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چکـیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جهتگیری ارزشی مشتریان بر ایجاد دلبستگی به خدمات هتلداری لوکس با نقش میانجی
ارزش لوکس ادراک شده پرداخته است .نوع تحقیق کاربردی  -توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق حاضر
کلیه مشتریان هتل های  0و  5ستاره در سطح کشور می باشد که تعداد آنها نامحدود است ،برای حجم نمونه ،تعداد 033
تن و براساس فرمول تعیین حجم نمونه گرین ( )1660انجام شد .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه از پژوهش های
استاتوپولوو و باالبانیس( ،)0316گومز-سیوارز و ولسو( )0303و ال-ایدلی ( )0318بوده است .روایی پرسشنامه با استفاده از
روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل
داده های با استفاده نرم افزار  SmartPLSانجام شده است .بررسی نتایج نشان داد که خودشیفتگی بر سه متغیر ارزش
عملکردی ،شخصی و اجتماعی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد .محافظه کاری بر ارزش مالی محصوالت
لوکس اثر مثبت و معنادار دارد .سه متغیر مقدار عملکردی ،فردی و اجتماعی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
اما ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار ندارد .در بین ارزش های عملکردی ،شخصی ،مالی و اجتماعی،
ارزش های شخصی بیشترین تاثیرگذاری بر دلبستگی محصول را داشته است.

واژگـان کلـیدی :خودشیفتگی مشتریان ،ایجاد دلبستگی به خدمات ،هتلداری لوکس ،ارزش لوکس ادراک شده
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

در عصر جدید ،شرکت در سایۀ وجود یک برندِ باارزش هزینه های بازاریابی را کاهش میدهد ،زیرا مشتریان به آن وفادارند.
همین عامل می تواند در برابر قیمت محصوالت رقیب از محصوالت شرکت دفاع نماید .خریدهای مجدد بر اساس تعهد صادقانه از
دلبستگی به برند سرچشمه می گیرند .دلبستگی عاطفی ،مشتری را به برند متصل میکند و میلی در او ایجاد می کند که او را به
ماندن با برند ترغیب می کند .دلبستگی مشتری به رابطه عاطفی یا پیوند بین مشتری و یک محصول /خدمت خاص اشاره دارد
(پارک و همکاران .)0313 ،نتایج تحقیق هیون و کیم ( )0310نشان داد که دلبستگی عاطفی به ارائه دهندگان خدمات نقش اساسی
در شکل گیری پیشرفت ،همکاری دارد .در این تحقیق به بررسی تأثیر جهت گیری ارزشی مشتریان بر ایجاد دلبستگی به خدمات
هتلداری لوکس با نقش میانجی ارزش لوکس ادراک شده پرداخته شده است.
امروزه بسیاری از مصرف کنندگان بر این باورند که با خرید کاالهای لوکس خود را خاص می کنند زیرا چنین کاالهایی دارای
ارزش های متنوعی هستند که آنها را از سایر کاالها متمایز می کند (تینانو همکاران ،0313 ،ویگنرون و جانسون.)0330 ،
اصطالح لوکس به معنای محصوالتی با استاندارد بسیار باال است ،بنابراین کاالهای لوکس به طور کلی بسیار گران هستند
(پورانی و شوکال .)0310 ،اما شکل گیری ارزش های لوکس در افراد مختلف یکسان نیست و "سیستم ارزشی" آنها به توضیح
نگرش یا رفتارهای خاص آنها کمک می کند (سوسا و بردلی .)0331 ،هر یک از افراد با توجه به معیارهای ذهنی خود ممکن است
که ارزش هایی خاص مد نظر داشته باشد .مطالعات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد یکی از مهمترین تأثیرات در انگیزه ها،
نگرش ها و رفتار مصرف کنندگان ،جهت گیری ارزشی است (د موویج0312 ،؛ شولتز و زلزنی1666 ،؛ ترالتر ،دیهل ،و مولر0331 ،؛
ژانگ ،بیتی ،و والش .)0338 ،مطالعات قبلی چهار زیر مولفه زیر از ارزش لوکس را به صورت جداگانه یا جمعی پیشنهاد دادند)1( :
ارزش مالی )0( ،ارزش عملکردی )0( ،ارزش فردی و ( )0ارزش اجتماعی .بنابراین برای ایجاد ارزش لوکس در دید مشتریان در نظر
گرفتن تفاوت های فردی بسیار مهم است.
همچنین ارزش لوکس از دید مشتری ممکن است منجر به دلبستگی مشتری نسبت به آن محصول گردد .صنعت هتلداری با
نقش پررنگی که در گردشگری و رشد اقتصادی کشور دارد ازجمله صنایع مهم کشور به شمار می رود .ارزش گذاری لوکس در این
بخش عالوه بر اینکه یک فعالیت علمی است یک هنر به شمار می رود که اهداف اصلی آن بهینه سازی سود و حفظ سهم بازار
برای این صنعت می باشد .تصمیمات ارزش گذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند
است.متاسفانه مطالعات موجود همه مبتنی بر محصوالت ملموس (به عنوان مثال کیف های دستی و ساعتهای لوکس) است،
بنابراین ،نتوانسته است ویژگی های خدمات هتلداری را به صورت بایسته و شایسته در چارچوبهای خود بگنجاند .همچنین تا کنون
تحقیقات کافی در حوزه تفاوت های فردی در ارزش های لوکس صورت نپذیرفته است ،و اکثر این تحقیقات به بررسی فرهنگ ها
در ایجاد ارزش لوکس با اشاره خاص به فرهنگ جمع گرایی ژاپنی و فردگرایی آمریکایی بوده است.
از دیدگاه مدیریتی ،مقیاس دلبستگی نسبت به خدمات هتلداری ،مدیران را در تقسیم مصرف کنندگان لوکس تسهیل می کند.
این مقیاس از سه طریق برای مدیران هتل مفید خواهد بود )1( .مدیران می توانند قدرت پیوند بین برند مصرف کننده و ارزش
لوکس را درک کنند ) 0( .آنها همچنین می توانند مصرف کنندگان بسیار دلبسته و وفادار را شناسایی کنند که نه تنها به نام تجاری
هتل وفادار بمانند بلکه از این برند در برابر دیگران حمایت نیز می کنند ،چنین حمایت از مصرف کننده با جذب مشتری جدید باعث
افزایش پایگاه مصرف کننده و کاهش هزینه های تبلیغاتی خواهد شد )0( .استراتژیست های بازاریابی هتل همچنین می توانند
مصرف کنندگان بسیار دلبسته را در جوامع برند هتل درگیر کنند  .این مصرف کنندگان به عنوان تبلیغ کننده مارک در شبکه با
ارزش خالص عمل می کنند.
اهداف تحقیق به شرح ذیل خواهد آمد:
هدف  :1تبیین تاثیر خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس .
هدف  :0تبیین تاثیر خودشیفتگی بر ارزش شخصی محصوالت لوکس .
هدف :0تبیین تاثیر مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی در محصوالت لوکس
هدف :0تبیین تاثیر ارزش مالی بر دلبستگی محصول .
هدف :5تبیین تاثیر مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول .
هدف : 1تبیین تاثیر مقدار فردی بر دلبستگی محصول .
هدف :2تبیین تاثیر ارزش اجتماعی بر دلبستگی به محصول.

 -2فرضیات تحقیق
فرضیه  :1-1خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :1-0خودشیفتگی بر ارزش شخصی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :1-0مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی در محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :0ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
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فرضیه :0مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :0مقدار فردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.

تاثیر مقادیر خودشیفتگی ارزش عملکردی
ارزش عملکردی یک کاالی لوکس را می توان به عنوان تمام ویژگی ها و مزایای مادی که مصرف کنندگان از مصرف آن
ناشی می شوند تعریف کرد .ارزش عملکردی یک ویژگی همه جانبه است که تنها در رابطه با نیازهای مصرف کننده لوکس دیده
می شود .عملکرد ،تجسم ارزش مادی محصوالت لوکس ،یک انگیزه برجسته در مصرف کاالهای لوکس است (آلن ،دورسون،
کبدائی ،آیدین و آنالگان0311 ،؛ هان ،یون ،کیم ،و کواک" .)0333 ،افرادی که از خودشیفتگی حمایت می کنند انتظار دارند
محصوالت در همان سطح کمال عملکردی که انتظار دارند از خود عمل کنند (الداری ،پونس ،برسولز ،و زینز )0311 ،این انتظارات
حتی برای محصوالت لوکس رواج بیشتری خواهد داشت .تحقیقات نشان میدهد که ارزش مرتبه باالتر خود ارتقا یافته به شدت با
ماتریالیسم و خودشیفتگی ارتباط دارد(کجونیوس ،پرسسون و جوناسون .)0315 ،تمایل به تقویت خود از طریق دارایی های مادی،
مشخصه خودشیفتگان است (لی ،گرگ ،و پارک.)0310 ،
بر این اساس ،ارزش مادی که در محصوالت لوکس توسط افرادی قرار گرفته است که مقادیر خودشیفتگی را در خود جای
داده اند ،بیشتر مبتنی بر ارجاع داخلی است .که این رابطه توسط استاتوپولو و باالبانیس ( )0316نیز مورد بررسی قرار گرفت و مورد
تایید بوده است (استاتوپولو و باالبانیس.)0316 ،
بنابراین ،ما فرضیه زیر را ارائه می دهیم:
فرضیه  :1-1خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
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فرضیه  :5ارزش اجتماعی بر دلبستگی به محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
اندازه گیری ارزش لوکس با استفاده از یک ساختار یک بعدی آسان نیست ،بنابراین مطالعات قبلی سعی کردند تا با استفاده از
یک ساختار چند بعدی ا رزش لوکس را مفهوم سازی کنند (به عنوان مثال چو و همکاران0310 ،؛) (استوکبرگر-سائر و تیچمان،
 .)0310آنها چهار زیر مولفه زیر از ارزش لوکس را به صورت جداگانه یا جمعی پیشنهاد دادند )1( :ارزش مالی )0( ،ارزش عملکردی،
( )0ارزش فردی و ( )0ارزش اجتماعی.
ارزش مالی :ارزش مالی یک بعد کلیدی از ارزش لوکس در نظر گرفته شده است و به ارزش قیمتی که مصرف کننده برای
به دست آوردن محصول پرداخت کرده است اشاره دارد (ویدمن و همکاران.)0336 ،
ارزش عملکردی :ارزش عملکردی اساسی ترین ارزش در بین مقادیر مختلفی است که به مشتریان تحویل داده می شود
(بری و همکاران 0330 ،؛ ریو و همکاران )0311 ،و مربوط به سود اصلی و ابزارهای اساسی است که از محصول حاصل می شود
(به عنوان مثال قابلیت استفاده و کیفیت)  .مزایای اصلی زمانی تشکیل می شود که محصوالت به خوبی طراحی شوند تا در
موقعیت های خاص عمل کنند.
ارزش فردی :ارزش فردی نشانگر میزان رضایت از احساسات است که از طریق داشتن کاالهای لوکس بدست می آید .بر
خالف ارزش اجتماعی ،ارزش فردی برای اندازه گیری سمت درونی مصرف کننده است و نه طرف بیرونی (جمال و گود.)0330 ،
این است که ،مصرف کنندگان محصوالت لوکس را خریداری می کنند ،زیرا آنها امیدوارند که یک تصویر محصول لوکس با
خودپنداره یک فرد مطابقت داشته باشند (لیو و همکاران 0310 ،؛ سریگی و سو.)0333 ،
ارزش اجتماعی :ارزش اجتماعی به عنوان "ابزار حاصل از توانایی محصول در تقویت خودپنداره اجتماعی" تعریف می شود
(سوئینی و سوتار .)0331 ،مصرف کنندگان تمایل دارند در هنگام خرید محصوالت لوکس نسبت به سایر افراد نگران باشند زیرا می
خواهند دیگران را بشناسند.

تاثیر مقادیر خودشیفتگی بر ارزش شخصی
مصرف کنندگان برانگیخته شده از انگیزه های خودشیفتگی و به ویژه با تمایل به قدرت ،سعی می کنند با استفاده از تجمالت
منحصر به فرد برای برقراری ارتباط و جایگاه اجتماعی ،خود را از جمعیت متمایز کنند .شیوع شدید صفات خودشیفتگی در
خودشیفته ها انتظار دارد که آنها از ویژگی های منحصر به فرد تری قدردانی کنند (لی و همکاران.)0310 ،
لی و سیدول )0310( 1دریافتند که ترجیح محصوالت منحصر به فرد در خودشیفتگان با درک آنها از خود به عنوان فرد و
متمایز از دیگران سازگار است.
ارزش شخصی نشانگر دستاوردهای آنها و به دست آوردن عزت و قدرت اجتماعی است (راکر و گالینسکی .)0338 ،از طرف
دیگر ،افراد دارای خودشیفتگی پایین تر ،اهمیت زیادی به برتری اجتماعی نمی دهند ،آنها به دنبال تمایز زیاد از دیگران نیستند و
این نیاز به منحصر به فرد بودن را ندارند .این رابطه توسط استاتوپولو و باالبانیس ( )0316نیز مورد بررسی قرار گرفت و مورد تایید
بوده است (استاتوپولو و باالبانیس .)0316 ،بر این اساس ،ما موارد زیر را فرض می کنیم:
1 Seidle
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فرضیه  :1-0خودشیفتگی بر ارزش شخصی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.

تاثیر مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی
ارزش اجتماعی در مصرف لوکس نشان دهنده نشانگر اعتبار ،نمادین و وضعیت است که مصرف کنندگان می خواهند در گروه
اجتماعی خود نشان دهند .این ارزش بر نحوه ارزیابی کاالهای لوکس تأثیر می گذارد و میل آنها به مصرف کاالهای لوکس را به
عنوان ابزاری برای تقویت هویت خود با معنای نمادین منعکس می کند (وینرون و جانسون .)0330 ،افراد متمرکز بر خودسازی ،به
سمت اهدافی چون قدرت اجتماعی و پرستیژ متمرکز هستند (رایس )0331 ،که نشان می دهد چنین افرادی انگیزه بیشتری برای
خرید محصوالت لوکس به دلیل ارزش اجتماعی خود دارند .خودشیفتگی خودشیفتگان به تحسین و شناخت آنها از دیگران بستگی
دارد .انگیزه تقویت آنها از تمایل آنها برای جلب تحسین دیگران ناشی می شود (واالس و باومیستر .)0330 ،نیاز به تحسین و تأیید
خود خارجی باعث افزایش ارزش اجتماعی تجمالت برای آن دسته از مصرف کنندگان می شود .این رابطه توسط استاتوپولو و
باالبانیس ( )0316نیز مورد بررسی قرار گرفت و مورد تایید بوده است (استاتوپولو و باالبانیس .)0316 ،بنابراین ،ما فرض می کنیم
که:
فرضیه  :1-0مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی در محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
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تأثیر ارزش مالی بر دلبستگی محصول
ارزش مالی به معنای ارزش قیمتی است که مصرف کننده برای به دست آوردن محصول پرداخت کرده است  .به طور مداوم
پذیرفته شده است که مصرف کنندگان نسبت به قیمت بسیار حساس هستند ،بنابراین هنگامی که مصرف کنندگان قیمت مناسب
پرداخت می کنند ،از محصول راضی هستند ،در حالی که مصرف کنندگان از پرداخت قیمت غیر منطقی برای محصول خودداری
می کنند  .ارزش مالی نقش مهمی در شکل گیری دلبستگی محصول دارد.
چو 1و همکاران ( ) 0310به منظور کشف رابطه بین ارزش مالی (به عنوان مثال اقتصادی) و رابطه برند با استفاده از 001
مصرف کننده زن در صنعت مد ،یک مدل نظری تهیه کردند .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارزش مالی بر رابطه برند
تأثیر مثبت دارد .بر اساس بحث ،این مطالعه فرضیه زیر را ارائه می دهد:
فرضیه  :0ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
تأثیر ارزش عملکردی بر دلبستگی محصول
کیفیت برتر محصوالت باعث می شود مصرف کنندگان متوجه شوند که این محصول لوکس است .به طور خاص ،ارزش
عملکردی با ارزیابی ذهنی مصرف کننده از محصول تعیین می شود .
به عنوان مثال ،یوان و وو ( )0338داده های تجربی جمع آوری شده از  020مشتری در صنعت هتلداری را تجزیه و تحلیل
کردند و دریافتند که ارزش عملکردی یک عامل مهم موثر بر رضایت محصول است.
در این راستا ،فرضیه زیر قابل ارائه است:0
فرضیه :0مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
تأثیر ارزش فردی بر دلبستگی محصول
ارزش فردی با مزایای نامشهود ذهنی حاصل از خرید محصوالت لوکس شکل می گیرد .مطالعات تجربی همچنین رابطه بین
ارزش فردی و دلبستگی محصول را پشتیبانی می کند .به عنوان مثال ،وانگ و همکاران( .وانگ و همکاران )0330 ،اظهار داشتند
که رضایتمندی عاطفی (مثالً احساس خوب و آرامش) نقش مهمی در شکل گیری رضایت محصول دارد .مشتریان هنگام درک
رضایت عاطفی (مثالً لذت بردن و آرامش) ،تمایل به داشتن نگرش مطلوب نسبت به یک برند دارند.
با توجه به پیشینه نظری و تجربی فوق ،فرضیه زیر پیشنهاد می شود:
فرضیه  :0مقدار فردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
تأثیر ارزش اجتماعی بر دلبستگی محصول
یکی از مهمترین دالیل خرید کاالهای لوکس ،افزایش ارزش اجتماعی شخصی است .مهمتر از همه ،اگر یک مارک خاص به
افزایش ارزش اجتماعی مصرف کننده کمک کند ،مصرف کنندگان احتماالً دلبستگی محکمی به این برند برقرار می کنند (کارول و
اهوویا .)0331 ،عالوه بر این( ،هیون 0و همکاران )0310،با استفاده از داده های تجربی جمع آوری شده از  000مسافر مسافرتی
2 Choo
3 Hyun
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لوکس ،رابطه بین ارزش اجتماعی و دلبستگی برند را بررسی کردند .تجزیه و تحلیل مدل سازی معادالت ساختاری آنها نشان داد
که ارزش اجتماعی پیش بینی کننده مهم دلبستگی برند است.
براساس این استدالل نظری ،این تحقیق فرضیه زیر را ارائه می دهد:
فرضیه  :5ارزش اجتماعی بر دلبستگی به محصول اثر مثبت می گذارد.

 -3مدل مفهومی و روش تحقیق

 ∗ 10 = 30 ∗ 10 = 300تعداد شاخص
جهت توزیع پرسشنامه با توجه به وضعیت کرونا ،پرسشنامه به صورت انالین توزیع گردید و قبل از پر کردن پرسشنامه از فرد
سوال پرسیده شد که آیا از هتل های  0و  5ستاره استفاده کردهاند و در صورت مثبت بودن جواب ،درخواست شد که بر اساس
آخرین تجربه خود اقدام به پاسخگویی کند .همچنین بعد از توزیع پرسشنامه تعداد  038پرسشنامه جمع آوری گردید که تعداد 8
پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل نبود و در نهایت با تعداد  033پرسشنامه فرضیه های پژوهش مورد ارزیابی قرار داده شد.
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این پژوهش از نظر هدف کاربردی است کاربرد این
تحقیق به طور خاص برای مدیران هتلداری لوکس در سطح
کشور جهت آگاهی از تأثیر جهت گیری ارزشی مشتریان بر
ایجاد دلبستگی به خدمات هتلداری لوکس با نقش میانجی
ارزش لوکس ادراک شده می باشد.از لحاظ نحوه گردآوری
اطالعات این پژوهش از نوع توصیفی 1است
اجرای تحقیق توصیفی می تواند تنها برای شناخت
بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری
باشد و از آن جایی که هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر
جهت گیری ارزشی مشتریان بر ایجاد دلبستگی به خدمات
هتلداری لوکس با نقش میانجی ارزش لوکس ادراک شده یک
تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان ایرانی هتل
های  0و  5ستاره سطح کشور می باشد که تعداد آنها نامحدود
است.حجم نمونه برای طرحهای علی و مدلسازی با استفاده
شکل  -1مدل مفهومی تحقیق
از فرمول  1به  03تعیین میشود (کالین.)،0335 ،
تعداد نمونه از روش ده برابر تعداد شاخص های در نظر گرفته شده است ،بدین صورت که برای متغیر های جهت گیری ارزشی ،ارزش
لوکس و دلبستگی مشتری به محصول تعداد  03شاخص داشته و با ده برابر کردن تعداد شاخص ها ،تعداد  033نفر به عنوان حجم نمونه تحقیق
در نظر گرفته می شود ،که از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده خواهد شد .که نحوه محاسبات آن در ادامه ارائه می شود:

 -1-3ابزار و روش های جمع آوری اطالعات و داده ها
در پژوهش حاضر به دو شیوه به جمع آوری اطالعات پرداخته شد:
الف) روش کتابخانه ای :در این پژوهش از منابع و ماخذ کتابخانه ای ،کتب ،مقاالت اینترنتی و پایان نامه ها استفاده گردیده
است.
ب) روش میدانی :در این پژوهش با استفاده از روش میدانی (پرسشنامه) به جمع آوری اطالعات پرداخته شده است ،که از
تحقیق استاتوپولوو و باالبانیس ( ،)0316گومز-سیوارز و ولسو( )0303و ال-ایدلی ( )0318الهام گرفته شده است .گویه های موجود
در این پرسشنامه ها بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده بود .تعداد سواالت پرسشنامه ها شامل  03سؤال می باشد.
 10سؤال مربوط به متغیر جهت گیری ارزشی 0 ،سؤال مربوط به متغیر دلبستگی مشتری15 ،سؤال مربوط به متغیر ارزش
لوکس ادراک شده می باشد که در مقیاس پنج درجه ای طیف لیکرت است .جدول  1شکل امتیاز دهی به پرسشنامه ها را نشان
میدهد.
شکل کلی
امتیاز دهی

کامال موافقم
5

جدول  -1شکل امتیاز دهی به پرسشنامه ها
نظری ندارم
موافقم
0
0

مخالفم
0

کامال مخالفم
1

1. Descriptive Method

00

جدول  -2متغیرها ،مولفهها ،تعداد سواالت و منبع متغیرهای پژوهش
منیع
تعداد سواالت
مولفه
متغیر
استاتوپولوو و باالبانیس ()0316
0
خود شیفتگی
جهت گیری ارزشی مشتریان
گومز-سیوارز و ولسو ()0303
0
دلبستگی مشتری به محصول  /خدمت
0
ارزش عملکردی
0
ارزش شخصی
ال-ایدلی ()0318
ارزش لوکس ادراک شده
0
ارزش اجتماعی
ارزش مالی

0

 -2-3روایی سنجی و پایایی سنجی ابزار پژوهش
روایی سنجی :اعتبار محتوا شامل قضاوت ذهنی متخصص در مورد مناسب بودن اندازه گیری است .در این تحقیق برای
اطمینان از روایی پرسشنامه تحقیق ،این پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور و تعدادی از خبرگان قرار گرفت که در نهایت با
بررسی این افراد ،روایی پرسشنامه مورد تأیید قرارگرفت.
پایایی سنجی :در پژوهش حاضر برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از شاخص ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

جدول  -3آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
مولفه
آلفای کرونباخ
متغیر
خود شیفتگی
3881
جهت گیری ارزشی مشتریان
38285
دلبستگی مشتری به محصول  /خدمت
ارزش عملکردی
ارزش شخصی
38635
ارزش لوکس ادراک شده
ارزش اجتماعی
ارزش مالی
--38615
کل پرسشنامه

آلفای کرونباخ
38212
38268
38810
38830
38806
---

 -3-3شیوه های تجزیه وتحلیل اطالعات
در این تحقیق برای نشان دادن وضعیت نمونه از روش های آماری توصیفی (در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی
برای توصیف نمونه کمک گرفته شده است)و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنف برای سنجش وضعیت نرمالیته داده
ها و معادالت ساختاری برای سنجش تأثیر متغیرهای تحقیق بر روی دیگر متغیرها استفاده خواهد شد و برای همگی این تحلیل ها
از نرم افزار اس پی اس اس و  PLSاستفاده خواهد شد .اگر این رابطه خطی در معادله رگرسیون دیده شود نشان دهنده همبستگی
و رابطه شدید بین متغیرهای مستقل در مدل می باشد و اعتبار مدل دچار مشکل می شود .در این حالت می توان گفت که هم
خطی و یا همبستگی وجود ندارد یا این هم خطی بسیار کم و اندک است.اگر رابطه بین متغیر برون زای اصلی و متغیر درون زا با
اضافه شدن متغیر برون زا تغییر چشمگیری نداشته باشد ،نشان دهنده آن است که رابطه بین این دو متغیر جعلی و غیر واقعی نبوده
است .این بخش از پژوهش به دو قسمت تقسیم شده است :آمار توصیفی و آمار استنباطی

 -4اطالعات و ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان
 5182درصد از پاسخ گویان بین  03تا  03سال 03 ،درصد بین  03تا  03سال 13 ،درصد بین  03تا  53سال و  080درصد
بیش از  53سال سن دارند 11 / 1 .درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت دیپلم 13 / 5 ،درصد فوق دیپلم 00 / 1 ،درصد
لیسانس 03 ،درصد فوق لیسانس و  0 / 6درصد دکترا می باشند 0580 .درصد را بانوان و  5082درصد را مردان تشکیل داده اند .در
نهایت  0382درصد از پرسنل دارای سابقه استفاده از هتل زیر  1سال 11 ،درصد دارای سابقه استفاده از هتل  1تا  0سال1082 ،
درصد دارای سابقه استفاده از هتل  0تا  0سال و  0882درصد باالتر از  0سال می باشند.

 -5آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق
برای آزمون فرضیه های پژوهش در ابتدا به برر سی نرمال بودن متغیرها پرداخته می شود .بنابراین در ابتدا این شرط برای
متغیر های تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
00

جدول  -4آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق
 Zکولموگروف-اسمیرنوف
انحراف معیار
میانگین
شاخص ها
18061
3810
0860
جهت گیری ارزشی مشتریان
18060
3821
0822
ارزش لوکس ادراک شده
18105
1836
0802
دلبستگی مشتری به محصول  /خدمت

P-value
38301
38301
38336

با توجه به این که سطح معنیداری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در جدول فوق که برای متغیر های پژوهش ،کمتر از 3835
است ،نتیجه میشود که توزیع متغیر های فوق ذکر تفاوت معناداری با توزیع نرمال داشته است.
مقدار کفایت نمونه گیری معادل با  3/801است .بنابراین میزان نمونه برای استفاده از معادالت ساختاری مناسب می باشد.
برای آزمودن مدل اندازهگیری در این پژوهش از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب جهت بررسی پایایی مدل اندازهگیری استفاده
شده است که نتایج آن به شرح زیر میباشد:

 -6آلفای کرونباخ

متغیر
ارزش اجتماعی
ارزش شخصی
ارزش عملکردی
ارزش مالی
خود شیفتگی

جدول  -6پایایی مرکب متغیرهای پژوهش
پایایی مرکب ( pدلوین-گلدشتاین)
38816
38822
38880
38882
38268

وضعیت متغیر
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
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متغیر
ارزش اجتماعی
ارزش شخصی
ارزش عملکردی
ارزش مالی
خود شیفتگی

جدول  -5آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
آلفای کرونباخ
38830
38810
38268
38806
38212

وضعیت متغیر
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

این شاخص که به اندازهگیری میزان تبیین متغیرهای پنهان پژوهش توسط متغیرهای مشاهدهپذیر آن (مؤلفهها/سؤاالت)
میپردازد توسط شاخص ( AVEمتوسط واریانس استخراج شده) مورد سنجش قرار میگیرد و حداقل مقدار قابل قبول برای روایی
همگرا  3/53میباشد که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است:

متغیر
ارزش اجتماعی
ارزش شخصی
ارزش عملکردی
ارزش مالی
خود شیفتگی

جدول -7روایی همگرا متغیرهای پژوهش
روایی همگرا
38105
38100
38210
38115
38521

وضعیت متغیر
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

در نتایج ماتریس فرونل و الرکر این تحقیق محاسبه شده است که تمام مقادیر موجود در روی قطر اصلی ماتریس ،از کلیه
مقادیر موجود در ستون مربوط آن بزرگتر است و نشان دهنده آن است که در مدل ما دارای اعتبار تشخیص مناسبی است.
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جدول  -8بررسی فرضیه های پژوهش
مقدارT
شدت تاثیر
روابط مفاهیم با شاخص ها در مدل
فرضیه  :1-1خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس اثر
68008
38060
مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :1-0خودشیفتگی بر ارزش شخصی محصوالت لوکس اثر
0820
38000
مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :1-0مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی در محصوالت
28302
3805
لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
38681
38351
فرضیه  :0ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه  :0مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار
08815
38182
دارد.
فرضیه :0مقدار فردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
08861
38060
فرضیه  :5ارزش اجتماعی بر دلبستگی به محصول اثر مثبت و
08012
38188
معنادار دارد.

سطح معنی دار

نتیجه

P<0.01

تایید فرضیه

P<0.01

تایید فرضیه

P<0.01

تایید فرضیه

P>0.05

رد فرضیه

P<0.05

تایید فرضیه

P<0.01

تایید فرضیه

P<0.01

تایید فرضیه
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بررسی فرضیه  :1-1خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان خودشیفتگی بر
ارزش عملکردی محصوالت لوکس به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود دارد( )=1PC3 / 060 ،P<0.01,T=9.248در نتیجه
فرض  H0رد میشود  H1پذیرفته میشود.
بررسی فرضیه  :1-0مقادیر خودشیفتگی بر ارزش اجتماعی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان مقادیر خودشیفتگی
بر ارزش اجتماعی محصوالت لوکس به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود دارد( )PC=3 / 05 ،P<0.01,T=7.037در نتیجه
فرض  H0رد میشود  H1پذیرفته میشود.
بررسی فرضیه  :0ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان ارزش مالی بر
دلبستگی محصول به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود ندارد( )PC=3 /351 ،P>0.05,T=0.986در نتیجه فرض  H1رد
میشود  H0پذیرفته میشود.
بررسی فرضیه  :0مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان مقدار عملکردی بر
دلبستگی محصول به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود دارد( )PC=3 / 182 ،P<0.01,T=2.865در نتیجه فرض  H0رد می-
شود  H1پذیرفته میشود.
بررسی فرضیه  :0مقدار فردی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان مقدار فردی بر
دلبستگی محصول به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود دارد( )PC=3 / 060 ،P<0.01,T=4.891در نتیجه فرض  H0رد می-
شود  H1پذیرفته میشود.
بررسی فرضیه  :5ارزش اجتماعی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به جدول ( ،)2-0نتایج تجزیه و تحلیل های  PLSنشان می دهد که با بیش از  65درصد اطمینان ارزش اجتماعی بر
دلبستگی محصول به صورت مستقیم تاثیر مثبت وجود دارد( )PC=3 / 188 ،P<0.01,T=3.417در نتیجه فرض  H0رد می-
شود  H1پذیرفته میشود.
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در مقاله حاضر پس از معرفی و بیان ادبیات موضوعی در زمینه بررسی تاثیر جهت گیری ارزشی مشتریان بر ایجاد دلبستگی به
خدمات هتلداری لوکس با نقش میانجی ارزش لوکس ادراک شده ،الگوی مفهومی و سؤال های پژوهش تدوین شدند.
در بحث و نتیجه گیری به استنباط از نتایج این پژوهش و چرایی حصول این موارد بر اساس تحقیقات پیشین و ادبیات
موضوعی پرداخته می شود .در نهایت نیز با استفاده از یافته های این تحقیق ،به مدیران اجرایی و محققان آتی،پیشنهاداتی ارایه می
گردد.
همانطور که مشاهده می شود به غیر از رابطه بین ارزش مالی بر دلبستگی محصول ،مابقی روابط بین متغیرهای تحقیق ،مورد
تایید قرار گرفته اند ،لذا تاثیرگذاری ارزش مالی بر دلبستگی محصول از مدل نهایی تحقیق حذف گردیده است.همچنین مشاهده
می شود خودشیفتگی بر ارزش عملکردی محصوالت لوکس با شدت  38060به شدت تاثیرگذار بوده در بین مولفه های ارزش
اجتماعی ،بیشترین میزان بار عاملی مربوط به شاخص نمادین دانستن اقامت در هتل لوکس با میزان بار عاملی  38850بوده است.
همچنین برای ارزش مالی بیشترین بار عاملی مربوط به شاخص ارزشمند بودن خدمات دریافتی از هتل با میزان بار عاملی 38861
بوده ،برای متغیر ارزش شخصی بیشترین میزان بار عاملی مربوط به اقامت در هتل در از بین بردن استرس و آرامش با میزان بار
عاملی  38860و در نهایت برای ارزش عملکردی بیشترین میزان بار عاملی مربوط به با کیفیت باال بودن استفاده از خدمات هتل با
میزان بار عاملی  38886بوده است.

پیشنهاد می شود با سنجش مستمر رضایت مندی مشتریان از کیفیت خدمات هتل ،وجود هرگونه نارضایتی به جد مورد ارزیابی
قرار داده شود تا چنین نارضایت هایی در صورت منطقی بودن حتما پیگیری شود و در صورت رفع مشکل به اطالع مشتری مورد
نظر برسانند تا چنین احساسی در آنها ایجاد شود که مدیریت هتل به مسائل و مشکالت و رفع آنها حساسیت باالیی دارد.
لذا پیشنهاد می شود با الگو برداری از هتل های بین المللی می توان نسبت به خدماتدهی به مشتریان برنامه ریزی الزم
صورت گیرد .همچنین به صورت ضمنی و تلویحی به آگاهی مشتریان رسانده شود که به فرض خدمات ارائه شده هم تراز با
ئخدمات هتل های در سطح بین الملل می باشد.
لذا پیشنهاد می شود با تبلیغات در مکان ها دارای موقعیت اجتماعی باال و زمان های دارای پیک بیننده ها می توان برند هتل
را دارای موقعیت اجتماعی باالیی برد و عالوه بر آن کیفیت خدمات و امکانات هتل می تواند در این زمینه تاثیرگذاری باالیی داشته
باشد.
برای بهبود رابطه بین ارزش مالی بر دلبستگی محصول پیشنهاد می شود که عالوه بر توجه به نکات ریز در افزایش رضایت
مندی مشتریان مانند ارائه خدمات هم تراز با هتل های لوکس خارج از کشور ،نسبت به نظر مشتریان در قبال این خدمات
نظرسنجی نیز شود تا در صورت وجود نواقص در این زمینه در جهت رفع آن اقدام شود ،چرا که با نظرخواهی از مشتریان و اعمال
نظرات آنها دلبستگی آنها به خدمات هتل نیز افزایش خواهد یافت.
برای بهبود رابطه بین مقدار عملکردی بر دلبستگی محصول پیشنهاد می شود که توجه به خدماتی مانند اتاق رویال ،اسپا،
چشم انداز محیطی بسیار زیبا ،و  ...با کیفیت مناسب می تواند خدمات ارائه شده را در نظر مشتریان قابل قبول جلوه داده که در
نتیجه تمایل به استفاده مجدد در مشتریان را افزایش می دهد .از سوی دیگر توجه به کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان باید
بیشتر مورد توجه قرار داده شود که مشتریان این کیفیت خدمات را به صورت ملموس درک کنند.
برای بهبود رابطه بین مقدار ارزش فردی بر دلبستگی محصول پیشنهاد می شود با ارائه خدماتی مانند ماساژ ،مناظر طبیعی از
سطح شهر و  ...که برای مدت کوتاهی فرد را فارغ از مشکالت زندگی کند می تواند آرامش درونی را برای فرد ایجاد کند که با یک
سرمایه گذاری اولیه می توان این دیدگاه را در بیشتر مشتریان (متناسب با نیازهای شخصی آنها) ایجاد کرد.
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