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تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری
زهره دهدشتی شاهرخ ،1امیدسلیمان زاده ،2وحیدرضا شاهمیرزایی
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چکیده
هدفازاینپژوهشبررسیتأثیرتطابقهویتمشتریبابرندبرارزشویژهبرنددرخدماتهتلداریاست.در
اینراستاپسازمطالعهدقیقادبیات،مدلجدیدیطراحیگردید.اینپژوهشتوصیفیوازنوعپیمایشیبوده
وازروشنمونهگیریدردسترساستفادهشدهاست.حجمنمونهموردبررسی 980نفرازمیهمانانایرانیهتل

عباسیشهراصفهاناست.برایتحلیلدادههاوآزمونفرضیههایپژوهشازمدلسازیمعادالتساختاریبا


هایاینپژوهشنشانمیدهدکهتطابقهویتمشتریبابرند


استفادهشدهاست.یافته
نرمافزارSmart PLS
برکیفیتخدمات،ارزشادراکشدهواعتمادبهبرندتأثیرمستقیمومعناداریدارد.همچنینکیفیتخدمات،
ارزشادراکشدهواعتمادبهبرندبروفاداریبهبرندتأثیرمستقیمومعناداریدارد.درنهایت،کیفیتخدمات،
وفاداریبهبرندواعتمادبهبرندبرارزشویژهبرندتأثیرمستقیمومعناداریدارد .
واژگان کلیدی:تطابقهویتمشتریبابرند،ارزشویژهبرند،وفاداریبهبرند،کیفیتخدمات،ارزش
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 -2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 -3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه

بنابراطالعاتمنتشرشدهازسویشورایجهانیسفر و گردشگری (،)WTTCمشارکت
مستقیمبخشسفروگردشگریایراندرتولیدناخالصداخلیکشور،درسال 0469به030

هزار و  008میلیارد ریال (حدود  8/7میلیارد دالر) رسیده که حدود  0/9درصد از تولید
همچنیناینشوراپیشبینیکردهدرسال0461میزانعواید

میدهد.
ناخالصداخلیراتشکیل 
حاصلازسفروگردشگریایران1/7درصدرشدخواهدداشتوبهحدود960هزارمیلیارد
ریال(تقریبا  3/9میلیارددالر)خواهدرسید.بهعالوه،شورایجهانیسفروگردشگریدر
گزارشخودچشماندازآتیحوزهگردشگریدرایرانراتاسال0401روشنارزیابیواعالم

کردهاسترشد 0/3درصدیاینبخشارزشیبیشاز 949هزارمیلیاردریال(تقریبامعادل
 60/8میلیارددالر)برایاقتصادایرانبههمراهخواهدداشت؛رقمیکهمعادل 0/8درصداز
.باتوجهبهاینکههتلدارییکیاززیرمجموعههای

تولیدناخالصداخلیکشور خواهدبود
گردشگریمحسوبمیشود،سهمبسزاییازگردشمالیودرآمدیاینصنعترابهخود
هاییبیشترینسهمرانصیبخودمیکنندکهبرندیقوی

اختصاصمیدهد.دراینمیانهتل

داشتهباشند.بنابراینهتلعباسیمیتواندباتوجهبهاهمیتمفهومتطابقهویتمشتریبابرند،

ارزشویژهایبرایآنهاایجادنمایدومتعاقبآنسودآوریوسهمبازارخودراافزایشدهد .

ایمعتبربهبازارایران،بازارهتلهایایرانیباتهدیداتیمواجهشده

زنجیره

باورودهتلهای
است.ازجملهاینتهدیداتعدم وجودیکبرندداخلیآشناوماندگاردرذهنمشتریانو
همچنین چالش مواجه با مشتریان ناراضی و مشتریان بدون وفاداری هستند .در این زمینه
هتلهایی می توانند سهم بازار خود را حفظ کنند که ارزش ویژه ای در ذهن مشتریان خود
یزسازند.پسازمصاحبههایصورتگرفتهبا

ایجادنمایندوبدینترتیبخودراازرقبامتما
مسئوالن هتل عباسی ،آنها اذعان دارند که این هتل با مشکل عدم وجود جایگاه در ذهن
مشتریانونبودوفاداریدربینمراجعه کنندگانوگردشگرانمواجهشدهاست،عالوهبراینبا

ریزیهای
بررسیهای صورت گرفته توسط پژوهشگران ،این هتل در زمینه برندسازی برنامه 

مناسبیراانجامندادهاست.هدفاینپژوهشتأثیرتطابقهویتمشتریبابرندبرارزشویژه

تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری
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برنددرخدماتهتلداریاست.سوالیکهدراینپژوهشمطرحمیشودایناستکهتطابق

هویتمشتریبابرندبرارزشویژهبرندچهتأثیریدارد .


مبانی نظری و توسعه فرضیهها
ابتدابرایتحلیلمبانینظریتطابقهویتمشتریبابرندوپسازآنارزشویژهبرندمورد
بررسیقرارمیگیرد .

تطابق هویت مشتری با برند .مفهومهویتازتئوریهویتاجتماعیگرفتهشدهاست،بیان
ییهاوعالیقوهویتاجتماعیشامل
کههویتفردیشاملویژگیهاییازقبیلتوانا 

میدارد

طبقهبندیهایبرجستهگروههستند(سو،کینگ،اسپارکس،ووانگ.)0469،6برداشتازخود

بهمفهومتمامیتافکارواحساساتیاستکهفردبهعنوانیکموجودنسبتبهخوددارد.به
عبارت دیگر ،نشان دهنده احساسات و تصورات فرد از خودش است .برداشت فرد از خود
شاملنگرش هایفرداززوایایمختلفنسبتبهخوداست.بعضیمحصوالتمعانیخاصی
برای فرد دارند و برای نشان دادن بعضی از جنبههای مهم شخصیتی او به دیگران به کار
میروند .مصرف کنندگان نامهای تجاری را ترجیح میدهند که با برداشتی که از خودشان

یافرادبهچنیننامهایتجاریباتوجهبهمیزان


دسازگارباشد.باوجوداین،میزانعالقه
دارن
شناختی که از سمبلهای یک طبقه محصول دارند متفاوت است (هاوکینز ،بست ،و کانی،
.)2222تطابقهویت،یکسازهادراکیاستکهبرتناسبهویتوهمسوییآناشارهدارد.
افراد تمایل دارند برای ایجاد هویت اجتماعی با طبقهبندی خود و دیگران در گروههای
اجتماعی مختلف (مانند اعضای سازمان و باشگاههای ورزشی) فراتر از هویت خود حرکت
کنند.هویت،زمانیکهافرادخودشانرابهلحاظروانشناختیبهگروههاییکهخودرابهآن

دانند،رویمیدهد(سووهمکاران .)0469،


متعلقمی
هتلدارییکیازصنایعیاستکهخدماتدرآنحکمفرمااستوبرای
ارزش ویژه برند  .
رسیدنبهموفقیتبلندمدتدراینصنایعمدیریتبرندضروریاست.ارزشویژهبرندهتل
هنگامیکهمدیرانهتلبهفکرتقویتموقعیترقابتیخوددربلندمدتمیافتند،نمودپیدا

1- So, King, Sparks & Wang
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می کند.اخیراًارزشویژهبرندبهیکیازموضوعاتکلیدیدرصنعتهتلداریتبدیلشده

توانندباعثاعتمادمیهمانانشوندوآنهارادرتجسمویژگیهای

است.زیرابرندهایقویمی
ناملموس هتل قادر سازند .ساختن ارزش ویژه برند در هتلداری با توجه به این واقعیت که
خدماتاکثرهتل هامشابهیکدیگراستکارآسانینیست.ترویجارزشویژهبرندمبتنیبر
مصرفکننده برای موفقیت در صنعت هتلداری ضروری باشد (دهدشتی شاهرخ ،صالحی
صدقیانی،وهرندی.)6936،پراسادودِو)0444( 6ارزشویژهبرندرابهعنوان"نگرشهاو

امطلوبشکلگرفتهکهبرمشتریانبرایرزروبرندهتلتأثیرمیگذارد"

ادراکاتمطلوبیان

میکنند.بیلیوبال)0441( 0ارزشویژهبرندهتلرابهعنوان"ارزشیکهمشتریانو
تعریف  
مالکان ،داراییهای هتل را با برند هتل همراه میکنند ،و این همراهیها بر رفتار آنها تأثیر

میگذارد"تعریفمیکنند .


توسعه فرضیهها
ارزش ادراک شده خدمات .اگرچه ارزش ادراک شده خدمات اساساً به وسیله قیمت و
شود،سطحفزایندهتطابقهویتمشتریبابرندمیتواندبرادراکمشتریاناز

کیفیتتعیینمی
ارزش تأثیر بگذارد .سائور ،اس .رانتشوار و سِن )0460( 9استدالل میکنند که تطابق هویت
هایاوراازآنبرندافزایشمیدهد.ازدیدگاهمشتریان،تطابقهویت

افرادباسازمانحمایت
مشتری با یک سازمان یا برند ،موجب رضایت مشتریان از محصوالت آن سازمان یا برند
میشود .مشخصاً ،تطابق هویت مشتری با برند ،تعلق مشتری به برند را نشان میدهد بنابراین

مشتریانباسطوحباالییازتطابقهویتبابرندیاسازمانبهاحتمالزیادادراکمطلوبتریاز

ارزشخدماتبرندیاسازماندارند(هی،لی،وهریس .)0460،0
فرضیه)6تطابقهویتمشتریبابرندبرارزشادراکشدهخدماتتأثیردارد .
کیفیت خدمات .تطابق هویت باالی مشتریان با سازمان و برند منجر به پیامدهای مطلوبی
میشود .در صنعت هتلداری که محصوالت به عنوان کاالها
مانند ادراک قوی از کیفیت  
1- Prasad & Dev
2- Baily & Ball
3- Sauer, S. Ratneshwar & Sen
4- He, Li, & Harris

تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری
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شناختهمیشوند(ماتیال،)0441،6ارائهخدماتباکیفیتبرترضروریبهنظرمیرسد،امابرای
ایجادتطابقهویتمشتریبابرندکافینیست.براساسیکدیدگاهگزینشی،تطابقهویت،
متغیرِروانشناختیکلیدیاستکهبرقضاوتمشتریاننسبتبهمحصوالت،پاسخهایمثبت،و
هایمثبتمحصوالتتأثیرمیگذارد(آهرن،بهاتاچاریا،وگروئن.)0449،0افرادیکه

ارزیابی
بابرندشناختهمیشونداحتمالبیشتریداردکهبهاقداماتمطلوبیدرجهترفتارخریدجذب

شوند (دوناوان ،جاندا ،و سو  .)0441 ،9بنابراین ،تطابق هویت مشتری با برند بر رضایت که
مرتبطباکیفیتخدماتاست،تأثیردارد.اگرچهپتانسیلکیفیتخدماتبرایافزایشتطابق
شتریبابرندبرارزیابیهای

هویتمشتریبابرندرانمیتواننادیدهگرفت،اماتطابقهویتم

مشتریقبلازمصرفتأثیرگذاراست(سووهمکاران .)0469،
فرضیه)0تطابقهویتمشتریبابرندبرکیفیتخدماتتأثیردارد .
اعتماد به برند .افزون بر داشتن توانایی ایجاد ارزش ادراک شده مطلوب ،تطابق هویت
هانشانمیدهدکه


ندمرتبطاست.ازیکطرف،بررسی
مشتریبابرندبامفهوماعتمادبهبر
اعتمادپیشزمینههررابطهتعریفشدهاست،زیرامشتریانتمایلدارندباسازمانهایابرندهای

دارایاعتمادبرایبیانبرداشتازخودوهمچنینافزایشخودشکوفایی شناختهشوند.ادبیات

بازاریابیپیشنهادمیکندکهاعتمادغالباًازتجربهگذشتهبابرندناشیمیشود(دلگادو-بالستر
ومونرا -آلمن.)0449،0تطابقهویتمشتریبابرندمبنایمطلوبیبرایمشتریاندرارزیابی
تجربهعملکردبرنددرمقایسهباانتظاراتقبلیارائهمیدهد(هیوهمکاران.)0460،زمانیکه

تأییدشودیافراتررود،مشتریانشناساییشدهازتعلقروانشناختیشان

انتظاراتعملکردیبرند
با برند ،که مشتریان را برای تحقق خودشکوفایی کمک میکند ،دوباره مطمئن میشوند.
اگرچه در تحقیقات میهماننوازی و گردشگری تأثیر مستقیم تطابق هویت مشتری با برند بر
اعتمادبررسینشدهاست،امانتایجیازسازگاریتصویرواعتمادبهدستآمدهاست.برای
دهدکهمشتریانرستورانهایلوکسکهسازگاریتصویراجتماعی


نمونه،تحقیقاتنشانمی
1- Mattila
2- Ahearne, Bhattacharya & Gruen
3- Donavan, Janda & Suh
4- Delgado-Ballester & Munuera-Aleman
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باالتری را درک میکنند به احتمال زیاد به شرکت اعتماد خواهند داشت .برخی از این
ارتباطاتمیتواندبهفرایندهویتبرندگسترشیابند(سووهمکاران .)0469،

فرضیه)9تطابقهویتمشتریبابرندبراعتمادبهبرندتأثیردارد .
وفاداری به برند .درحوزهگردشگری،بیشترپژوهشها،بازدیدمکرروتمایلبهبازگشترا
شاخصهای وفاداری در نظر گرفتهاند (کریمی علویجه ،احمدی،نظری .)6939 ،وفاداری به

ند،تمایلمصرفکنندهبرایخریدمکرریکبرندخاصاست،بهرغماینکهممکناست

بر
هایجایگزیندیگرینیزوجودداشتهباشد.وفاداریمرحلهایاستکه

ازنظرمنطقیگزینه
میتوانندیکنقطهقابل
مشتریاندرآنروابطعمیقومعناداریبابرندایجادمیکنند.برندها  
شناساییر اهنگامخریدبرایمصرفکنندهفراهمکنندوسپسوفاداریمصرفکنندگانرا
یزنجیرهایبزرگبرنامههاییرابرایایجادوفاداریدرمیهمانانخود

ایجادکنند.بیشترهتلها
دنبالمیکنند.برنامه هایایجادوفاداریدرمشتریانگرانهستند،شروعوادامهاینبرنامهها

نیازمندسرمایهگذاریمکاناست(دهدشتیشاهرخوهمکاران .)6936،
کیفیتخدماتادراکشده،قضاوتمشتریاندرموردعالییابرتربودنخدماترانشان
)،سطحوفاداریبهمحصولیابرندراتعیینمیکند(آیدینواُزار،0

میدهد(زیثمال6388،6

 .)0449مدل پیامدهای رفتاری کیفیت خدمات (زیثمال ،بِری ،و پاراسورامان ،)6331 ،9نشان
میدهدکهارزیابی هایباالازکیفیتخدماتمنجربهایجادقصدرفتاریمطلوبدرمشتریان،

مانند وفاداری به شرکت میگردد .این امر به این صورت روی میدهد که کیفیت خدمات
فزاینده موجبایجادنگرشهایمطلوب نسبت بهارائهدهندگانخدمات میگردد وبه این
ترتیبوفاداریبهبودمییابد(سووهمکاران.)0469،شواهدتجربیازتأثیرکیفیتخدماتبر

قصدخریدمجدد(رایوریونومیلر،)0447،0تمایلبهتوصیه(دیرویتر،وتزلس،وبلومر،9
)حمایتمیکند .

،)6388ووفاداریبهخدمات(کاروانا0440،1
1- Zeithaml
2- Aydin & Ozar
3- Zeithaml, Berry & Parasuraman
4- Rauyruen & Miller
5- De Ruyter, Wetzels & Bloemer
6- Caruana

تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری
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فرضیه)0کیفیتخدماتبروفاداریبهبرندتأثیردارد .
ارزشادراکشدهبهصورتارزیابیکلیمشتریازمطلوبیتمحصولبراساسادراکاز
آنچهدریافتشدهوآنچهپرداختشدهاست،توصیفمیگردد(زیثمال.)6388،تحقیقات

قبلی پیشنهاد میکند که ارزش ادراک شده بر قصد بازدید مجدد (پتریک ، )0440 ،6تعهد
)تأثیرمیگذارد .

(پورا)0449،0ووفاداریبهبرند(چنوهو0443،9
فرضیه)9ارزشادراکشدهخدماتبروفاداریبهبرندتأثیردارد.
درحالیکهاعتمادبهبرندبهوسیلهتطابقباالیهویتمشتریبابرندافزایشمییابد،اعتماد

همچنین به عنوان شاخصهای مهم در وفاداری به برند است (فالویان ،گوینالیو ،و گوئرا،0
 .)0441اعتماد منجر به وفاداری به برند و تعهد میشود زیرا ارتباطات مبادلهای را در بین
کند(مورگانوهانت.)6330،9بنابراینوفاداریوتعهدزمینه

مشتریانباارزشباالایجادمی
کندحفظوتداوممیبخشد


فعلیارتباطاتمهموباارزشراکهاعتمادایجادمی
فرایندهای
(چادوری و هولبروک.) 0446 ،1رابطه بیناعتمادو وفاداری ازسهطریق وجوددارد :ابتدا،
اعتماد سطح ریسک درک شده را همراه با رفتارهای فرصت طلبانه به وسیله طرفین کاهش
طمینانطرفینرابهیکدیگرافزایشمیدهد.سرانجام،اعتمادهزینههای

میدهد.دوم،اعتماد،ا

معامالترادرارتباطاتمبادلهایکاهشمیدهد(سووهمکاران )0469،

فرضیه)1اعتمادبهبرندبروفاداریبهبرندتأثیردارد .
کیفیت ادراک شده باال،مشتریانرا برایتغییر برندتحریک میکند.مفهوم کیفیتادراک
شدهبهطوروسیعیدرحوزهبازاریابیرابطهمندمطالعهشدهاست.کیفیتخدماتدرکشده

را میتوان به عنوان ارزیابی مشتریان از مرغوبیت و برتر بودن خدمات تعریف کرد .کیفیت
خدماترابهعنوانقضاوتکلیادراکشدهتعریفمیکنند(لوریو،لوپهوکافمن.)0460،7


1- Petrick
2- Pura
3- Chen & Hu
4- Flavian, Guinaliu & Gurrea
5- Morgan & Hunt
6- Chaudhuri & Holbrook
7- Loureiro, Lope & Kaufmann
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اگرچهمطالعهآکر) 6336( 6کیفیتدرکشدهرابهعنوانیکیازاجزایارزشویژهبرند
معرفیمی کند،تفاوتیبینکاالهاوخدماتقائلنمیشودوبهابعادیکهبایددرنظرگرفته

شود،اشارهنمیکند .
فرضیه)7کیفیتخدماتبرارزشویژهبرندتأثیردارد .
برخیمحققانتوافق دارندکهارزشویژهباالیبرندباترجیحاتووفاداریزیادبهبرندهمراه
است (دی چرناتوری ،هریس و کریستودولیدس0440 ،0؛ دولین ،جوین و انیو.)0440 ،9
براساس مدل چانگ و لیو )0443( 0که به صورت تجربی تأیید کرد که برندهای با سطوح
باالترارزشویژهبرندباترجیحاتباالتریازمشترینسبتبهبرندهمراهاست.درحقیقت،
ترجیحاتزیادمشترینسبتبهبرندبااشتیاقبهتداوماستفادهازبرندخدمات(وفاداریبه
برند)همراهاست.وفاداریبهبرند،خریدمشتریانازیکبرندرابهصورتمکررایجادمیکند

تمیکنند.بنابراین،بهمیزانیکهمشتریانبهبرندوفادار

ومشتریاندربرابرتغییربرندمقاوم
هستند،ارزشویژهبرندافزایشخواهدیافت(یو،دانتوولی .)0444،9
فرضیه)8وفاداریبهبرندبرارزشویژهبرندتأثیردارد .
اعتمادابتدادرحوزهبازاریابیرابطهمندموردمطالعهقرارگرفتهاست.اعتماد،زمانیوجوددارد

که یک طرف به صداقت و قابلیت اتکا به شریک تجاری اعتماد دارد (لوریو و همکاران،
پژوهشهای ابتدایی ،آمبِلر )6337( 1اعتماد را به عنوان یک سازه عاطفی و نه

 .)0460در
می تواند نمایانگرارزشویژه برند باشد،معرفیکرد.بنابرایناعتماد به
تحلیلی -شناختی که  
برندبرارزشویژهبرندتأثیرمثبتیدارد .
فرضیه)3اعتمادبهبرندبرارزشویژهبرندتأثیردارد .
باتوجهبهمرورادبیاتموضوع،مدلمفهومیپژوهشبهصورتآنچهکهدرشکل 6نشان
دادهشدهمیباشد:
1- Aaker
2- de Chernatony, Harris & Christodoulides
3- Devlin, Gwynne & Ennew
4- Chang & Liu
5- Yoo, Donthu & Lee
6- Ambler

تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری
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شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی
مطالعه حاضراز لحاظ هدفکاربردی ،برحسب روشجمعآوری دادهها توصیفیواز نوع
پیمایشیاست.برایجمعآوریاطالعاتازروشمیدانیباابزارپرسشنامهاستفادهشدهاست.
سواالتپرسشنامه بااستفادهاز طیفپنج گزینه ایلیکرتاز کامالً موافق تاکامالًمخالف
طراحیشدهاند.جامعهآماریاینپژوهشکلیهمیهمانانیبودندکهدرپاییزسال6939درهتل

اند.حداقلحجمنمونهالزمبرایتکمیلپرسشنامههایاینپژوهش980

عباسیاقامتداشته
نفر از میهمانان هتل عباسی در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترسانتخابشدهاند.براساسسنجشرواییوپایاییمدلوپاسخبهفرضیاتازتحلیل
عاملیتأییدیومدلسازیمعادالتساختاریازنرمافزار Smart PLSاستفادهشدهاست.

پایاییپرسشنامهمورداستفادهبهوسیلهضریبآلفایکورنباخموردبررسیقرارگرفتهاست.
نتایجضریبآلفایکورنباخبرایهریکازمتغیرهایمورداستفادهدرمدلدرجدولشماره
 6آمدهاست.اینمقداربرایتأییدکنندهبودنبایدبیشتراز4/7باشد(دهدشتیشاهرخ،تقوی
فرد،کریمیعلویجه،وپورسعید.)6939،مقادیردرجدول،6پایاییمناسباینپرسشنامهرا
نشانمیدهد .
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جدول ( :)1ضریب آلفای کورنباخ پرسشنامه

متغیر

مقدارآلفایکورنباخ

تطابقهویتمشتریبابرند

4/709

کیفیتخدمات

4/800

ارزشادراکشده

4/801

اعتمادبهبرند

4/798

وفاداریبهبرند

4/701

ارزشویژهبرند

4/709

ضریبآلفایکورنباخکل

8/098


میشود.رواییسازهازطریق
عالوهبراین،برایاندازهگیریرواییازرواییسازهاستفاده 
روایی همگرا و روایی واگرا ارزیابی میشود .برای اینکه روایی همگرا قابل مالحظه باشد،

میانگینواریانساستخراجشده()AVEبایدبیشتراز4/9وضریبپایاییترکیبی()CRباید

بیشتراز 4/1باشد(توحیدنیاوحقیقی.)0466،6درجدولشماره 0مقدارواریانساستخراج
شدهوضریبپایاییترکیبیبرایمتغیرهایمدلآمدهاست.رواییواگراوقتیدرسطحقابل

قبول است که میزان  AVEبرای هر سازه بیشتر از از واریانس اشتراکی بین آن سازه و
سازههایدیگر(یعنیمربعمقدارضرایب همبستگیبینسازهها)درمدلباشد.درنرمافزار


 ،Smart PLSبررسی این امر به وسیله یک ماتریس صورت میگیرد که خانههای این
ماتریسحاویمقادیرضرایبهمبستگیبینسازهها وجذرمقادیر AVEمربوطبههرسازه


نشانمیدهدکهمدلاندازهگیریروایی

است(داوریورضازاده.)6939،جدولشماره 9
واگرایمناسبیدارد .

1-Tohidnia & Haghighi

تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری
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جدول ( :)2میانگین واریانس استخراج شده و ضریب پایایی ترکیبی متغیرهای مدل

 AVE

 CR

تطابقهویتمشتریبابرند

 4/907

 4/801

کیفیتخدمات

 4/716

 4/349

ارزشادراکشده

 4/189

 4/831

اعتمادبهبرند

 4/916

 4/891

وفاداریبهبرند

 4/101

 4/809

ارزشویژهبرند

 4/109

 4/800

متغیر 


جدول ( :)3ماتریس سنجش روایی واگرا به وسیله روش فورنل و الرکر

()1

()9

()0

()9

()0

()6
-6  4/704تطابقهویت
مشتریبابرند
-0کیفیت

4/870

4/079

4/808

4/000

4/064

4/703

4/940

4/960

4/148

-0اعتمادبهبرند

4/840

4/070

4/039

4/041

4/086

-9وفاداریبه

4/149

4/090

4/909

4/096

4/907

خدمات
-9ارزش
ادارکشده

برند
4/849

-1ارزشویژه
برند
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تجزیه و تحلیل دادهها
نتایجآزمونفرضیاتدرجدولشماره0نشاندادهشدهاست .

آزمونفرضیاتمدل:نتایجحاصلازضریبمسیروآماره Tدرسطحخطایکمتراز% 6

نشانمی دهدکهتطابقهویتمشتریبابرندبرکیفیتخدماتتأثیردارد،درنتیجهفرضیهاول


نشانمیدهدکه

تأییدمیشود.نتایجحاصلازضریبمسیروآماره Tدرسطحاطمینان%33

تطابقهویتمشتریبابرندبرارزشادراک شدهتأثیردارد(تأییدفرضیهدوم).مثبتبودن
)نشانمیدهدکهتطابقهویتمشتریبابرندبراعتمادبهبرندتأثیردارد،

ضریبمسیر(4/148
)نشانمیدهدکهکیفیت

بنابراینفرضیهسومتأییدمیشود.مثبتبودنضریبمسیر(4/908

خدماتبروفاداریبهبرندتأثیردارد(تأییدفرضیهچهارم).براساسآماره  Tارزشادراک

%تأثیرداردبنابراینفرضیهپنجمتأییدمیشود.

شدهبروفاداریبهبرنددرسطحاطمینان 33

براساسآمارهTودرسطحاطمینان% 33اعتمادبهبرندبروفاداریبهبرندتأثیردارد،بنابراین
)نشانمیدهدکهکیفیتخدمات

فرضیهششمتأییدمیشود.مثبتبودنضریبمسیر(4/009

بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد؛ یعنی با افزایش کیفیت خدمات ارزش ویژه برند نیز افزایش

یابد،درنتیجهفرضیههفتمتأییدمیشود.براساسنتایجآماره Tودرسطحاطمینان،% 33


می

وفاداری به برند برارزشویژه برند تأثیردارد(تأییدفرضیههشتم) .براساسنتایجخاصلاز

آماره Tدرسطحاطمینان% 33اعتمادبهبرندبرارزشویژهبرندتأثیردارد،بنابراینفرضیهنهم
تأییدمیشود.

تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری
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جدول( :)4نتایج آزمون فرضیات

فرضیه

ضریب آمارهT

نتیجهفرضیه

مسیر 
تطابقهویتمشتریبابرند←کیفیتخدمات  0/398  4/079
تطابقهویت مشتریبابرند←ارزش ادراک 4/064

0/930

*
*

تأییدفرضیه 
تأییدفرضیه

شده 
تطابقهویتمشتریبابرند←اعتمادبهبرند  4/148









60/180

کیفیتخدمات←وفاداریبهبرند 

4/617

0/390

ارزشادراکشده←وفاداریبهبرند 

4/908

0/893

اعتمادبهبرند←وفاداریبهبرند 

4/900

1/160

کیفیتخدمات←ارزشویژهبرند 

4/009

0/004

وفاداریبهبرند←ارزشویژهبرند 

4/000

9/898

اعتمادبهبرند←ارزشویژهبرند 

4/699

9/406





*

*
*
*
*
*
*

تأییدفرضیه
تأییدفرضیه
تأییدفرضیه
تأییدفرضیه
تأییدفرضیه
تأییدفرضیه
تأییدفرضیه
*

 P <0.01
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خروجیمدلبراساسآمارهTدرشکلشماره0نشاندادهشدهاست :

شکل ( :)2مدل پژوهش در حالت معناداری ضرایب ()T value

تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری

خروجیمدلبراساسضرایبمسیردرشکلشماره9نشاندادهشدهاست :

شکل ( :)3مدل پژوهش براساس ضرایب مسیر

05
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نتیجه گیری
ازآنجایی که مطالعات اندکی درزمینه تطابقهویتمشتریبا برند وهمچنین نقشآن در
ایجادارزشویژهبرنددرخدماتهتلداریصورتگرفتهاست،اینپژوهشباهدفبررسی
تأثیرتطابقهویتمشتریبابرندبرارزشویژهبرندصورتگرفتهاست.یافتههایاینپژوهش

)همخوانیداردونشانمیدهدزمانیکهمشتریانخود

بانتایجمطالعاتسووهمکاران(0469
رابرندهتلیشناساییمیکنند،آنهاتمایلدارندکهقضاوتهایمطلوبیدرموردبرتریکلی

خدماتآنبرند(کیفیتخدمات)،ارزیابیازمیزانمطلوبیت(ارزشادراکشده)وسطح
باالییازاشتیاقبرایاتکابهآنبرندرانشاندهند،بهعبارتدیگرتطایقهویتمشتریبابرند
برکیفیتخدمات،ارزشادراکشدهواعتمادبهبرندتأثیرداردهمچنین،دراینپژوهش
همانندنتایجتحقیقاترایوریونومیلر()0447تأثیرکیفیتخدماتبروفاداریبهبرندتأیید
شد .تأثیرارزشادراکشدهبروفاداریبهبرندوتأثیراعتمادبهبرندبروفاداریبهبرندتأیید
شد(فالویان و همکاران .)0441 ،در این پژوهش مطابق با نتایج تحقیقات لوریو و همکاران
()0460تأثیرکیفیتخدمات،وفاداریبهبرندواعتمادبهبرندبرارزشویژهبرندتأییدشد .
هایاینپژوهشنشانمیدهدکهدیدگاههویتاجتماعیازارزشویژهبرندمیتوانددر

یافته
رویکردهای تجربه ای مصرف خدمات تصویر کامل تری از ارزش ویژه برند ایجاد نماید.
اگرچهعواملیازجملهقیمتگذاریوانتظاراتمشتریاناساساًسطوحارزیابیهاازبرندهتل
هایاینپژوهشنشانمیدهدکهتطابقهویتمشتریبابرندنیزبر

دهند،امایافته

راافزایشمی
گذاردودرنتیجهبهباالبردنارزشویژهبرندکمکمینماید.

ارزیابیمشتریانازبرندتأثیرمی
دراینراستامدیرانهتلبایدباتوسعهتصویربرندیاهویتبرندشانکهبامشتریانشانتطابق
داردتالشکنند،همچنینآنهابایدخودشانراازرقبایشانمتمایزکنند.تمایزهویت،مشتریان

هایبازاریابیهتلبایدبرنامههاییبرای

دهد.دربرنامههاوکمپین

رابهشناساییبابرندسوق 
می
تطابقهویتمشتریبابرندجایدادهشود .
باتوجهبهآزمونفرضیاتمدلپژوهش،پیشنهاداتکاربردیزیرارائهمیشود :
 تطابقهویتمشتریبابرندبرکیفیتخدماتتأثیرگذاراستومشتریکهخودرابابرند
تطبیقمی دهددرکبیشتریازخدماتارائهشدهتوسطهتلدارد.کیفیتخدماتازجمله


تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری
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عواملیاستکههمبروفاداریبهبرندوهمبرارزشویژهبرندتأثیرگذاراست.بنابراینپیشنهاد
میشودکهاستمراروتداومدرارائهخدماتموردانتظارمیهمانانهتلدراولویتاجراییقرار

گیرد.ازمیانشاخصهایکیفیت،شاخصسطحاستانداردکیفیتخدماتاثرگذارترینعاملبود،

بایددرجهترسیدنبهاستانداردهایکیفیتخدماتدرهتلتالشنمایند.براساس

لذامدیرانهتل

"ضوابطاستانداردکیفیتگردشگریهتل" سازمانمیراثفرهنگیوگردشگری،ایناستانداردها
شامل شرایطکلی (پاکیزگیو خدماتکلی)،خدمات توجهبهمیهمانان (شرایطکلی پذیرش،
خدماتحفظونگهداریوباربری،خدماترساندنپیغام،تسویهحسابمیهمانورزرواسیونو
قیمتها)،رستوران(اموراغذیهواشربه)،خدماتعمومیاتاق(خدماتغذادراتاق،سرویسبیدار
شدنمیهمانو،)...اتاقخوابهاوآسایشمیهمان(کیفیتکلی،کیفیتتختوتشکخواب،
کیفیتوسایلوتجهیزاتخواب،گرمایش،سرمایشوتهویههوا)،سرویسهایبهداشتی،کیفیت
غذاهاوفضاهایعمومی(محوطهپذیرش،خدماتعمومیو)...هستند.

تطابقهویتمشتریبابرندبرارزشادراکشدهیمشتریتأثیرگذاراست.ازاینرو

چنانچهمیهمانانتطابقهویتیبیشتری با برندهتلداشته باشند،ازتصمیمخود برایاقامت،
تالش،هزینهوزمانصرفشدهرضایتخواهندداشت.ازآنجاییکهارزشادراکشدهبر
وفاداریبهبرندتأثیرگذاراستووفاداریبهبرندبرارزشویژهبرندتأثیردارد،همچنینبا
توجهبهاین کهزمانصرفشدهبرایاقامتدرهتلوهزینهاقامتدارایبیشترینتأثیرهستند،

بنابراینمدیرانهتلبایدتمهیداتیدرموردکاهشزمانصرفشدهبرایاقامتدرهتلبه
طورمثالدرزمانرزروهتلوکاهشهزینههایمیهمانانهتلدرنظربگیرند.

 تطابقهویتمشتریبابرندبراعتمادبهبرندتأثیرگذاراست.باترجیحبرندهتلکهبا
برداشتازخودمشتریانسازگاراست،زمینهالزمرابرایاعتمادبهبرندهتلفراهممیکند.

اعتماد به ب رند از جمله عواملی است که هم بر وفاداری به برند و هم بر ارزش ویژه برند
تأثیرگذاراست.ازمیانشاخصهایاعتمادبهبرندشاخصهایقابلیتاتکاوایمنبودنهتل
دارایبیشترینتأثیرگذاریهستند.بنابراینمدیرانهتلهاباتکیهبراینشاخصهابایدبهدنبال

طه یمطلوب بامیهمانانهتل باشند،که ایناطمینانرا برایآنها ایجاد کندکه
کیفیت راب 
هتل،قابلاعتماداست.
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