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رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت ،وفاداری و اعتماد مشتری ،در هتلهای انقالب و الله شهر تهران

جعفر بهاری  ،1دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری ،دانشکده علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران
شهال بهاری ،دانش آموخته ،کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
دریافت1398/11/21 :

پذیرش1399/9/1 :

چكیده
در محیط کسب و کار کنونی ،سازمان ها نیازمند یافتن راهبردهای جدیدی برای رقابت با رقبای خود هستند .تالش در جهت
حفظ رضایت و وفاداری مشتریان ،به هدف مهمی تبدیل شده که سازمان ها باید به آن دست یابند .در دنیای امروز که رقابت
میان شرکتها پیوسته در حال افزایش است ،راهحل اصلی دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بهبود کیفیت خدمات است که به نوبه
خود منجر به رضایت مشتریان میشود .در حال حاضر بیشتر سازمان ها متوجه این موضوع شده اند که رضایت مشتری می
تواند منجر به موفقیت بلندمدت آنها شود .صنعت گردشگری ،به ویژه هتل ها ،از این قاعده مستثنی نیستند .از این گذشته،
بسیاری از مطالعات در صنایع گوناگون ثابت کرده اند که ارئه ی خدمات با کیفیت ،یکی از عوامل اساسی در ایجاد وفاداری
مشتری است .به عبارت دیگر ،ارائه خدمات برتر از سوی سازمان به مشتریان منجر به رضایت مشتریان می شود که خود الزمه
ایجاد وفاداری در مشتریان است .تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت ،وفاداری و اعتماد مشتری،
در هتل های انقالب و الله شهر تهران در فروردین  1396صورت پذیرفته است .تحقیق حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و
براساس روش گردآوری داده ها ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .همچنین از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار
اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است .داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه
گیری غیرتصادفی در دسترس از میهمانان هتل های انقالب و الله شهر تهران و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است .نتایج
بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت خدمات بر رضایت مشتری ،اعتماد مشتری و وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری
دارد .رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد مشتری و وفاداری مشتری دارد .و تأثیر اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری
مثبت و معنادار است.

كلیدواژهها :کیفیت خدمات ،رضایت مشتری ،وفاداری مشتری ،اعتماد مشتری ،صنعت هتلداری.

 .1نویسنده مسئول،

Email: jafarbahari797@yahoo.com
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مقدمه
صنعت هتلداری بسیار رقابتی است (سوری .)2 :1398 ،امروزه به دلیل رقابت روزافزون در صنعت
هتلداری ،هتلها برای افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتری بر «ارائه خدمات با لبخند» تأکید زیادی
دارند (دهقانی سلطانی و همکاران .)72 :1396 ،امروزه سازمانهای تولیدی و خدماتی میزان رضایت
مشتری را به عنوان معیاری برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد میکنند و این روند همچنان در حال
افزایش است .اهمیت مشتری در رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی بر میگردد.
سازمانها جهت ایجاد رضایتمندی در مشتریان باید عالوه بر حذف دالیل نارضایتیها و شکایات موجود،
ارائه دهنده محصوالت و خدمات با کیفیت عالی و جذاب باشند تا موجبات شادمانی مشتریان را فراهم
نماید (نوربخش و رستمی .)78 :139۴ ،هتل به عنوان یکی از بخشهای مهم گردشگری در سراسر دنیا
شناخته شده است .هتل به مانند شهری بزرگ با وسعت ارتباطاتی که در آن ،میان کارکنان بخشهای
مختلف و نیز این کارکنان با مهمانان از فرهنگهای دور و نزدیک در جریان است ،بدون وجود نیروی
انسانی نه تنها مفهومی ندارد ،بلکه اداره آن نیز میسر نخواهد بود .این نیروی انسانی که در کالبد هتل روح
میدمد ،آن را به حرکت در میآورد و تعالی میبخشد .بر این اساس منابع انسانی ارزشمندترین منبع هتل-
ها به شمار میآیند (بهاری و همکاران .)۴9 :1397 ،نکتة بسیار درخور توجه ،در صنعت هتلداری ،نقش
مؤثر کارکنان در خلق ارزش است؛ به گونهای که میتوان گفت آنان برای حفظ و نگهداری مشتریان وفادار
خدمات را با کیفیت باالتری ارائه میکنند و در جلب رضایت مشتری و وفادار کردن آنها سهم به سزایی
دارند (لیو 1و همکاران .)2۰1۵ ،در صنعت گردشگری و هتلداری نقش کیفیت خدمات و رضایت
مشتریان در موفقیت کسبوکار هتلها را نمیتوان انکار کرد .برای مدیران هتل بسیار مهم است که درک
دقیقی از آنچه دقیقا مشتریان میخواهند ،داشته باشند .شناسایی انتظارات خاص مشتریان ،ابعاد کیفیت
خدمات و اهمیت نسبی آن برای مشتریان برای هر بخش خاص صنعت هتل قطعا به مدیران در چالش
بهبود کیفیت خدمات کمک خواهد کرد (رفیعی نائینی و فرجی راد .)1396 ،وفاداری مشتریان از
موضوعاتی است که امروزه از دیدگاه بسیاری از مدیران ،به ویژه در بخش خدمات ،به علت فضای رقابتی
حاکم بر آن ،از جایگاه ویژهای برخوردار است (شیری و همکاران .)۴۰ :1396 ،وفاداری مشتری ،عالوه بر
1. Liu
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ایجاد مزیت رقابتی ،سطح بهرهوری و انگیزه کارکنان و سودآوری مؤسسه را نیز ارتقاء میدهد .یکی از
مهمترین عوامل برای ایجاد وفاداری در مشتری ،اعتماد کردن مشتری به سازمان است (احمدی و عسگری
ده آبادی .)12 :139۴ ،زمانی که سازمانها ،کارکنان و مشتریان خود را در اولویت قرار میدهند ،کارکنان و
مشتریان به سازمان اعتماد کرده ،وفادار شده و سودآوری افزایش و موفقیت آنها استمرار مییابد (پرهیزی
گشتی .)138۰:۴7،اعتماد در هر دورهای از تاریﺦ کسبوکار ،یکی از مفاهیم زیربنایی برای انجام معامالت
و مبادالت بوده است .اعتماد به طرف معامله میتواند منجر به نتایج مطلوبی شود .درحقیقت ،وقتی سازمان
به شریک خود اعتماد میکند نوعی حس امنیت را در شریک خود ایجاد میکند که این رابطه نتایج مثبتی
را به بار خواهد آورد (پناهی وانانی و شعبانی .)71 :1393 ،هنگامی که مشکالت غیرقابل انتظاری درمورد
محصول پیش میآید ،قابلیت اعتماد برند عامل نگهدارنده مطمئنی برای مشتری است به صورتی که باعث
میشود محصول یا خدمت توسعه پیدا کند ،فروخته و تبلیغ شود (رحیم نیا و همکاران .)87 :1391،در
حال حاضر بیشتر سازمانها متوجه این موضوع شدهاند که رضایت مشتری میتواند منجر به موفقیت
بلندمدت آنها شود؛ صنعت گردشگری ،به ویژه هتلها ،از این قاعده مستثنی نیستند (سوتار .)2۰۰1 ،1از
این گذشته ،بسیاری از مطالعات در صنایع گوناگون ثابت کردهاند که ارئهی خدمات با کیفیت ،یکی از
عوامل اساسی در ایجاد وفاداری مشتری است (بلری و همکاران  .)2۰۰9 ،2به عبارت دیگر ،ارائه خدمات
برتر از سوی سازمان به مشتریان منجر به رضایت مشتریان میشود که خود الزمه ایجاد وفاداری در
مشتریان است (کاندامپولی و هو  .)2۰۰7 ،3هنگامی که رضایت مشتری حاصل شد ،مدیران هتل باید محرک
اصلی را که باعث میشود مشتری راضی به مشتری وفادار تبدیل شود و نیز عواملی که وفاداری آنها را
مشخص میکنند شناسایی کنند (تپچی .)1999 ، ۴با درک این موضوع که چه عواملی باعث میشود مشتریان
دوباره به هتل مراجعه کنند ،مدیران هتلها قادر خواهند بود راهبردهای الزم را به منظور بهبود کیفیت
خدمات و وفاداری مشتریان برگزینند (شال .)2۰۰3 ،۵هتلها باید وفاداری مشتری را با استفاده از شیوههای
نوآورانه در مشتریان خود ایجاد کنند؛ زیرا با این روش خدماتشان توسط رقبا سریعاً قابل تقلید نیست (بون
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و شوماخر ،)1998 ،1سهم بازارشان افزایش مییابد (تپچی ،)1999 ،وسودآوریشان نیز افزایش مییابد
(کاندامپولی و سوهارتانتو .)2۰۰۰ ،2در کشور ما ،به رشد خدمات هتلداری بیشتر از نظر کمّی توجه شده و
به کیفیت خدمات توجه چندانی نشده و مشتریان از پایین بودن سطح کیفیت خدمات ارائه شده ناراضی
هستند .سازمانهای خدماتی ،در برنامهها و سیاستهای بازاریابی خود ،باید برای مشتریان جایگاه و
اهمیت خاصی قائل شوند و تالش خود را در جهت حفظ و وفاداری مشتریان به کار گیرند .کوتاهی در
این کار منجر به نارضایتی مشتریان میشود .از طرف دیگر ،حفظ و نگهداری مشتریان راضی و وفادار
بدون کارمندان راضی و وفادار امکانپذیر نیست و حفظ مشتری از جذب مشتری جدید سودمندتر است
(محمدی .)139۰ ،با توجه به آنچه که گفته شد این تحقیق در پی پاسﺦ به این سوال است که رابطه بین
کیفیت خدمات و رضایت ،وفاداری و اعتماد مشتری ،در هتلهای انقالب و الله شهر تهران چگونه است؟
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت ،وفاداری و اعتماد مشتری ،در
هتلهای انقالب و الله شهر تهران است.
پیشینه نظری تحقیق
كیفیت خدمات

پاراسورامان و همکاران ،)1988( 3کیفیت خدمات را به صورت شکاف میان آنچه مشتریان درباره خدمات
حس میکنند (انتظارات مشتریان) و درک آنها از خدمات ارائه شده (خدمات دریافت شده) ،تعریف
کردهاند .کیفیت ،به عنوان یک گزینه و مزیت رقابتی میتواند شرکتها را به گونهای متمایز کند که تقلید
از آن برای رقبا امر مشکل و نشدنی تلقی شود .شرکتهایی که عمیقاً کیفیت گرا میشوند در هر دو جنبه
فرهنگ درونی و شهرت بیرونی توسعه مییابند (نصیرزاده.)2 :1387 ،
رضایت مشتری

رضایت مشتری ،احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت ،پس از استفاده از آن
است (عرب و همکاران .)173 :1398 ،در ادبیات بازاریابی در بخش خدمات رضایت به طور متداول به
عنوان یک پدیدهی شناختی محسوب میشود ،شناخت اصطالحاً به صورت انتظارات (پارادیم) غیرتوافقی
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است که نشان دهندهی انتظاراتی است که از باورهای مشتری درباره سطح عملکردی که خدمت یا
محصول فراهم میکند ریشه گرفته است (رحیم نیا و همکاران .)86 :1391 ،تحقیقات دو دهه گذشته نشان
میدهد که رضایت مهمانان منجر به بازگشت مجدد مهمانان به هتل ،تبلیغات دهان به دهان مثبت و
وفاداری میشود .نظافت اتاقها ،کارکنان مؤدب و باتجربه ،دوستانه بودن برخورد کارکنان و محیط فیزکی
جذاب هتل از جمله عواملیاند که باعث ایجاد رضایت مهمانان از هتل و وفادار شدن آنها میشود
(دهدشتی شاهرخ و همکاران.)11 :1391 ،
وفاداری مشتری

«وفاداری در صنعت هتلداری اهمیت بسیار زیادی دارد .هتلها به دنبال موفقیت از طریق بهبود خدمات و
خود خدماتاند تا از این طریق رضایت مشتریان را افزایش دهند و مطمئن شوند که مهمانان به هتل
وفادار خواهند شد .مهم است که تفاوت میان رضایت و وفاداری مشتری را بشناسیم .رضایت مشتری
ارزیابی میکند که تا چه حد انتظارات مشتری از انجام دادن مشتری از انجام دادن معامله برآورده شده
است .در حالی که وفاداری مشتری ارزیابی میکند که چگونه ممکن است مشتریان دوباره به هتل
بازگردند .افزایش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات به وفاداری آنها منجر میشود .اگر چه رضایت
مشتری عنصری حیاتی در صنعت هتلداری محسوب میشود ،اما وفاداری مشتری نسبت به رضایت
مشتری از ارزش بیشتری برخوردار است؛ زیرا مشتریان وفادار جهت خرید مجدد به هتل بازخواهند گشت
و هتل را به دوستان خود پیشنهاد میکنند که این امر به نوبه خود سودآوری هتل را افزایش خواهد داد»
(عرب و همکاران .)17۵ :1398 ،وفاداری یک مفهوم مهم در استراتژی بازاریابی است و به گفته آکر
وفاداری برند هسته مرکزی ارزش ویژه برند است ،وفاداری منجر میشود مشتریان در بین راه حلها کمتر
درجستجوی اطالعات باشند (رحیم نیا و فاطمی.)81 :1391 ،
اعتماد مشتری

اعتماد عبارت است از اطمینان به عملکرد ،انسجام و اعتبار خدمات دهنده .پایبند بودن مؤسسه خدماتی
به قولها و تعهدات خود (عرب و همکاران .)17۰ :1398 ،دونی و کنون در سال  1997اعتماد را ادراک
اعتبار و خیرخواهی در مورد یک هدف تعریف میکنند (کیم و کنگ .)2۰۰8،1بری )2۰۰۰( 1بیان می کند
1. Kim & kang
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که بازاریابی رابطهمند بر اساس اعتماد ایجاد شده است .همچنین اعتماد فاکتور مهمی در ایجاد و بهبود
کیفیت رابطه بر اساس فرآیند قول دادن و عمل نمودن به قول و تعهد بیان شده است (هوت و بردن، 2
 .)۵6 :2۰۰1اعتماد به عنوان شاخصهای مهم در وفاداری به برند است (فالویان 3و همکاران.)2۰۰6 ،
اعتماد منجر به وفاداری به برند و تعهد میشود زیرا ارتباطات مبادلهای را در بین مشتریان با ارزش باال
ایجاد میکند (مورگان و هانت .)199۴ ،۴بنابراین وفاداری و تعهد زمینه فرآیندهای فعلی ارتباطات مهم و
با ارزش را که اعتماد ایجاد میکند حفظ و تداوم میبخشد (چادوری و هولبروک.)2۰۰1 ،۵
پیشینه تجربی تحقیق
کامیناکیس 6و همکاران ( ،)2۰19پژوهشی را تحت عنوان «بررسی اثرات محیط خدمت میهمان نوازی بر
تعامالت میان کارمند ـ مشتری» انجام دادند .یافتههای تحقیق نشان داد که محیط ارائه خدمت بر
خوشایندی و انگیختگی هم کارمند و هم مشتری اثرگذار است .همچنین کیفیت تعامل بر رضایت مشتریان
اثر معنیداری داشته است .نمین ،)2۰17( 7پژوهشی را تحت عنوان «بازنگری در ادراک مشتریان از کیفیت
خدمات در رستورانهای فست فودی» انجام داد .یافتهها حاکی از آن بود که متغیر رضایت مشتری اثر
مستقیم باالیی بر وفاداری مشتریان دارا بوده است .برخالف اینکه نتایج نشان دادند که بهبود در کیفیت
خدمات به صورت غیرمستقیم بر وفاداری مشتریان تأثیر داشته است؛ هرچند بر رضایت مشتری اثر مستقیم
و معناداری را داشت .همچنین متغیر نسبت قیمت به ارزش نیز بر رضایت مشتری اثر مستقیم و معناداری
را از خود نشان داد .جاسینسکس 8و همکاران ( ،)2۰16پژوهشی را تحت عنوان «بررسی تأثیر کیفیت
خدمات بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری» انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که هر چه کیفیت
خدمات بیشتر باشد میزان رضایت مشتریان بیشتر میباشد و این دو مؤلفه رابطه مثبت و معناداری با هم
دارند .رمضان زاده لسبوئی و همکاران ( ،)1398پژوهشی را تحت عنوان کیفیت زیبایی شناختی ،کیفیت
خدمات و تجربه مثبت بر میزان وفاداری گردشگران(مطالعه موردی :مناطق جنگلی سوادکوه) انجام دادند.
1. Berry
2. Hewett & Bearden
3. Flavian
4. Morgan & Hunt
5. Chaudhuri & Holbrook
6. kaminakis
7. Namin
8

. Jasinskas
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نتایج نشان میدهد که کیفیت زیبایی شناسی ،تجربه مثبت و کیفیت خدمات بر وفاداری تاثیر بسزایی دارد.
علی پور ( ،)1397پژوهشی را تحت عنوان بررسی رابطه سه بعدی مدل کیفیت خدمات با رضایتمندی و
وفاداری مشتری در هتل پاسارگاد شهرستان گچساران انجام داد .یافتهها حاکی از آن است که بین ابعاد
کیفیت خدمات با رضایت مشتری و وفاداری مشتری در هتل پاسارگاد شهرستان گچساران رابطه وجود
دارد .شیری و همکاران ( ،)1396پژوهشی را تحت عنوان تاثیر خدمتگرایی بر وفاداری مشتری با نقش
میانجی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری (مورد مطالعه :هتل پارس کرمان) انجام دادند .نتایج تحقیق
بیانگر اثر مثبت خدمتگرایی بر کیفیت خدمات و وفاداری مشتری ،و اثر مثبت ادراک کیفیت خدمات بر
وفاداری مشتری در هتل پارس کرمان است .در این بخش مدلی مفهومی جهت بررسی رابطه بین کیفیت
خدمات با رضایت ،وفاداری و اعتماد مشتری در صنعت هتلداری ،با مطالعه روابط سازههای مطرح شده،
پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع ارائه میگردد .چهارچوب مفهومی تحقیق در شکل  1ارائه شده است .این
چهارچوب شامل متغیرهای کیفیت خدمات ،رضایت مشتری ،وفاداری مشتری و اعتماد مشتری میباشد.

شکل .1مدل مفهومی تحقیق

(منبع :یافتههای تحقیق )

بر همین اساس فرضیه های تحقیق عبارتند از:
 .1کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتری دارد .2 .کیفیت خدمات تأثیر مثبت و
معناداری بر اعتماد مشتری دارد .3 .کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد.۴ .
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رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد مشتری دارد .۵ .رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری
بر وفاداری مشتری دارد .6 .اعتماد مشتری مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از حیث هدف ،پژوهشی کاربردی است و از حیث روش انجام آن ،در زمره پژوهشهای
پیمایشی -همبستگی قرار میگیرد .قلمرو مکانی این تحقیق در هتلهای انقالب و الله شهر تهران بوده
است .قلمرو زمانی تحقیق فروردین  1396میباشد .دادههای مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه-
گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتلهای انقالب و الله شهر تهران و با ابزار پرسشنامه جمع-
آوری شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه میهمانان هتلهای انقالب و الله شهر تهران میباشد.
از جمله دالیل انتخاب هتل الله تهران این است که در منطقه خوش آب و هوای تهران و در جوار بوستان
الله واقع است و چشمانداز زیبایی از رشته کوه البرز و قله دماوند را به نمایش میگذارد .اتاقهای هتل
بینالمللی الله مجهز به سیستمهای تهویه هوای پیشرفته و امکانات رفاهی مناسب است که آرامش هرچه
بیشتر مهمانان را به دنبال خواهد داشت .اقامت در هتل پنج ستاره الله تهران ،موجب دسترسی آسان
میهمانان به موزه فرش و هنرهای معاصر ایران ،مرکز آمار ایران و مرکز قلب تهران میشود .و همچنین از
جمله دالیل انتخاب هتل انقالب میتوان به وجود واحدهای تجاری و مجموعه ورزشی مجهز ،هتل چهار
ستاره انقالب را نسبت به هتلهای هم تراز خود متمایز ساخته است .از دیگر امکانات هتل انقالب تهران،
سالنهای همایش و رستوران میباشد.
با توجه به این که حجم جامعه نامعلوم میباشد از فرمول کوکران به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده
است که عدد  267به دست آمده است.
فرمول کوکران
در این رابطه ( )nحجم نمونه )Z( ،مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان  ۰/۰9۵برابر با
 )P( ،1/96نسبت صفت موجود در جامعه که برابر با  ۰/۵قرار داده شد تا حجم نمونه به حداکثر مقدار
ممکن افزایش یابد ،همچنین ( )dمقدار خطای مجاز و برابر با  ۰/۰6است .در این پژوهش برای آزمون
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فرضیههای پژوهش و برازش مدل مفهومی ،مدلسازی معادالت ساختاری 1به کار گرفته شده است .در
پژوهش حاضر از نرمافزار اسمارت پی ال اس

2

استفاده شده است که در زمینه مدلسازی معادالت

ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی ،نرمافزاری پرکاربرد و مفید میباشد .پرسشنامه تحقیق
حاضر بر اساس تلفیقی از پرسشنامههای به کار رفته در بخش خدمات ،شامل جین سان )2۰۰۴(3متغیرهای
وفاداری به برند(3سوال) ،کیفیت ادراک شده (12سوال) ،پاراسورامان ۴و همکاران( )199۰متغیرهمدلی(۵
سوال) ،مورگان و هانت )199۴( ۵متغیر اعتماد مشتری( 3سوال) و مطالعههان ( )2۰11متغیر رضایت
مشتری( 3سوال) و در قالب مقیاس  ۵رتبهای لیکرت 6تدوین شده است .به منظور سنجش روائی
پرسشنامه ،دو نوع روایی منطقی و روائی سازه درنظر گرفته شده و در این راستا ،روایی محتوا ،اعتبار
ظاهری و اعتبار عاملی(تحلیل عاملی) بررسی شدند ،آزمون اعتبارعاملی پرسشنامه با کمک تحلیل عاملی
تأییدی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است .همه بارهای عاملی متغیرهای تحقیق
باالتر از  ۰/۵بوده که نشان دهنده روایی باال پرسشنامه میباشد .همچنین اعتبار محتوا پرسشنامه با اتکا به
نظر متخصصان و اساتید محترم تأیید و اصالحات الزم اعمال بعمل آمده است .جهت محاسبه ضریب
پایایی پرسشنامه و اطمینان از هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده
شد .این کمیت بین صفر و یک تغییر میکند ،ضریب پایایی صفر ،معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک،
معرف پایایی کامل است .مقادیر باالی  ۰/7برای آلفای کرونباخ مطلوب است (سکاران .)1388،درتحقیق
حاضر ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر  ۰/88۴بوده ،که حاکی از پایایی خوب ابزار اندازهگیری
است .نتایج حاصل از بررسی پایایی ابزار سنجش به تفکیک در جدول  2آمده است .از آنجایی که پژوهش
حاضر از نوع پیمایشی میباشد ،برای گردآوری دادههای اولیه از پرسشنامههای استاندارد جهت آزمون
فرضیهها استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  26سؤال بوده ،بار عاملی و منابع مورد استفاده برای
اندازهگیری هریک از متغیرهای تحقیق در جدول  1آورده شده است.

)1. Structural Eq uation Model (SEM
2. SmartPLS
3. Jin sun
4. Parasuraman
5. Morgan & Hunt
6. Likert
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جدول .1سؤاالت ،بار عاملی و منابع مورد استفاده برای اندازهگیری متغیرها/سازههای تحقیق
ردیف

متغیر /سازه

3
۴
۵
6
7

لی

استفاده

به طور کلی ،من از تصمیم خود برای اقامت در این هتل خوشحال هستم.

۰/918

رضایت

معتقدم تصمیم به اقامت در این هتل ،تصمیم درستی است.

۰/912

مشتری

به طور کلی ،من از انتخاب خود برا ی اقامت در این هتل احساس

1
2

گویه /سؤاالت

بارعام

منابع مورد

رضایت می کنم.
ملموس
بودن

۰/91۵

امکانات فیزیکی هتل جذاب است.

۰/9۵2

پرسنل هتل تمیز و مرتب به نظر می آیند.

۰/9۵6

از کیفیت غذا و نوشیدنی های هتل راضی هستم.
هنگامی که برای مشتری مشکلی به وجود می آید ،هتل برای رفع آن

قابلیت

عالقه نشان می دهد.

8

اطمینان

کیفیت خدمات هتل همانند اولین بار که اقامت داشتم حفظ شده است.

هان( )2۰11

۰/9۵8
۰/97۵

جین

۰/979

سان()2۰۰۴

هتل بر ارائه خدمات بدون نقص تاکید دارد.

۰/976

مربوط به

1۰

پاسخگویی

پرسنل هتل می توانند زمان دقیق ارائه خدمت را به مشتریان اطالع دهند.

۰/9۵6

کیفیت

11

پاسخگویی

پرسنل هتل همیشه تمایل به کمک کردن به مشتریان دارند.

۰/9۵7

خدمات

پرسنل هتل سرویس دهی سریع را به مشتریان ارایه می دهند.

۰/9۵9

پرسنل هتل همواره رفتار مودبانه ای با مشتریان دارند.

۰/982

9

12
13

تضمین

1۴

رفتار پرسنل هتل در مشتری اعتماد ایجاد می کند.

۰/98۰

1۵

مشتری در تعامل با این هتل احساس امنیت می کند.

۰/98۵

کارمندان هتل توجه ویژه و شخصی به میهمانان دارند.

۰/977

پاراسورامان

17

هتل به میهمانان خدمات 2۴ساعته ارائه می دهد.

۰/972

و

18

هتل مجهز به ارائه خدمات فردی به میهمانان توسط پرسنل است.

۰/969

همکاران(

19

هتل بهترین ها را برای میهمانان خود می خواهد.

۰/962

)199۰

2۰

هتل نیازهای واقعی میهمانان را می داند.

۰/963

خود را نسبت به این هتل وفادار می دانم.

۰/9۵8

این هتل همواره اولین انتخاب من است.

۰/9۴۰

16

همدلی

مربوط به
کیفیت
خدمات
21

وفادری
مشتری

22

اگر این هتل اتاق در دسترس نداشته باشد ،به هتل دیگری مراجعه

23
2۴

خواهم کرد.
اعتماد
مشتری

2۵
26

منبع :یافتههای تحقیق

۰/937

پرسنل هتل همواره قابل اعتماد هستند.

۰/792

پرسنل این هتل از سطح باالیی از امانتداری برخوردارند.

۰/786

پرسنل هتل هرگونه تالشی را برای تحقق تعهدات خود نسبت به
مشتریان انجام می دهند.

۰/777

جین
سان()2۰۰۴
مربوط به
کیفیت
خدمات
مورگان و
هانت
()199۴
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جدول .2آلفای کرونباخ
متغیر

تعداد سواالت

ضریب آلفای كرونباخ

رضایت مشتری

3

۰/91۵

اعتماد مشتری

3

۰/78۵

کیفیت خدمات

17

۰/968

وفاداری مشتری

3

۰/9۴۵

26

۰/88۴

مجموع متغیرها

منبع :یافتههای تحقیق

بررسی شاخصهای برازش مدل
یافتن یک مدل نظری به لحاظ آماری معنادار و همچنین دارای معنا و مفهوم نظری و کاربردی باشد هدف
اولیه از بکارگیری مدل سازی معادله ساختاری است .معیار کلی برای روش حداقل مربعات جزئی در نظر
گرفته شد جی-اُ-اف 1نام دارد .شاخصهای این معیار کرانی از صفر تا یک را در بر دارند و به چهار
شاخص مطلق ،نسبی ،مدل درونی و مدل بیرونی تقسیم میشوند .مدل درونی در واقع همان روابط بین
متغیرهای مکنون یا همان ضرایب مسیر میباشد و مدل بیرونی در واقع برآورد بارهای عاملی و تحلیل
عاملی است (فورنل و چا .)199۴ ،2شاخصهای نیکویی برازش نسبی و مطلق هر دو شاخصهای
توصیفی هستند .چنانچه این شاخصها بزرگتر یا مساوی با  ۰/۵باشند ،مناسب مدل میباشند .همانطور
که در جدول  3مشاهده میشود ،از نتایج حاصل از برازندگی مدل نتیجه میگیریم که شاخص نیکویی
برازش نسبی برای این مدل مناسبتر از مطلق است .هرچند که تقریبا اکثر شاخصها نمایانگر برازندگی
خوب مدل میباشند .بنابراین ،بعد از تایید مدل میتوان نتایج تحلیل مسیر را در آزمون فرضیات به کار برد
و به تفسیر آنها پرداخت.
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل
شاخص های برازندگی مدل

مقدار

مطلق

۰/۵77

نسبی

۰/7۵8

مدل بیرونی

۰/972

مدل درونی

۰/7۵2

منبع :یافتههای تحقیق
1. Gof
2. Fornell & Cha
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یافتههای تحقیق
براساس نتایج تحقیق 6۴ ،درصد افراد نمونه مرد و  36درصد زن بودهاند .در زمینهی توزیع سنی نیز 32
درصد در رده سنی  2۰تا  3۰سال ۴8 ،درصد در رده سنی  3۰تا  ۴۰سال 17 ،درصد در رده سنی  ۴۰تا ۵۰
سال و  3درصد در رده سنی  ۵۰سال به باال بودهاند .و همچنین در زمینهی میزان تحصیالت  1۵درصد
دیپلم 3۰ ،درصد فوق دیپلم ۴3 ،درصد کارشناسی 1۰ ،درصد کارشناسی ارشد و در نهایت  2درصد دارای
مدرک دکتری بودهاند.
تحلیل مسیر
در تحلیل مسیر روابط بین متغیرها در یک جهت جریان مییابند و به عنوان مسیرهای متمایز در نظرگرفته
میشوند .مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق ویژگی عمده آن ،یعنی نمودار مسیر که
پیوندهای علّی احتمالی بین متغیرها را آشکار میسازد ،تبیین میشوند .برای بررسی فرضیههای تحقیق
الزم است که مدل کلی زیر برازش شود:

شکل  .2تحلیل مسیر مدل

(منبع :یافتههای تحقیق )

بررسی فرضیههای تحقیق
به منظور بررسی تمامی فرضیههای این پژوهش ،ابتدا ضریب مسیر محاسبه ،سپس معناداری این ضریب
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مسیر با آماره آزمون بررسی شد .چنانچه سطح معناداری محاسبه شده از سطح معناداری آزمون (۰/۰۵

= )αکوچکتر باشد ،فرضیة مربوط تأیید میشود و در صورتی که مقدارآن از  α= ۰/۰۵بیشتر باشد فرضیة
مرتبط با آن رد میشود.
جدول  .۴مسیرهای مستقیم متغیرهای فرضیات اصلی
ضریب مسیر

آماره آزمون

معناداری

نتیجه

مسیر مستقیم
کیفیت خدمات  رضایت مشتری

۰/78۵

7/9۴3

۰/۰۰۰

تأیید

کیفیت خدمات  اعتماد مشتری

۰/7۵۴

7/798

۰/۰۰۰

تأیید

کیفیت خدمات  وفاداری مشتری

۰/81۵

8/237

۰/۰۰۰

تأیید

رضایت مشتری  اعتماد مشتری

۰/768

7/8۵8

۰/۰۰۰

تأیید

رضایت مشتری  وفاداری مشتری

۰/897

8/87۴

۰/۰۰۰

تأیید

اعتماد مشتری وفاداری مشتری

۰/79۴

7/98۴

۰/۰۰۰

تأیید

منبع :یافته های تحقیق

در فرضیه  1ضریب مسیر  ۰/78۵است که با توجه به مقدار احتمال معناداری که برابر  ۰/۰۰۰شده است و
از  ۰/۰۵کمترمی باشد میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  ۰/۰۵معنیدار است یعنی
کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتری دارد .در فرضیه  2ضریب مسیر  ۰/7۵۴است که
با توجه به مقدار احتمال معناداری که برابر  ۰/۰۰۰شده است و از  ۰/۰۵کمتر میباشد میتوان نتیجه
گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  ۰/۰۵معنیدار است یعنی کیفیت خدمات تأثیر مثبت و
معناداری بر اعتماد مشتری دارد .در فرضیه  3ضریب مسیر  ۰/81۵است که با توجه به مقدار احتمال
معناداری که برابر  ۰/۰۰۰شده است و از  ۰/۰۵کمترمیباشد میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  ۰/۰۵معنیدار است یعنی کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد .در
فرضیه  ۴ضریب مسیر  ۰/768است که با توجه به مقدار احتمال معناداری که برابر  ۰/۰۰۰شده است و از
 ۰/۰۵کمتر میباشد میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  ۰/۰۵معنیدار است یعنی
رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد مشتری دارد .در فرضیه  ۵ضریب مسیر  ۰/897است که
با توجه به مقدار احتمال معناداری که برابر  ۰/۰۰۰شده است و از  ۰/۰۵کمتر میباشد میتوان نتیجه
گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  ۰/۰۵معنی دار است یعنی رضایت مشتری تأثیر مثبت و
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معناداری بر وفاداری مشتری دارد .در فرضیه  6ضریب مسیر  ۰/79۴است که با توجه به مقدار احتمال
معناداری که برابر  ۰/۰۰۰شده است و از  ۰/۰۵کمتر میباشد میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  ۰/۰۵معنیدار است یعنی اعتماد مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد.
نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت ،وفاداری و اعتماد مشتری ،در هتلهای
انقالب و الله شهر تهران در فروردین  1396صورت پذیرفته است .همانگونه که از بررسی فرضیات
تحقیق دریافت میگردد کیفیت خدمات بر رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد .کیفیت مناسب
خدمات باعث رضایت مشتری از فرآیند خرید و دریافت خدمات میشود و مشتری خشنود است که آن
مجموعه به تعهدات خود در قبال مشتری عمل میکند .وجود فلسفة «حق با مشتری است» در سازمانها
همراه با عمل به این فلسفه موجب رضایت مشتری میشود .میهمانان به دلیل فضا و کیفیت هتل است که
آن هتل را برای اقامت انتخاب کردهاند .بنابراین ،هتلها باید تالش کنند که کیفیت خدمات و امکانات خود
را هرچه بیشتر افزایش دهند و فضای مطلوب و دلنشینی را برای مشتریان خود فراهم آورند تا رضایت
آنها را به بهترین شکل ممکن فراهم و آنها را مشتریان دائمی خود کنند .همچنین مدیران صنعت
هتلداری باید در طراحی استراتژیهای خود طبقات سنی مشتریان را در نظر گرفته و خدمات را متناسب
با گروههای مختلف سنی ارائه دهند .هتلها برای این کار میتوانند کارمندان خود را آموزش دهند تا آنها
نیز تدارک الزم را در جهت توجه به نیازهای مشتریان ،با گروههای سنی مختلف انجام دهند .یکی از مهم-
ترین مواردی که گروههای سنی جوانان و همچنین سالمندان برای آنها اهمیت زیادی قائل هستند ،داشتن
احساس امنیت و آرامش هنگام برخورد با کارمندان و اقامتشان در هتل است .هتل باید تدارک الزم را برای
تقویت حس امنیت و آرامش در مشتریان خود انجام دهد و به طور مستمر آرامش و امنیت را در هتل
برقرار کند .یکی از مهمترین مواردی که بسیار مورد توجه افراد سالمند قرار میگیرد ،سریع و به موقع
انجام شدن خدمات است .مدیریت هتل باید برای افزایش سرعت خدمات رسانی آموزشهای الزم را به
کارمندان خود بدهد و در این زمینه برنامهریزیهای الزم را به انجام برساند .نتایج حاصل از این بخش
پژوهش در راستای تحقیق نمین ( )2۰17میباشد.
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باالترین ضریب مسیر در فرضیههای تحقیق متعلق به فرضیة پنجم است که حاکی از رابطة مستقیم و قوی
میان رضایت و وفاداری مشتری است .تبدیل یک مشتری معمولی به مشتری وفادار برای هتل اهمیت زیادی
دارد ،زیرا در طول زمان باعث کاهش هزینههای خدمات میشود .برای وفادارکردن مشتری ،هتل باید
رضایت مشتریان خود را در باالترین سطح ممکن تأمین کند .نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت
و معنادار رضایت مشتری بر وفاداری مشتری است .همانگونه که از مطالعات داسیلوا و سیدالوی 1بر می-
آید بین رضایمندی مشتری از برند و وفاداری او به آن رابطه مستقیم وجود دارد و در صورت رضایت-
مندی مشتری از برند ،خرید مجد و تبلیغات افواهی او در خصوص برند شرکت دور از انتظار نخواهد بود
(داسیلوا و سیدالوی .)2۰۰6،یافتههای حاصل از این بخش پژوهش با تحقیق کاندامپولی و سوهارتانتو
( )2۰۰۰هم راستا ومکمل میباشد .همانگونه که از بررسی فرضیات تحقیق دریافت میگردد کیفیت
خدمات بر وفاداری مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد .آکر )1991( 2بیان میکند که کیفیت ادراک شده
مستقیماً بروفاداری موثر است .مطالعات متعددی به بررسی ارتباط بین کیفیت ادراک شده و وفاداری
پرداختهاند .کایامن و آراسلی ،)2۰۰7( 3به بررسی تأثیر پنچ بعد کیفیت ادراک شده بر وفاداری به برند
پرداخته است وی بیان میکند که دو بعد ملموس بودن و قابلیت پاسخگویی به طورمستقیم بر وفاداری
اثرگذارند .سان و گیشلی ،)2۰1۰( ۴وجود رابطه مثبت و اثرگذاری قابل توجه کیفیت ادراک شده را بر
وفاداری مشتری مورد تایید قرار دادهاند آنها بیان میکنند که کیفیت ادراک شده یکی از مهمترین معیارها
برای قضاوت مشتری است وادراک کیفیت باال منجر به بازگشت مشتری میشود .کیفیت خدمات نقش
مهمی در ایجاد وفاداری مشتریان دارد .در تبیین این یافته میتوان بیان کرد امکانات فیزیکی و تجهیزات
خدماتی مناسب ارائه شده و تمایل کارکنان به فراهم آوردن خدمات و ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به
فراهم کنندگان خدمات ،موجب میشود مشتریان به دلیل ارزشی که دریافت میکنند ،احساس رضایت
کنند و وفادار باقی بمانند .کیفیت باالی خدمات ،سبب ایجاد نگرشی مثبت مبتنی برمقایسه انتظارات و

1. Da Silva & SyedAlwi
2. Aaker
3. Kayaman & Arasli
4. Sun & Ghiselli
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عملکرد واقعی که با رضایت مشتری مرتبط است میشود و موجب افزایش رضایت و در نتیجه وفاداری
مشتریان میشود.
همانگونه که از بررسی فرضیات تحقیق دریافت میگردد اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت و
معناداری دارد .یافتههای حاصل از این بخش پژوهش با تحقیقات رحیمنیا و همکاران( )1391و احمدی و
عسگری ده آبادی ( )139۴هم راستا و مکمل میباشد .ارتباط بین اعتماد به عنوان بخشی از کیفیت رابطه
با مشتری و وفاداری در مطالعات متعددی مدنظر قرار گرفته است ،کسب اعتماد عامل اصلی است که
منجر به وفاداری میگردد .هنگامی که مشتری به ارائه دهنده خدمت اعتماد میکند به طور مداوم از
خدمت آن استفاده می کند و آن را به دیگران توصیه میکند .اعتماد ،ترس از ریسک را در مشتری هنگام
مبادله میکاهد و مهمترین متغیر در کیفیت رابطه محسوب میشود .همانگونه که از بررسی فرضیات تحقیق
دریافت میگردد کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد .کیفیت خدمات از دید
مشتری ،خروجی یک فرآیند ارزیابی است که در این فرآیند ،مشتری توقعات و انتظارات خود را با
خدماتی که دریافت کرده مقایسه میکند و نتیجه آن ،نظر مشتری در مورد کیفیت خدمات دریافتی است
(گرونروس .)198۴ ،شناسایی نحوه ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتری و عواملی که بر این ارزیابی
تاثیر میگذارند ،برای حل مهمترین چالش شرکتهای خدماتی در عصر حاضر(بدست آوردن مشتری
جدید و حفظ مشتریان فعلی) اهمیت باالیی دارد .یافتههای حاصل از این بخش پژوهش با تحقیق احمدی
و عسگری ده آبادی ( )139۴هم راستا و مکمل میباشد .همانگونه که از بررسی فرضیات تحقیق دریافت
میگردد رضایت مشتری بر اعتماد مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج حاصل از این بخش پژوهش
با تحقیق احمدی و عسگری ده آبادی ( )139۴هم راستا و مکمل میباشد.
بنابراین براساس نتایج تحقیق پیشنهاد میشود:
-

کارکنان هتل ،به ویژه کارکنانی که در ارتباط مستقیم با مشتریان و در پیشخوان خدمت هستند ،از
ظاهری آراسته و تمیز برخوردار باشند.

-

در هنگام بروز مشکل برای مشتریان ،سعیشود اقدامات الزم در هم دردی وکمک به مشتریان صورت
پذیرد.
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کارکنان ،برای پاسﺦگویی به سؤاالت مشتریان ،اطالعات کافی داشته باشند و در تعامل با مشتریان

-

مؤدب باشند و سعیکنند اعتماد مشتری را به هتل جلب کنند.
نیازهای مشتریان در هتل به درستی شناخته شود تا در صورت لزوم برای پاسﺦگویی به آنها اقدامات

-

الزم انجام شود.
ارائه خدمات مناسب به مشتریان در ساعات دلخواه آنها.
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رحیم نیا ،فریبرز؛ هرندی ،عطااله و فاطمی ،زهرا« .)1391( .تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری
مشتریان مورد مطالعه :هتلهای پنج ستاره کالن شهر مشهد» .فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشهای مدیریت عمومی،)7(۵،
صص.1۰1-83
رفیعی نائینی ،شهرام و فرجی راد ،عبدالرضا« .)1396( .بررسی نقش (کیفیت خدمات و رضایت مشتریان) در صنعت هتلداری
مطالعه موردی (هتل های  3 ، ۴ ، ۵ستاره در استان چهارمحال و بختیاری  -بازفت)» .دومین کنفرانس بین المللی تحقیق و
توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد ،بروکسل-بلژیک.
رمضان زاده لسبوئی ،مهدی؛ میرزائی ،روزبه و قنبری قادیکالیی ،رقیه« .)1398( .کیفیت زیباییشناختی ،کیفیت خدمات و تجربه

مثبت بر میزان وفاداری گردشگران(مطالعه موردی :مناطق جنگلی سوادکوه)» .فصلنامه علمی -پژوهشی برنامهریزی و توسعه
گردشگری ،)1۴( 8،صص .۵3 -39
سکاران ،اوما .)1388( .روشهای تحقیق درمدیریت .ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی ،تهران :مؤسسه عالی آموزش و
پژوهش مدیریت وبرنامهریزی ،چاپ ششم.
سوری ،فربد« .)1398( .ارزیابی رابطهی بین فرآیند خلق دانش ،مشتری مداری و عملکرد هتل (مطالعه موردی :هتلهای شهر
یزد)» مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشتهای در مدیریت و مهندسی ،تهران  -دانشگاه تهران  -موسسه
پژوهشی مدیریت مدبر.
شیری ،اردشیر؛ دهقانی سلطانی ،مهدی؛ سلطانی بناوندی ،اعظم و آزادی ،یونس« .)1396( .تأثیر خدمتگرایی بر وفاداری
مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری (مورد مطالعه :هتل پارس کرمان)» .فصلنامه علمی -پژوهشی
گردشکری و توسعه ،)2(6،صص .62 -39
عرب ،محبوبه؛ شیر خدایی ،میثم و علی گلی فیروزجائی ،فاطمه« .)1398( .عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری :نقش میانجی کیفیت
مدیریت ارتباط با مشتری» .فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری ،)۴۵(1۴،صص .192 -167
علی پور ،محمد .)1397( .بررسی رابطه سه بعدی مدل کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتری در هتل پاسارگاد
شهرستان گچساران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
گچساران.
محمدی ،اسماعیل .)139۰( .مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع .تهران :انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
نصیرزاده ،ناهید .)1387 (.بهبود کیفیت خدمات با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشات ()DOEدر فرودگاه شهید بهشتی
اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ،اصفهان :دانشگاه اصفهان.
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