دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هفتم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان ( 8931صص)852-864

تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت
هتلداری

مهدی دهقانیسلطانی،8

استادیارگروه مدیریت دانشکده علوم اداریواقتصاد دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان،رفسنجان ،ایران

مریم مصباحی ،استادیار گروه علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
شکریه طاهری ،دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه پیامنور مرکز کرمان ،کرمان ،ایران
زهرا اکبری ،دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه پیامنور مرکز کرمان ،کرمان ،ایران
دریافت79/8/02 :

پذیرش78/0/44 :

ارجاع جهت اصالحات79/42/41 :

چکیده
امروزه توسعع صعنعت گردشعگری موج
تخری

اثرات مثبت (ایجاد اشتغال و زیباسازی محیط زیست) یا منفی (آلودگی آب و هوا و

اکوسعیسعت ) شعده اسعتز افزایا آگاهی از اثرات زیستمحیطی گردشگری نشان تغییر نگرش نسبت ب محیط زیست

اسععت ک

ی ده های اخیر مورد توج قرار گرفت اسععتز در نتیج هدا از پهوها حا ععر بررسععی تأثیر حفاظت از آب و

مدیریت کاها عایعات بر افزایا وفاداری مشتریان با تبیی نشا ارزشهای لذت جویان در صنعت هتلداری میباشدز جامع
آماری در ای پهوها مشععتریان هت های چهار و پنج سععتاره در شععهر تهران بودز برای ب دسععت آوردن حج نمون از روش
نمون گیری در دسترس و فرمول کوکران استفاده گردید و برای جمعآوری دادهها نیز پرسشنام استاندارد بکار برده شد ک روایی
آن از ریق روایی صعوری و پایایی آن نیز با آلفای کرونبا محاسعب گردیدز برای تجزی و تحلی دادهها از مدلسازی معادالت
سعاختاری اسعتفاده شده استزیافت ها نشان میدهد ک روی حفاظت از آب و کاها ایعات تأثیر مثبت معناداری بر ارزشهای
لذتجویان و وفاداری مشعتریان داردز همننی ارزشهای لذتجویان تأثیر معناداری روی وفاداری مشتریان داردز عالوه بر ای ،
یافت ها موید ای اسعت ک روی حفاظت از آب و کاها عایعاتاز ریق ارزشهای لذتجویانهبر وفاداری مشتریان تأثیر مثبت
معناداری داردز

کلیدواژهها :وفاداری مشتری ،صنعت هتلداری ،حفاظت از آب ،کاها ایعاتز

4ز نویسنده مسئول،

Email: ma.dehghani22@vru.ac.ir
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مقدمه
یکی از مه تری تغییراتی ک امروزه توج محاف علمی و سیاسی را ب خود جل
محیط زیست است (حشیشینس

نموده است ،تغییر در

و همکاران)4971 ،ز ی چند ده اخیر ،بسیاری از محششان ب دنبال

راهکارهایی برای مدیریت مسئوالن زیستمحیطی توسط هت ها بودهاند (گاباردا-مالورگوی و همکاران،4
)0249ز با وجود تغییر در رفتار مشتریان حامی محیط زیست و مشررات سخت دولتها در جهت حفظ
محیط زیست و منابع بیعی ،سازمانها مجبور هستند ک برای بشا و کس
دوستدار محیط زیست را ارائ کنند و برنام های بازاریابی متناس

مزیت رقابتی ،کاالها و خدمات

با ای محصوالت و خدمات را اجرا

نمایند (امیرشاهی و همکاران)4970 ،ز بازاریابان هت ها نیز با مشاهده اهمیت مسال حفظ محیط زیست
همواره ب دنبال برقراری روابط بلندمدت با میهمانان آگاه از مسائ زیستمحیطی بودهاند (کانگ و همکاران،0
)0240ز پاثاک )0241( 9اظهار داشت ک حدود  20درصد از مسافران در هنگام تصمی گیری و انتخاب مح
اقامت خود در ول سفر ب دنبال هت هایی هستند ک نسبت ب حفظ محیطزیست مسئوالن عم
میکنندزاثالی  )0227( 1بیان میکند ،نزدیک ب  89درصد از میهمانان ب اهمیت رفتار مسئوالن هت در برابر
حفظ محیط زیست آگاه هستند ،حدود  82درصد از آنها؛ خود را حامی محیط زیست میدانند و  92درصد
از آنها حا رند در ازای مسئولیتپذیری زیستمحیطی هت ها ،مبلغ بیشتری ب آنها بپردازندز
در حال حا ر صنایع خدماتی از پررونقتری صنایع هستندز مطالعات نشان میدهد ک گردشگری ب همراه
صنایع پیشرفت  ،آینده درخشانی خواهند داشتز ای رشد و پیشرفت در صنعت گردشگری تا حدی ،ب رشد
صنعت هتلداری بستگی دارد (احمدی دانیال و پاپیان)4972 ،ز صنعت هتلداری در ده گذشت ب صورت
قاب مالحظ ای توسع یافت است ک ای امر ب نوب خود منجر ب رقابت شدید میان هت ها شده است
(بهاری و همکاران)4972 ،ز امروزه در محیط رقابتی کس
مزیت رقابتی خود جهت تداوم کس

و کارهای خدماتی ،توانایی یک هت برای حفظ

و کار بسیار مه است (احمدی دانیال و پاپیان)4972 ،ز ب

ور کلی،

1. Gabarda-Mallorguí et al
2. Kang et al
3. Pathak
4. Slye
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ارائ خدمات مناس
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ب مشتریان از مهمتری عوام تمایز بی هت ها در فضای رقابتی محسوب میشود

(فیض و همکاران)4987 ،ز
ایجاد هت های سبز یکی از جنب های حیاتی در توسع پایدار صنعت هتلداری ب شمار میرود (چان، 4
)0249ز الزم موفشیت درازمدت هت ها جذب مشتریان وفادار است (وو و همکاران)0242 ، 0ز عالوه بر
ای  ،جل

و افزایا مشارکت مهمانان در پیروی از روی های حامی محیطزیست ،اساس موفشیت مدیریت

هت های سبز محسوب میشود (لی و همکاران)0242 ،9زبر ای اساس ،در سالهای اخیر ،هتلداران ب دنبال
( )4ایجاد یک رابط پایدار با مهمانان حامی محیطزیست ،و ر وفادارترساخت آنها با کمک اقدامات مختلفی
مانند بهبود محیطهای بهداشتی (هوای تازه ،نظافت بدون استفاده از مواد شیمیایی) ،ارائ برنام های آموزشی
سبز ،بهبود امکانات بهداشتی و ارائ غذاها و نوشیدنیهای سبز ،و ( )0تشویق مشتریان ب مشارکت در
فعالیتهای مسئوالن حامی زیستمحیطی هت هستند (جیانگ و کی )0241 ،1ز محششان حوزه "مهمانداری،
گردشگری و رفتار مصراکننده" ،دیدگاه مهمانان هت ها نسبت ب روی ها و ارزشهای اقامت در هت های
سبز (ارزشهای لذتجویان ) را در انتخاب مشاصد حامی محیط زیست مه میدانند (هان0241 ،؛ لی و
همکاران)0242 ،1ز عوام شناختی و عا فی مسافران؛ پیشران تصمیمات متنوع آنها از جمل انتخاب مشاصد
حامی محیطزیستی ب شمار میرود (کی 0241 ،؛ لی 2و همکاران)0242 ،ز حفاظت از آب و کاها ایعات
از جنب های مه مدیریت زیستمحیطی هت های سبز ب شمار میروند (ثینق و همکاران0241 ،؛ واینگارد
و دیالنگ)0249 ،9ز با ای وجود ،هیچ تحشیشی با هدا بررسی تأثیر روی های حفاظت از آب و مدیریت
ایعات هت در جل

مشارکت مهمانان در روی های حامی محیطزیست انجام نشده استز عالوه بر ای ،

نشا ویهه روی های حفاظت از آب و مدیریت ایعات هت در جنب های لذتجویان ارزشگذاری ،و تاثیر
ای تداعیات پینیده بر تمای مهمانان هت ب شرکت در فعالیتهای سبز و وفاداری ب هت سبز ناشناخت
باقی مانده استز با ای حال ،یافت های برخی از مطالعات تجربی در حوزه مهمانداری و گردشگری نشان

1. Chan
2. Wu et al
3. Lee et al
4. Jiang & Kim
5. Han;Lee et al
6. Lee; Kim
7. Singh et al; Wyngaard & de Lange
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میدهد ک فرآیند تصمی گیری مسئوالن در برابر محیطزیست افراد ،تحت تاثیر نگرانیهای زیستمحیطی
آنها قرار میگیرد (هان و هوانگ0241 ،؛ استگ و دیگروت)0242 ،4
از رفی ،با توج ب وجود رقابت روزافزون و مواردی چند از قبی فصلی بودن تشا ا ،نیاز ب افزایا نر
اشغال اتاقها ،جاب جایی زیاد مشتریان و باال بودن هزین جذب مشتریان جدید در صنعت هتلداری ،شناسایی
عوام مرتبط با کارایی خدمات هتلداری همواره یکی از دغدغ های اصلی در ای صنعت محسوب میشود
(سهرابی و همکاران)4971 ،ز همننی کس

جایگاه و مزیت رقابتی در بازار برای هت ها اغل

ب صورت

یک چالا استراتهیک مطرح است؛ ب همی دلی ارائ خدماتی ک بتواند مورد توج مشتریان قرار گیرد و
آنها را ب مشتری وفادار تبدی نماید ،امری روری محسوب میشود (تاجزاده نمی و همکاران)4972 ،ز
بق تحشیشات انجام پذیرفت در تجربیات هت های سبز ،با اعمال روشهای بهین سازی در مصرا انرژی
میتوان با صرا هزین های ک  ،میزان مصرا انرژی را در هت ها ب

ور متوسط از  12تا  12درصد کاها

داد و با توج ب هزین های سرسامآور تأمی حام های انرژی ،پروا ح است ک رویکرد سبزسازی میتواند
ب کاها هزین های تمام شده در هت ها کمک کند و سودآوری مستشی را برای هتلداران ب همراه داشت
باشد (نعیمی مجد و همکاران)4971 ،ز اگر هت های استان تهران شرایط مناسبی برای اقامت میهمانان فراه
نمایند ،ب

ور حت ن تنها میهمانان از ای اقامت لذت میبرند و تصمی میگیرند ای تجرب را تکرار نمایند،

بلک در بازگشت ب خان ا رافیان را ترغی

میکنند ک در آن هت اقامت نمایندز با توج ب ای مسئل هدا

از پهوها حا ر ،مطالع و بررسی تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاها ایعات بر افزایا وفاداری
مهمانان با تبیی نشا ارزشهای لذت جویان در صنعت هتلداری میباشدز
مبانی نظری پژوهش
نگرانیهای زیست محیطی و رویه حفاظت از آب و کاهش ضایعات

منظور از نگرانی های محیط زیسععتی ،سععطح ادراک آگاهان افراد از عواق

ناخواسععت ناشععی از عدم اجرای

روی های حامی محیط زیسعععت اسعععت ک موجودیت های مورد عالق و با ارزش آنها را ب خطر خواهد
انداخت (الندری و همکاران)0248 ،0ز گردشعگران حامی محیط دوسعت ،اغل

ب رفتارهای مصرفی مضر

1. Han &Hwang; Steg & De Groot
2. Landry et al
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برای بیعت ،ب دلی نگرانی خود از پیامدهای مضععر ناشععی از چنی رفتارهایی دسععت نمی زنند (هان و
همکاران)0242 ،ز مصععرا بیروی آب ،اسععتفاده از حول های یکبار مصععرا ،تولید زبال های کاغذی و ززز
جزء رفتارهای مضعععر برای بیعت هسعععتندز در بسعععیاری از مطالعات بر اهمیت نشا میانجی نگرانی های
زیسععت محیطی تأکید شععده اسععت (اکسععو و همکاران)0248 ،4ز در مهمانداری و گردشععگری ،نگرانی های
ور گستردهای بر فرایند تصمیمات زیست محیطی مشتریان یا تمایالت آنها تأثیر گذارند

زیست محیطی ب

(هان و یون)0241 ،0ز مشععتریانی ک سععطح آگاهی باالیی نسععبت ب مسععائ زیسععت محیطی دارند ،ب

ور

فعالتری در رفتارهای حامی محیط زیسعت در هنگام مصعرا محصعوالت مهمانداری و گردشگری شرکت
می کنند (هان و همکاران)0248 ،زنگرانی عمیق نسععبت ب مسععائ و مشععکالت مختل
چگونگی مشابل با چنی مشععکالتی اغل

سععب

زیسععت محیطی و

میشععود ک مسععافران تمای و گرایا قویتری نسععبت ب

اقدامات سعبز حامی حفظ محیط زیسعت پیدا کنندز هر چ میزان نگرانی نسعبت ب ای مسعائ بیشتر باشد؛
تمای مسافران ب شرکت در ای فعالیتها قویتر خواهد بود (کروز)0248 ،9ز
وفاداری مشتری
وفاداری مشعتری عالو بر اینک یکی از مه تری عوام تأثیرگذار بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای صنایع
خدماتی محسعوب میشعود ،سعطح بهرهوری و انگیزه کارکنان و سودآوری ای صنایع را نیز ارتشاء میدهد
(بهاری و همکاران)4971 ،ز توج ب بخاهای اجرایی صعنعت هتلداری با هدا ترغی

مشتریان ب ابتیاع

مکرر خعدمعات و برزو رفتعار وفعاداران اهمیت زیادی دارد (عالءالدینی و چینی)4974 ،ز افزایا وفاداری
مشتری موج

کاها هزین های بازاریابی و افزایا تشا ای بیشتر مشتریان میشود (چانگ و ی )0249 ،1ز

وفاداری مشععتری یعنی تعهد قوی برای خرید مجدد و دائ یک محصععول یا خدمت در آینده با وجود آثار
محیطی و تالشهای بازاریابی مختل

برای ایجاد تغییر جهتهای بالشوه ب سع عمت برندهای دیگر (ونوس

و ظهوری)4972 ،ز

1. Xu et al
2. Han &Yoon
3. Cruz
4. Chang & Yeh
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ارزشهای لذتجویانه
منظور از ارزش لذت جویان ؛ مزایای عا فی و ادراکی (مانند شعادی ،لذت و هیجان) حاص از مصرا یک
محصعععول یعا خعدمعت خعاب و تجرب ویهگی های آن اسعععت (بداگلو و همکاران)0248 ،4ز ارزش های
لعذت جویعان انتزاعیتر و شعععخصعععیتر هسعععتند (ازتورک و همکاران)0242 ،0زافرادی ک بر ارزشهای
لذتجویان تمرکز دارند ،مشتریان مدرنی هستند ک تمای دارند درآمد ا اف خود را ب منظور لذت بردن،
ر ایت و رسیدن ب مطلوبیتهای جدید از مصرا کردن ،ب مصرا برسانند (وانگ و همکاران)0222 ،9ز
ب همی دلی مشعتریان با ارزشهای لذتجویان قویتر ممک اسعت فشط از ارزش عملکردی محصول یا
خدمت ر ایت نداشت باشند (حیدرزاده و حسنیپارسا)4974 ،ز
توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی پژوهش
در صعععنععت هتلعداری جهعانی؛ حفعاظت از آب و مدیریت کاها عععایعات محیطی از جمل مهمتری
اسععتراتهیهای مدیریت سععبز محسععوب میشععوند (ثینق و همکاران)0241 ،ز زیرا نخسععت اینک  ،آب یکی
ازمنابع بیعی غیر قاب انکار و عروری در شعرکت های مهمانداری و گردشعگری ،ب ویهه در هت هاست
(گاباردامالورگوی و همکاران)0249 ،ز کاها مصععرا آب توسععط سععاکنان اتاقهای هت از اهمیت زیادی
برخوردار اسعععت ،زیرا اغلع

مسعععافران بع میزان آب مصعععرفی خود ،کوچکتری توجهی ندارد (یاداو و

همکاران)0248 ،1ز آب مصععرفی مهمانان هت  ،صععرا کارهایی مانند تعویض حول  ،دوش گرفت  ،تعویض
روکا تخت خواب ،نظافت توالت ،مسعواک زدن و دیگر شعسعتشعوها می شود (پیج و همکاران)0241 ،1ز
هت ها می توانند با اتخاذ اقدامات مناسعع
کنند و بدی شعععک  ،ب

برای مدیریت موثر اسععتفاده از آب ،از هدر رفت آن جلوگیری

ور قاب توجهی تاثیرات مخرب محیطی خود را کاها دهند (بیکر و همکاران،2

)0241ز اسعععتفعاده مکرر از حول و ملحف خود توسعععط مهمانان ،کاها میزان جریان آب دوش /توالت /
سعینکها ،و اسععتفاده از شععیرآالت مناسع  ،برخی از اقدامات مدیریت حفاظت از آب هسععتند (واینگارد و
دیلنج)0249 ،ز هت ها و اقامتگاه ها یکی از مهمتری منابع تولید عععایعات مر وب (مانند زبال های باغی،
1. Dedeoglu et al
2. Ozturk et al
3. Wang et al
4. Yadav et al
5. Page et al
6. Baker et al
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زبال های مواد غذایی ،زبال های آشععپزی) و ععایعات خشععک (مانند قو ی /فلز ،پالسععتیک ،پارچ کتانی،
کاغذ) محسعوب می شوند و بنابرای ب انتشار گازهای گلخان ای کمک می کنند (تنگ و همکاران)0240 ،4ز
باکوت 0و همکاران ( )0220بیان میکند ،صنعت هتلداری حدود  11درصد از ک زبال های شهری جامد را
در میان سایر امکانات تجاری شهری تولید می کندز محششان بر ای باورند ک مدیریت مناس

دفع ایعات

هت ها منجر ب حفاظت از محیط زیسعععت و همننی مزایای اقتصعععادی می شعععود؛ مدیریت موثر کاها
ایعات ،مزایای مستشی (مانند مزایای مالی حاص از کمین کردن میان دورریختها ،صرف جویی در هزین
از ریق بازیافت مواد) و غیر مستشی (ب عنوان مثال ،بهبود تصویر شرکت ،واکنا مثبت مشتریان دوستدار
بیعت ،پشععتیبانی دولت محلی) برای هت ها در بردارد (ثینق و همکاران)0241 ،ز مطالعات نشععان می دهند
ک مسعافران مای ب اقامت در هت های حامی محیط زیسعت هستند و حتی حا رند در ازای محصوالت و
خدمات دوسعتدار بیعت آنها مبلغ بیشعتری ه بپردازند؛ در نتیج  ،عملیات اسععکان مسععافران در توسع
سععیاسععت های حامی محیط زیسععت ،و مدیریت حرف ای آن موثر بوده و در نهایت ب افزایا سععودآوری و
دریافت پاسععم مثبت مهمانان و ارزیابی های ادراکی مثبت آنها منجر می شععود (نیمری و همکاران0249 ،؛
وانگ و همکاران)0248 ،9ز مشععتریان اغل

نگاه مثبتی ب روی های سععبز شععرکت های مجری فعالیت های

مسعئوالن اجتماعی (ب عنوان مثال ،اقدامات حامی محیط زیست) دارند و ای نگاه و ادراک مثبت در نهایت
ب ارزیابی مثبت ارزشی آنها از محصوالت و خدمات ای شرکتها میانجامد (لی و چنگ)0248 ،1ز بدون
شک ،اقدامات هت های سبز مانند حفاظت از آب و کاها ایعات جنب مهمی از مسئولیت اجتماعی آنها
تلشی می شعود ،و احسعاس و درک مثبتی در مهمانان حامی محیط زیست نسبت ب ای هت ها ایجاد می کندز
بنابرای  ،فر ی های زیر مطرح میشود:
فرضیه اول :روی های حفاظت از آب بر ارزش لذتجویان تأثیر معناداری داردز
فرضیه دوم :روی های کاها ایعات بر ارزش لذتجویان تأثیر معناداری داردز
فرضیه سوم :روی های حفاظت از آب بر وفاداری مشتریان تأثیر معناداری داردز

1. Teng et al
2. Bacot
3. Nimri et al; Wang et al
4. Lee & Cheng
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فرضیه چهارم :روی های کاها ایعات بر وفاداری مشتریان تأثیر معناداری داردز
مطالع رایو 4و همکاران ( )0242در حوزه مهمانداری نشان می دهد ک ارزش های لذت جویان ب

ور قاب

مالحظ ای ب خرید مجدد محصععول و تبلیغ شععفاهی آن منتهی خواهد شععدز یافت های کی ( )0241نشععان
می دهد ک ارزش لذت جویان تاثیر بیشععتری بر تمای ب اسععتفاده از خدمات شععرکت خواهد گذاشععتز
تحشیشات اوزترک و همکاران ( )0242در خصععوب رفتار مشععتریان در هنگام تصععمی ب رزرو یک هت
خاب بیانگر ای اسعت ک ارزش لذت جویان نشا مهمی در تعیی تمای مهمان در استفاده از خدمات آن
هت دارندز بر ای اساس ،فر ی زیر مطرح شد:
فرضیه پنجم :ارزش لذتجویان بر وفاداری مشتریان تأثیر معناداری داردز
در چارچوب نظری وفاداری هان و هوانگ ،)0241( 0سععطح باالی نگرانیهای زیسععت محیطی ،روابط بی
تمایالت رفتاری محیطی و عوام زمین ساز آن را تشویت میکندز
بدی ترتی

مدل مفهومی پهوها ب صورت زیر راحی میگرددز
روی

H
3

وفاداری

H

مشتریان

5

H1

حفاظت

از آب

ارزشهای
لذتجویان

H2
H4

روی کاها
ایعات

شک 4ز مدل مفهومی پهوها

روششناسی پژوهش
تحشیق حا عر بر اسعاس هدا یک تحشیق کاربردی و بر اسعاس چگونگی ب دست آوردن دادههای مورد
نیاز ،از نوع پهوهاهای توصعیفی و پیمایشی ب شمار میآیدز از آنجایی ک ب دنبال بررسی رابط بی چند
متغیر پنهان و مولف های آشعکار آنها با یکدیگر و بررسعی برازش و درج تشری

الگو مشعخا است ،از
1. Ryu
2. Han and Hwang
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نوع پهوهاهای همبسععتگی و مبتنی بر روش مدلیابی معادالت سععاختاری محسععوب میشععود (فیض و
همکاران)4972 ،ز از دید زمانی و اجرایی نیز ،یک پهوها مشطعی – عر عععی ب شعععمار میآیدز دادههای
مورد نیاز ای پهوها ،از ریق ابزار پرسعشنام استاندارد جمع آوری گردیدز ابزار سنجا در ای پهوها
شام متغیرهای زیر میباشد ک در ادام ب تو یح آنها پرداخت شده است:
مشیاس روی حفاظت از آب شععام  2گوی میشععودو از پرسععشععنام بیکر و همکاران ()0241؛ هان و چ
( )0249و ورم و چندرا )0242( 4برای اندازهگیری آن اسععتفاده شععدز در ای تحشیق از مشیاس روی کاها
ایعات ،توسع یافت توسط اه ( )0221و دینگ و همکاران )0242( 0ب عنوان مبنای پرسشنام استفاده شد
ک شعععام  1گوی بودز در ای مطالع ارزشهای لذتجویان  ،با اسعععتفاده از مشیاس کی و هان ( )0242و
ریووهمکاران ( )0242ارزیابی شععدز در نهایت از مشیاس وفاداری مشععتری توسععع یافت توسععط پروگینی و
بگزی ()0224و ال-ادلی )0248( 9ب عنوان مبنای پرسعشنام استفاده شد ک شام  9گوی بودز مشخصات
پرسشنام در جدول  4ارائ شده استز
جدول 4ز منابع مربوط ب مربوط ب هر یک از متغیرها
متغیر 

تعداد

محشق 

گوی ها
بیکر و همکاران ()0241؛ هان و چ ( )0249و ورم و چندرا ( )0242

روی حفاظت از آب 

 2

روی کاها ایعات 

 1

ارزشهای لذتجویان

1

کی و هان ()0242و ریووهمکاران ()0242

وفاداری مشتری

9

پروگینی و بگزی ()0224و ال-ادلی ()0248


اه ( )0221و دینگ و همکاران ()0242

منبع :یافت های پهوها

جامعة آماری در تحشیق حا عر مشعتریان هت های چهار و پنج سعتاره در شعهر تهران ک نامحدود هستند،
میباشعدز برای ب دست آوردن حج نمون  ،از روش نمون گیری در دسترساستفاده شده استز بدی ترتی
ک پرسانام های پهوها در اختیار مشتریان ای هت ها قرار داده شد و از آنان خواست شد ک پرسانامة
مذکور را ب دقت مطالع کنند و ب پرسعاهای آن پاسعم دهندز برای ب دست آوردن حج نمون  ،از فرمول
کوکران استفاده شده ک حج نمون در ای پهوها  981نفر است (سرمد و همکاران)4971 ،ز
1. Baker; Han & Chan; Verma & Chandra
2. Oh; Ding et al
3. Perugini & Bagozzi; El-Adly
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1.96   0.5  0.5
 384
2
2
 0.05  1.96   0.5  0.5
علیرغ اینک حج نمون  981نفر برآورد شععد ،محشق اقدام ب توزیع 122پرسععشععنام در میان مشععتریان
2

n

پرداخت ک از ای تعداد  988پرسعشنام جمعآوری شد و در نهایت با کنار گذاشت پرسشنام های ناقا،
تعداد 981پرسانام مورد تحلی قرار گرفتز
تجزیه و تحلیل دادهها
برای بررسععی همبسععتگی بی متغیرهای پهوها از ععری

همبسععتگی پیرس ع و جهت آزمون فر ععی ها،

تکنیک مدلیابی معادالت سعاختاری با بهرهگیری از نرمافزار  LISRELب کار گرفت شعده استز مه تری
شعععاخاهعای برازش معدل عبعارتند از 9CFI ،0NNFI ،4NFI :و 1RMSEAز حالتهای بهین برای ای
آزمونها عبارتند از:
 )4آزمون  x2هرچ کمتر باشعد بهتر است ،زیرا ای آزمون اختالا بی داده و مدل را نشان میدهد (فیض
و همکاران)4972 ،ز
 )0آزمون  NNFI ،NFIو  CFIاز  72درصد بایستی بیشتر باشد (غفاری و کنجکاور منفرد)4979 ،ز
 )9آزمون  RMSEAهرچع کمتر باشعععد بهتر اسعععت ،زیرا یک معیار برای میانگی اختالا بی دادههای
مشاهده شده و دادههای مدل است (فیض و همکاران)0249 ،ز
قب از وارد شعدن ب مرحل آزمون فر عی ها الزم اسعت تا از صعحت الگوهای ساختاری ه ارز متغیرهای
پهوها ا مینان حاصع شعود ،ای کار توسط الگوی اندازهگیری صورت میگیرد (نشوی و ثابت)4979 ،ز
در جدول  0ویهگیهای جمعیتشعناختی مشتریان در هت های چهار و پنج ستاره در شهر تهران نشان داده
شعده اسعتز بیشتری درصد فراوانی س نمون ها بیشتر از  14تا  12سال استز بیشتر نمون ها مرد و دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بودندز

1. Normed Fit Index
2. Non-Normed Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Root Mean Square Residuals
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جدول 0ز دادههای جمعیتشناختی مشتریان
جنس

تحصیالت

سن

مرد

زن

کمتر از 12

14-12

بیشتر از 14

کمتر

فوق دیپل و

درصد

22

12

91

14

01

47

91

19

و باالتر

لیسانس

فوق لیسانس

فراوانی

090

419

491

417

70

99

407

489

منبع :یافت های پهوها

جهت بررسعی و ا مینان از نرمال بودن دادهها ،با استفاده از آزمون کلموگورا-اسمیرنوا ب آزمون نرمال
بودن توزیع نمون پرداخت میشودز
جدول 9ز نتایج آزمون کلمگورا -اسمیرن
کلموگورا-اسمیرنوا

جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها

روی حفاظت از آب

روی کاها ایعات

ارزشهای لذتجویان

وفاداری مشتری

0/87

0/74

0/79

0/79

2/91

2/94

2/24

2/17

مشدار آزمون

2/82

2/91

2/99

2/29

سطح معناداری

2/910

2/298

2/044

2/281

شاخاهای نرمال

منبع :یافت های پهوها

با توج ب ای ک تمامی سععطوح معنی داری باالتر از  2/21اسععت لذا نرمال بودن تمامی متغیرها در سععطح
ا مینان  %71مورد پذیرش واقع میگرددز
در تحلی عاملی تاییدی ،پهوهشععگر ب دنبال دریافت ای مطل

اسععت ک آیا سععوالهای پهوها قابلیت

سعنجا متغیر مورد نظر را دارا هسعتند؛ از سویی با توج ب اینک متغیرهای پهوها حا ر دارای ابعادی
هستند ک برای هر یک از ابعاد سوالهایی راحی شده ،الزم است تحلی عاملی تاییدی در دو مرتب اول و
دوم صعورت پذیرد (صفرنیا و همکاران)4972 ،ز در ای پهوها ،با توج ب اینک متغیرهای روی حفاظت
از آب ،روی کاها عایعات ،ارزشهای لذتجویان و وفاداری مشعتری بدون دارای هستند ،برای روایی
آن از الگوی اندازهگیری مرتب اول اسعتفاده شده استز در جدول  1بار عاملی مشدار عددی است ک میزان
شععدت رابط میان یک متغیر پنهان و متغیر آشععکار مربو

را ی فرآیند تحلی مسععیر مشععخا میکند
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(دهشانی سعلطانی و همکاران .)4972 ،همننی در ای جدول سعوالها نشان دهنده ای است ک هر متغیر
توسعععط چند گوی سعععنجیده میشعععودز نتایج مربوط ب الگوی اندازهگیری هر یک از متغیرهای مربوط ب
پهوها در جدول  1ارائ شده استز
جدول 1ز الگوی اندازهگیری مرتب اول و دوم متغیرهای پهوها
متغیر

ری

سوالها

استاندارد

عدد معناداری

روی حفاظت

استفاده از توالتهای با فشار آب ک و اقدامات بهداشتی مناس

2/29

41/41

از آب

استفاده از سینکهای فشار آب ک

2/28

41/11

استفاده از دوشهای هوشمند

2/99

49/47

2/99

41/81

2/97

49/97

تعویض ملحف ها فشط در صورت نیاز

2/84

48/20

استفاده از مواد بازیافتی (از قبی کاغذ ،پالستیک ،ززز)

2/22

40/78

عدم استفاده از شویندههای شیمیایی

2/97

42/49

استفاده از ظروا مخصوب قاب بازیافت در اتاق مهمان و البی هت

2/27

49/99

2/20

40/29

با ارزش بودن اقامت در ای هت

2/91

42/92

ارزشهای

لذت بخا بودن بازدید از ای هت

2/82

47/97

لذتجویان

تجرب خوبی بودن بازدید از ای هت

2/29

40/81

تجرب متفاوتی بودن اقامت در ای هت

2/84

48/04

تمای ب اقامت در ای هت در صورت سفر ب ای مح در آینده

2/91

41/81

اقامت در ای هت در صورت سفر ب ای مح در آینده

2/89

49/70

تشویق دیگران ب اقامت در ای هت

2/80

49/22

استفاده از شیرآالت مناس

و ک مصرا

تشویق ب استفاده مجدد از حول های شخصی

روی کاها
ایعات

استفاده از محصوالت بادوام ب جای محصوالت یکبار مصرا
(استفاده از دستمالهای پارچ ای ب جای دستمالهای کاغذی)

وفاداری
مشتریان

منبع :یافت های پهوها

در جدول  1همبسعتگی پیرسع بی متغیرهای پهوها ارائ شده استز همانگون ک مشاهده میشود بی
تمام متغیرهای پهوها همبسعتگی مثبت و معنادار در سعطح ا مینان  71درصد وجود داردز نتایج ب دست
آمده نشان میدهد ک روی حفاظت از آب بیشتری همبستگی را با ارزشهای لذتجویان داردز
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جدول 1ز نتایج آزمون همبستگی پیرسون
روی حفاظت از

نام متغیر

روی کاها

آب
ری

جویان

4

2/129

2/190

2/902

سطح معنی داری

2/222

2/222

2/222

2/222

همبستگی

2/282

4

2/084

2/997

ایعات

سطح معنی داری

2/222

2/222

2/222

2/222

ارزشهای

همبستگی

2/190

2/084

4

2/071

سطح معنی داری

2/222

2/222

2/222

2/222

همبستگی

2/902

2/997

2/071

4

سطح معنی داری

2/222

2/222

2/222

2/222

روی حفاظت از
آب

ری

روی کاها

ری

لذتجویان

ری

وفاداری مشتری

همبستگی

ایعات

ارزشهای لذت-

وفاداری مشتری
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آزمون فرضیهها و مدل
الگوی آزمون شده پهوها در شک  0ارائ شده استز شاخا  RMSEAدر ای الگو  2/218و شاخا
 GFIمعادل  2/79محاسععب شععدز چون مشدار  RMSEAک و مشدار  GFIنیز باالی  2/72اسععت ،اعتبار و
برازندگی مناسع

الگو تایید میشعودز نسعبت کای دو ب درج آزادی در ای پهوها  0/11محاسععب شده

اسعت ک پایی تر از  9بودن آن نشعان از برازندگی باالی الگو استز بنابرای میتوان ب نتایج تحلی الگوی
معادالت ساختاری اتکا کردز سایر شاخاهای برازش نیز در جدول  2آورده شده استز
جدول 2ز شاخاهای نیکویی برازش برای مدل
ردیف

معیارهای برازش مدل

8

کای دو نسبی

5

ریش میانگی مجذورات تشری

شاخص

2

𝑓𝑑⁄

RMSEA

بعد

حد مطلوب

نتیجه

0/11

<9

قاب قبول

2/218

< 2/4

برازش خوب

2/219

حدود صفر

قاب قبول

> 2/72

بسیار خوب
بسیار خوب

9

ریش مجذور ماندهها

PMR

6

شاخا برازش هنجار شده

NFI

2/71

2

شاخا نرم برازندگی

NNFI

2/71

> 2/72

4

شاخا برازش تطبیشی

CFI

2/72

> 2/72

بسیار خوب

1

شاخا برازش نسبی

RFI

2/79

> 2/72

بسیار خوب

1

شاخا برازش ا افی

IFI

2/72

> 2/72

بسیار خوب

3

شاخا برازندگی

GFI

2/79

> 2/72

بسیار خوب
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روی حفاظت

0/29

از آب

1/70
وفاداری

ارزشهای

0/24

مشتریان

لذتجویان
0/19

روی کاها

1/22

ایعات

شک 0ز آزمون مدل ساختاری ،منبع :یافت های پهوها

در جدول  9عری

مسعیر ب همراه مشادیر معناداری ( )tگزارش شعده اسعتز با استفاده از نتایج جدول 9

میتوان ب بررسی فر ی های پهوها پرداخت ک در ادام آورده شده استز
جدول 8ز رای
فرضیه

مسیر و مشادیر معنادار مربوط ب آن

مسیر

4

روی حفاظت از آب

0

روی کاها ایعات

9

روی حفاظت از آب

1

روی کاها ایعات

1

ارزشهای لذتجویان

ضریب مسیر

t

تأیید یا رد فرضیه

ارزشهای لذتجویان

2/97

1/70

تایید

ارزشهای لذتجویان

2/02

0/19

تایید

وفاداری مشتری

2/01

0/29

تایید

2/98

1/22

تایید

2/00

0/24

تایید

وفاداری مشتری
وفاداری مشتری
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در آزمون فر عی های مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،رای

ب دست آمده زمانی معنادار

میباشععند ک مشدار آزمون معناداری آنها از عدد  4/72بزرگتر و از عدد  -4/72کوچکتر باشععد (آهنگران و
اصعالنی)4972 ،ز عری

معناداری میان روی حفاظت از آب با ارزشهای لذتجویان و وفاداری مشتری

برابر با  1/70و  0/29میباشععدز بنابرای روی حفاظت از آب تأثیر معناداری روی ارزشهای لذتجویان و
وفاداری مشععتری داردز ععری

معناداری میان روی کاها ععایعات با ارزشهای لذتجویان و وفاداری

مشعععتری برابر با  0/19و  1/22میباشعععدز بنابرای روی کاها عععایعات تأثیر معناداری روی ارزشهای
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لذتجویان و وفاداری مشتری داردز ری

893

معناداری میان ارزشهای لذتجویان با وفاداری مشتری برابر

با  0/24میباشدز بنابرای ارزشهای لذتجویان تأثیر معناداری روی وفاداری مشتری داردز
در جدول  7عری

مسعیر ب همراه مشادیر معناداری ( )tبرای بررسی اثرات غیرمستشی متغیرهای پهوها

گزارش شعده اسعتز با استفاده از نتایج ای جدول میتوان ب بررسی نشا میانجی ارزشهای لذتجویان
پرداختز
جدول 7ز اثرات مستشی و غیرمستشی
متغیر
ردی
4
0

اثرات

متغیرهای مستش

متغیرهای میانجی

روی حفاظت از

ارزشهای لذت-

اب

جویان

روی کاها

ارزشهای لذت-

ایعات

جویان

متغیرهای وابست
وفاداری مشتری
وفاداری مشتری

اثر مستشی

اثر غیرمستشی

اثر ک

0/29

44/87

49/72

2/01

2/28

2/90

1/22

1/28

42/91

2/98

2/21

2/19
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عری

معناداری اثر غیرمسعتشی میان روی حفاظت از آب و روی کاها ایعات از ریق متغیر میانجی

ارزشهعای لعذتجویعانع برابر بعا  44/87و  1/28میباشعععدز بنابرای روی حفاظت از آب و روی کاها
عایعات ،تأثیر معناداری روی وفاداری مشتری داردز در نتیج متغیر ارزشهای لذتجویان ب عنوان متغیر
میانجی در تأثیر دو متغیر فوق ایفای نشا داردز
نتیجهگیری
ای پهوها با هدا مطالع و بررسعی تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاها ایعات بر افزایا وفاداری
مهمانان با تبیی نشا ارزشهای لذت جویان در هت های چهار و پنج سععتاره در شععهر تهران انجام شععدز
شعععواهد تجربی ای مطالع حاکی از ای اسعععت ک ارزیابی مهمان از روی های حفاظت از آب و عملکرد
کاها ععایعات نشا تعیی کنندهای در ایجاد ارزش های لذت جویان و افزایا وفاداری ب هت داردز ای
یافت ها با نتععایج ب دست آمده از پهوهاهعای (بیکر و همکاران0241 ،؛ ثینعق و همکاران0241 ،؛ هعان و
همکاران0248 ،؛ واینگارد و دیالنگ )0249 ،4سعازگار استز نتایج ب دست آمده از پهوها نشان می دهند
1. Baker; Singh; Han et al; Wyngaard & de Lange
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ک مدیریت زیسعت محیطی در حفاظت از آب و کاها ایعات ،تالش با ارزشی است ،زیرا برای مهمانان
حامی محیطی ک در یک هت اقامت دارند ،تجرب لذت بخاتر و بهتری دارد و در نهایت ر ایت بیشتری
از اقامت در هت خواهند داشعتز یافت های پهوها نشان می دهد ک مدیریت حفاظت از آب تأثیر بیشتری
بر ارزشهای لذتجویان مهمانان داردز از دیدگاه عملی ،اقدامات حفاظت از آب باید در اولویت عملکردی
هت های سعبز قرار گیرد؛ زیرا بر بق نتایج ای مطالع  ،روی های کاها مصرا آب تاثیر بیشتری بر بهبود
ادراک و ارزش اقدامات هت از نظر مهمانان دوسعتدار بیعت خواهد گذاشعتز نتایج پهوها حا ر نشان
می دهعد ک ارزش لذت جویان مشعععتریان در وفاداری آنها ب هت اهمیت فراوانی داردز در نتیج میتوان
چنی اسععتنباط کرد ک در حال حا ععر توج ب مسععائ زیسععت محیطی برای مشععتریان هت ها از اهمیت
خاصی برخوردار است و میتواند بر لذتبخا بودن تجرب سفر گردشگران و مسافران و در نهایت تمای
ب اقامت مجدد آنان در هت هایی ک ب مسعائ زیست محیطی توج میکنند ،تأثیر بسزایی داشت باشدز ای
نتایج با یافت های تجربی کی  )0241( 4همخوانی دارد ک بر نشا برجست ارزش لذت جویان در تصمیمات
مشتری در زمین گردشگری تأکید دارندز نتایج نشان می دهد ک مشتریان در هنگام مصرا محصوالت هت
سعبز بیشتر ب ویهگی های لذت جویان آن توج می کنندز بر بق یافت ها ،افزایا میزان تجارب لذت جویان
ب افزایا وفاداری مهمانان ب هت سعععبز و تمای ب حمایت از روی های هت سعععبز می انجامدز ای نتیج
نشعان می دهد ک مهمانانی ک نگران محیط زیست هستند ،حا رند بهای بیشتری در ازای فعالیت های هتلی
ک ب روی های سعععبز توج دارد ،بپردازند و ب ای هت ها وفادارترندز افزایا نگرانی زیسعععت محیطی در
نهایت باعث افزایا مشععارکت فعال مهمان در روی های سععبز و وفاداری آنها ب هت می شععودز بنابرای
معدیران هت های چهار و پنج سعععتاره در تهران باید راه های کارآمدی برای افزایا آگاهی های مهمانان در
مورد شعدت تخری

زیسعت محیطی ناشعی از ریق کانال های مختل

پیدا کنندز بررسی رابط غیرمستشی

بی متغیرهای تحشیق نشعان می دهد ک ارزشهای لذتجویان نشا مهمی در چارچوب مفهومی پیشنهادی
ایفا می کنندز ارزش های لذت جویان ب

ور گسععتردهای ب عنوان پیشععران گرایا های رفتاری و همننی

عوام میانجی در تولید چنی اهدافی در مهمانداری ،رفتار مصعععراکننده و بازاریابی تلشی می شعععوندز ای
1. Kim
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یافت ها با نتایج ب دسعععت آمده از پهوهاهای (کی 0241 ،؛ اوزترک و همکاران0242 ،؛ ریو 4و همکاران،
 )0242ه خوانی داردز
با توج ب نتایج ب دست آمده از پهوها ،پیشنهادهایی کاربردی ب شرح زیر مطرح میشود:
 مدیران هت ها باید مشعتریان فعلی و احتمالی بالشوه خود را در جریان روی های سبز هت خود قرار دهند(ب عنوان مثال ،تجهیزات و شعیرآالت کارآمد ،سعینک ها  ،سعرشورها و توالت های فشار آب ک  ،روی های
بهداشعتی کارآمدتر در اسعتفاده از آب ،اسعتفاده بیشعتر از مواد بازیافت ،و لوازم با دوام و چند بار مصرا،
بازیافت بیشعععتر مواد در مشایسععع با هت های معمولی و سعععایر اقامتگاه ها) و از ریق کانال های ارتبا ی
مختل

ب آنها معیارها و دسعتورالعم های سعبز ،و پیروی آنها از ای اسعتانداردها را ا الع رسانی کنندز

ای اقدامات ب مهمانان کمک میکند تا ارزیابی مثبتتری از خدمات هت ها داشت باشندز
 سعرمای گذاری روی کمپی های زیسعتمحیطی و آگهیهای مربوط ب مسعائ زیسعتمحیطی حاص ازفععالیعت هعای هتع هعا می تواند یکی از راهکارهای کارآمد برای افزایا نگرانی عمومی مهمانان در مورد
مسائ زیستمحیطی و تشویت تعهد زیستمحیطی افراد آگاه از چنی مسائلی شودز
 برای حداکثر اسععتفاده از ارزیابی مثبت مهمانان در مورد حفاظت از آب و کاها ععایعات ،بدون شععکمدیران هت های سععبز باید بتوانند با کمک بهرهگیری از تجربیات ارزشععمند خود ب شععیوهای لذت جویان
مهمانان را ب استفاده از امکانات خود تشویق کنندز
ای پهوها همنون سعععایر تحشیشات تحت تأثیر محدودیتهایی قرار داردز اول اینک  ،تحشیق حا عععر بر
روابط بی متغیرهای مطالع در میان هت های چهار و پنج سععتاره تمرکز کرده اسععتز در نتیج یافت های ب
دست آمده از ای پهوها ب ای جامع قاب تعمی هستندز دوم ،محدودیتهای ذاتی ابزار سنجا از قبی
خطای اندازهگیری میباشدز با ای حال پیشنهعاد میشود در تحشیشعات آتی ،مدل مفهومی پهوها در سایر
هت ها و شعرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری نیز مورد بررسی و آزمون قرار گیرد؛ پیشنهاد میشود
روی حفاظت از آب ،روی کاها ایعات ،ارزشهای لذتجویان و وفاداری مشتری با متغیرهای دیگری
چون ر ایت مشتری و ارزشهای فایدهباور و ززز مورد مطالع قرار گیرد؛ پیشنهاد میشود در مطالعات آتی
1. Kim; Ozturk, Ryu
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از سععایر روشهای جمعآوری دادهها همانند مصعععاحب و روشهای ترکیبی اسععتفاده شعععودز در حالی ک
حفاظت از آب و کاها عایعات ،جنب های بسیار مه مدیریت پایدار در صنعت هتلداری تلشی می شوند،
صععرف جویی در انرژی نیز از اهمیت زیادی برخوردار اسععتز پیشععنهاد میشععود در تحشیشات آینده باید
روی های حفاظت از انرژی و نشا آن در رفتار مهمانان دوستدار محیطزیست بررسی شودز
منابع
آهنگران ،جعفر و اصعالنی ،ر عاز ()4972ز «تأثیر عناصعر مشعارکت برند بر ر ایت و وفاداری مشتریان رستورانهای زنجیرهای
شهر تهران»ز دوفصلنام مطالعات اجتماعی گردشگری79-409 ،)7(1 ،ز
احمدی دانیالی ،آرزو و پاپیان ،اله ز ()4972ز «بررسعی مزیت رقابتی بازاریابی سعبز در صنعت هتلداری در سطح هت های منطش
غرب تهران»ز دهمی کنفرانس بی المللی اقتصاد و مدیریتز
امیرشعاهی ،میراحمد یزدانی ،حمیدر عا و عالیپور ،اله ز ()4970ز «بررسی تأثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصراکنندگان
عضو شبک های اجتماعی در ایران»ز فصلنام تحشیشات بازاریابی نوی 14-18 ،)1(9 ،ز
بهاری ،جعفر؛ فراهانی ،بنفش ؛ بهاری ،شهال؛ بذل  ،مرجان و بهاری ،حامدز ()4972ز «بررسی نشا واسط ر ایت مشتری در تأثیر

کیفیت خدمات بر وفاداری مشعتری در صعنعت هتلداری (مطالع موردی :هت های شعهر مشهد)»ز فصلنام جغرافیا و مطالعات
محیطی01-12 ،)09(2 ،ز
بهاری ،جعفر؛ فراهانی ،بنفش ع ؛ بهاری ،شععهال؛ بذل  ،مرجان و بهاری ،حامدز ()4971ز «تأثیر ر ععایت مشععتری و تصععویر برند بر
وفاداری ب برند در صنعت هتلداری (مورد مطالع  :هت های پنج ستاره شهر تبریز)»ز فصلنام فضای گردشگری4-48 ،)47(1،ز
تاجزاده نمی  ،ابوالفضعع ؛ تاجزاده نمی  ،آیدی و رمضععانی ،مرتضععیز ()4972ز «عوام مرتبط با وفاداری مشععتریان ایرانی در
هت های پنج ستاره تهران»ز فصلنام کاوشهای مدیریت بازرگانی448-491 ،)1(9 ،ز
حشیشینسع  ،منیهه؛ یزدانی ،حمیدر ععا و داورپناه کیاسعرایی ،فا م ز ()4971ز «تأثیر حمایت مدیریت ارشععد از اقدامات زیسععت
محیطی بر اسعتراتهی بازاریابی سعبز و عملکرد زیسعتمحیطی کس
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