقل0/1بیشترازبار

مشاهدهپذیربود .

عاملیهمانمتغیر

الگوی ساختاری پژوهش
الگویساختاری پژوهشبااستفادهازضرایبمسیراستاندارد ()βو)(tآمارهبررسیشدهاست.نتایج
هابانرماف ار PLSدر شکلالگوی ساختاری پژوهش ()2وشکلضرایبتیمدل

تج یهوتحلیل  
داده
دستآمدة مربوط به آمارة تی ب رگتر از
به 
مفهومی پژوهش ( )3نشان داده شده است .اگر ضریب  
گرفتهاستوفرضصفر

ردفرضصفرقرار 

+وکوچکتراز-1/96باشد،آمارة آزموندرناحیة 

1/96
آمدهمعنیداراست .

به 
دست
یتوانپذیرفتکهضریبمسیر 
یشودوم 
مبنیبرعدمتلثیرگذاریردم 

شکل :2الگوی ساختاری پژوهش

شکل :3ضرایب تی مدل مفهومی پژوهش

75
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شبینی مدل طراحیشده با استفاده از مقدار ضریب تعیین ()R2برای متغیرهای وابسته
قدرت پی 
یشود.کوهندرسال1977سهمقدار0/13،0/02و0/26رامالكِمقادیرِضعیف،متوسطو
تحلیلم 
رهها در شکل 2
قوی R2معرفیکردهاست (.)Wetzels et al., 2009دراین پژوهش ،اعداد داخل دای 
یتوان نتیجه گرفت که مدل ساختاری پژوهش حاضر از قدرت
نشاندهندة مقادیر  R2است و م 

شبینیکافیبرخورداراست .
پی 

جدول  :4نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
β

جهت مسیر

ᵼ

نتیجه

مؤلفههایحسیبرتجربةبرند 
 :1

10/60  0/61

تلیید

:1-1مؤلفةبویاییبرتجربةبرند 

0/23

3/90

تلیید

:2-1مؤلفةالمسهبرتجربةبرند 

0/08

1/10

رد

:3-1مؤلفةبیناییبرتجربةبرند 

0/20

2/69

تلیید

:4-1مؤلفةشنواییبرتجربةبرند 

0/19

2/73

تلیید

:5-1مؤلفةچشاییبرتجربةبرند 

0/16

2/05

تلیید

مؤلفههایحسیبرعواطفبهمقصد 
 :2

0/63

11.27

تلیید

:1-2مؤلفةبویاییبرعواطفبهمقصد 

0/23

3/81

تلیید

:2-2مؤلفةالمسهبرعواطفبهمقصد 

0/05

0/65

رد

:3-2مؤلفةبیناییبرعواطفبهمقصد 

0/24

2/97

تلیید

:4-2مؤلفةشنواییبرعواطفبهمقصد 

0/18

2/60

تلیید

:5-2مؤلفةچشاییبرعواطفبهمقصد 

0/16

1/89

رد

:3تجربةبرندبرتبلیغاتدهانبهدهانمثبت 

0/26

  2/72تلیید

:4عواطفبهمقصدبرتبلیغاتدهانبهدهانمثبت  0/70

تلیید

2/87


براساس نتایج جدول ،4با توجه بهضریب مسیر  0/61ومقدارآمارة تی  ،10/60رابطة معنیداری
مانندمؤلفههای بویایی،

مؤلفههای حسی وتجربة برندوجوددارد.همچنین فرضیههای فرعی آن
بین  
بینایی،شنواییوچشاییباضریبمسیربهترتیب0/19،0/20،0/23و،0/16بامقدارآمارةتیباالتراز
،1/96اثرمثبتومعنیداریبرتجربةبرنددارند.باتوجهبهضریبمسیر0/08ومقدارآمارةتی،0/67
مؤلفههایحسیباضریبمسیر
طرفدیگر ،
اثرمعنیداریبینمؤلفةالمسهوتجربةبرندوجودندارد.از 
نسبتبه مقصد دارند و فرضیههای فرعی آن ازجمله

اثرمعنیداری در عواطف 

 0/63وآمارة تی  11/27
مؤلفةبویاییوبیناییوشنوایی،باضریبمسیربهترتیب0/24،0/23و0/18ومقدارآمارةتیبیشتراز
نسبتبهمقصددارند.مؤلفةالمسهباضریبمسیر0/05ومؤلفةچشایی

اثرمعنیداریدرعواطف

،1/96
معنیداری با عواطفنسبتبه مقصد ندارند.
با ضریب مسیر  0/16ومقدار آمارة کمتراز 1/96رابطة  
وعواطفنسبتبهمقصدباضریبمسیر0/70ومقدارآمارة

عالوهبراین،تجربةبرندباضریبمسیر0/26
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دهانبهدهانمثبتدارند .
اثرقابلتوجهومعنیداریدرتبلیغات 

تیبیشتراز1/96
برازشالگوباشاخص نیکویی برازش الگو ()GOFارزیابیشدهاست.این شاخص بین صفر و یک
قرار دارد و مقادیر ن دیک به یک بیانگر کیفیت مناسب مدل است.سه مقدار  0/25،0/01و  0/36را
کردهاند(.)Wetzels et al., 2009مقداراینشاخص
مقادیرضعیف،متوسطوقویبرایGOFمعرفی 
عبارتدیگر،

بهدست آمده است که نشان از برازشمناسباین الگودارد  .
به
در پژوهش حاضر   0/63
دادههایاینپژوهشباساختارعاملیوزیربناینظریپژوهشبرازشمناسبیدارد .


نتیجهگیری و پیشنهادها
بهواسطة تجربة برند و عواطف
بهدهان مثبت  
دهان 
مؤلفههای حسی بر تبلیغات  
دراین پژوهش ،اثر  
هتلهای پنج ستارة تهران بررسیشدهاست.نتایج
نسبتبه هتلمقصد در میان گردشگران خارجی  

معنیداری
میدهد که چهار مؤلفة بینایی ،بویایی ،چشایی و شنوایی تلثیر مثبت و  
تج یهوتحلیل نشان  
درتجربةبرند دارند.ایننتیجه بانتایجپژوهشموریرا،وهمکاران (،)2017ویدمنوهمکاران (،)2017
همراستا است .با توجه به نتایج ،مؤلفة المسهتلثیر چندانی در تجربة
کریشنا ()2012و هولتن ( )2011
محركهایحسیبر

پژوهشهایمذکوراست.موریراوهمکارن()2017اثر

برندنداردکهبرخالفنتایج
تجربه برند ،ارزش ویژة برند و قصد خرید مشتریان را بررسی کردند .آنان به این نتیجه رسیدند که
بهواسطةبهبودتجربةبرندوارزش
استفادهازمؤلفههایحسیدرصنایعغذاییسبباف ایشقصدخرید 

ویژة برندمیشود.ویدمن وهمکاران( ،)2017درپژوهشی باهدفاف ایش قدرتبرند،بهاین نتیجه
هتلداری در هتلهای لوکس حواس مشتری را
فههای حسی در صنعت  
رسیدند که استفاده از مؤل 
یشود .
لذتبخشم 
تحریکمیکندوسبباف ایشقدرتبرندازطریقایجادتجارب 
نسبتبه هتل

فرضیة دوم پژوهش حاکی از آن است که دو مؤلفة المسه و چشایی در عواطف 
عواطفنسبتبه مقصد تلثیر

مؤلفههای بینایی ،بویایی وشنوایی در 
مقصد تلثیرچندانیندارند ،اما 
مثبت و معنیداری دارند .فرضیههای تلییدشده با نتایج پژوهش قش و سرکار ( )2015و میراندا
مؤلفههای
پژوهشهای خود به دنبال بررسی این موضو بودند که  

( )2017مطابقت دارد .آنان در 
عواطفنسبتبه مقصد،سببتمایل

وشکلگیری 

بهواسطة جذابیت مکانگردشگری 
حسی چگونه  ،
یشوند .
بازدیدمجددازیکمکانم 
میدهد که تجربة برند تلثیر مثبت و معنیداری در تبلیغات
فرضیة سوم پژوهش نشان  
یهای
پژوهش خان و فاطما ()2017است که خروج 

بهدهان مثبت دارد.ایننتیجه درراستای 
دهان 

بهدهان مثبت یکی از
دهان 
تجربة برند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تبلیغات  
.عالوهبراین،چنوهمکاران()2018پژوهشیباهدفبررسیارزشبرند

یهایتجربةبرنداست
خروج 
شبکههای اجتماعی ازطریق اف ایش تجربة برند با استفاده از فیسبوك انجام دادند و به این نتیجه

بهدهان
دهان 
رسیدندکهعشقبهبرندوسودمندیوسهولتاستفادةدركشدهسبباف ایشتبلیغات 
یشود.بکمن و همکاران ()2013نی در پژوهش
مثبت و وفاداری به فیسبوك ازطریق تجربة برندم 
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بهعلت حسوابستگی بهیک مکان ،سبب اف ایش تبلیغات
خود به این نتیجه رسیدند که تجربة برند  ،
یشود .
بهدهانمثبتوتمایلبهبازدیدمجددم 
دهان 

نتایج حاصل از فرضیة چهارم حاکی از آن است که عواطف نسبتبه هتل مقصد سبب اف ایش
پژوهشهای قش و سرکار ()2015مطابقت

یشود.ایننتیجه با نتایج 
بهدهان مثبت م 
دهان 
تبلیغات  
همراستا است که در آن اثر عواطف گردشگری در
دارد و با پژوهش یان و همکارن ( )2018نی  
دهان الکترونیک بررسی شده است .بریتسول و گرود ( )2016نی در پژوهش خود
به 
دهان 
تبلیغات  
واکنش گردشگر به نقض اصول اخالقی در مقصد گردشگری را بررسی کردند .براساس نتایج این
میکند و
نسبتبه آن مکان پیدا  

مطلوبتر باشد ،گردشگر احساس بهتری 

پژوهش ،هرچه تصویر برند 
یکند.
تبلیغاتوتوصیههایمثبتیرامنتشرم 
محركهای حسی در تجربة برند و عواطف نسبتبه

همانطور که نتایج پژوهش نشان میدهد ،

بهدهان مثبت گردشگران
دهان 
هتل مقصد تلثیر چشمگیری دارند و هریک از آنها سبب تبلیغات  
یشود .استفاده از محركهای حسی بینایی و شنوایی و بویایی در صنعت هتلداری،
خارجی م 
بخشوبهیادماندنی


تجاربلذت
یتواند سببایجاد 
گونهای کهمطابقبا سلیقة گردشگرانباشد،م 
به 

کههتلها

دهد.تجربهای 

نسبتبه برند اف ایش 

برای مشتریان شود و عواطف و تجربة گردشگران را 
احساسات ،عواطفورفتارمشتری

برایگردشگرانایجادمیکنندبسیارمهماست،چراکهوقتی هتل
قابلدسترسی نیست .از
کهبهراحتی برای سایر رقبا 
ییابد  
رادرگیر کند،بهم یت رقابتیای دستم 
یکند که حاضر نیستند برای دریافت
این طریق ،هتل گردشگران را به مشتریان وفاداری تبدیل م 
بدینترتیب ،احتمال توصیة هتل مقصد به دوستان و
خدمات مشابه به سایر رقبا مراجعه کنند  .
ییابد .
آشنایاناف ایشم 
حواسافراددرفرهنگهای

بازاریابانگردشگریبایددربارةفرهنگ،هنجارهاونگرشکلی دربارة
بهدستآورند تابهدركصحیحی ازفضاهای موردعالقة افراددستیابند و
گوناگون اطالعاتکافی  
یهای رفتاری مشتریان به آنها خدمات ارا ه کنند .بنابراین ،الزم است بدانند که
متناسب با ویژگ 
گونهایکهحسمطلوبیدرمشتریایجادشود .
به 
حسهادرکناریکدیگربهرهببرند ،
چگونهازاین 
آرامشبخش در حس بینایی

دکوراسیون مجلل ،پوشش مناسب کارکنان و ترکیب رنگهای 
مشتری تلثیری مثبت میگذارد .بهتر است همیشه از بوی خاصی در البی هتل استفاده شود تا
واتاقهای

مشتری ،هنگاماستشماماین بو،یاد وخاطرة هتلبرایش زندهشود.بهتراستدرالبی 
بهکاررود.همچنین
شمعهای عطری  
معطرکردناتاقها  

هتلازعطرهای تنداستفادهنشودوبرای 
عالوهبر زیبایی ظاهری که به هتل
ازگلهای طبیعی برای آراستن فضای هتل استفاده شود ،زیرا  

گونهای طراحی شود که عایق صدا
به 
وپنجرههای هتلباید  

ایجادمیکند.دیوارها 

یبخشد ،آرامش 
م
اتاقهای دیگر به گوش برسد ،برای میهمانان
باشد تا صداهای م احمی که ممکن است از خیابان یا  
یهای مالیم و مناسب در البی هتل پخش شود.
م احمت ایجاد نکند .متناسب با شرایط ،موسیق 
میکند.
دلانگی را برای میهمانان ایجاد  
شبهنگام ،نواختن پیانو احساس عشق و لذت و فضایی  
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موسیقیهاییپخششود کهبافضا ومعماری هتلمطابقت داشتهباشد.درصورت

یشود 
پیشنهاد م 
میشود و احساسات مثبتی در او شکل میگیرد.
یهای مناسب ،مشتری جذب  
انتخاب موسیق 
عالوهبر گوشدادن به
یتوان فهرست موسیقی را در وبگاه هتل قرار داد تا مشتریان  ،
عالوهبراین ،م 

طراحیشده

یکند ،ازطریق فروشگاهالکترونیکی 
کهخاطراتآنهارازندهم 

موسیقی موردعالقةخود 
دروبگاههتلآنراخریداریکنند .
یشود که مدیران بازاریابی فضایی را طراحینمایند که از لحاظ دیداری ،شنیداری و...
پیشنهاد م 
نسبتبه برند

توجه مشتری را جلب کند.چراکه اگر مشتری ازنظر حسی درگیر شود ،نگرش مطلوبی 
.عالهبراین،هنگامیکهفضای
خواهدیافتودربارةهتلبادوستانوآشنایانخودصحبتخواهدکرد 
هتل حواس مشتری را تحریک و عواطف و احساسات او را درگیر میکند ،مشتریهتل مقصد خود را
یشودکهجوّهتل
بهدیگرانتوصیهمیکندونکاتمثبتیدربارةآنبازگومیکند.بنابراینپیشنهادم 
یشود هدایای کوچکی به
گونهای طراحیشود که ذهن مشتری را درگیر کند.همچنین توصیه م 
به 

هتلها
هتلرابهیاد آورند.مدیران 

میهمانان تقدیم شودتاآناندرمن لخود نی ،بادیدن آنهدیه ،
امهای تبریکی را به مناسبت تولد یا
یتوانند ،برای تحریک احساسات و عواطف مشتریان خود ،پی 
م
ژهای را به مشتریان ارا ه دهند؛
سال نو ازطریق پست الکترونیک ارسال کنند و پیشنهادهای وی 
آنهارامجذوبنماید .
گونهایکه 
به 

ازآنجاکه هیچ پژوهشی جامع و کامل نیست و امکان بررسی تمامی ابعاد وجود ندارد ،پیشنهاد
هتلهایتهرانکهستارة
میشودپژوهشیمشابهدرجامعةآماریب رگتر،مثالًبادرنظرگرفتنسایر 

کمتری دارند یا سایر شهرهای گردشگرپذیر ،انجامشود.ازآنجاکه فرضیة اثر مؤلفة المسه در تجربة
نسبتبههتلمقصددراینپژوهشتلییدنشده،پیشنهاد

برندواثرمؤلفةچشاییوالمسهدرعواطف
پژوهشهایبیشتریدربارةاینموضو صورتگیرد .

یشوددرآینده
م
یتوان به این موضو اشاره کرد که اطالعات فقط از هتلهای پنج
تهای پژوهش م 
از محدودی 
هتلهاتعمیمداد.همچنینممکن
یتواننتایجرابههمة 
شهرتهرانجمعآوریشدهاستونم 

ستارة
پرسشنامه را تکمیل کردند وقت کافی برای پاسخ به سؤاالت صرفنکرده

است بعضی از افرادی که 
باشند .
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