مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© املجلد ( – )58العدد األول– يناير 2021

املدرس بقسم إدارة األعمال
كلية التجارة -جامعة املنصورة
جمهورية مصر العربية
m_khashan@mans.edu.eg

ملخص البحث
تستثمر الحكومة املصرية بشكل كبير في الترويج ملواقعها السياحية وما يتبعها من تحسينات في قطاع الخدمات الفندقية
الستعادة ريادتها في صناعة الضيافة في املنطقة وتقديم صورة غير نمطية عن مصـ ـ ـ ــر في صور ر ية مصـ ـ ـ ــر  2030للتنمية
ً
املسـ ـ ــتدامة ويتداد االلتمام طال القطاع يض ـ ـ ـا لدوره البارز في تنمية الناتج املحلي اإلجمالي ودعم االقتصـ ـ ــاد املصـ ـ ــر
طالتبعية .ومن ثم تهدف الدراسة إلى طحث دور املشاركة في خلق القيمة على النوايا السلوكية اإليجاطية من خالل توسيط
امتنان ورص ـ ـ ـ ــا عمالر الفنادق طمص ـ ـ ـ ــر .كما تهدف إلى طحث الدور املعدل للعدالة املدركة لس ـ ـ ـ ــعر الخدمة في العالقة طين
بعـاد املش ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة واـل من امتنـان ورص ـ ـ ـ ــا العمالر .وقـد تم االعتمـاد على قـاممـة االس ـ ـ ـ ــتقص ـ ـ ـ ــار ع ر اإلنترنـ
لتجميع البيـانـات األوليـة الالزمـة الختبـار فروض الـدراس ـ ـ ـ ــة لعينـة قوامهـا  436مفردة من عمالر الفنـادق طمص ـ ـ ـ ــر كمـا تم
تحليل البيانات طاســتادام ســلوذ نماجة املعادلة الهيكلية  .PLS-SEMوتمثل لم نتامج الدراســة في وجود تيثير معنو
إيجابي للمشـ ـ ـ ــاركة في اإلنتاي علي النوايا السـ ـ ـ ــلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق املتمثلة في نوايا إعادة التيارة ونوايا نشـ ـ ـ ــر
ً
ً
املراجعات اإليجاطية ع ر اإلنترن واالس ــتعداد لدفع س ــعار اس ــتينامية في حين اان للقيمة ثنار االس ــتادام تيثيرا معنويا
ً
إيجاطيا علي نوايا إعادة التيارة ونوايا نش ـ ـ ــر املراجعات اإليجاطية فقط .كما ش ـ ـ ــارت النتامج إلى وجود تيثير معنو إيجابي
لكل من االمتنان والرص ـ ـ ــا على النوايا الس ـ ـ ــلوكية اإليجاطية للعمالر .طاإلص ـ ـ ــافة إلى ن ال من االمتنان والرص ـ ـ ــا مجتمعين
يتوس ـ ـ ــطان العالقة طين بعاد املش ـ ـ ــاركة في خلق القيمة والنوايا الس ـ ـ ــلوكية اإليجاطية للعمالر .كما ش ـ ـ ــارت النتامج إلى ن
إدراك عمالر الفنادق لعدالة سـعر الخدمة املقدمة ُيقو العالقة طين املشـاركة في اإلنتاي وال من امتنان ورصـا العمالر
في حين ُيقو العالقة طين القيمة ثنار االستادام وامتنان العمالر فقط.

الكلمات املفتاحية
املشاركة في خلق القيمة  -امتنان العمالر  -رصا العمالر  -النوايا السلوكية اإليجاطية للعمالر  -الفنادق.
 1تم تقديم البحث في  2020/8/26وتم قبوله للنشر في .2020/10/1
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توسيط إمتنان ورصا العميل في العالقة طين املشاركة في خلق القيمة والنوايا السلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق طمصر

( )1املقدمة
لقد حظي موصوع املشاركة في خلق القيمة  Value co-creationطقدر كبير من االلتمام طين الباحثين واملمارسين
ً
علي حد سـ ـ ـ ــوار في ا،ونة األخيرة وعلي األخ في دطيات التسـ ـ ـ ــويق وهل اسـ ـ ـ ــتنادا إلي منطق ليمنة الخدمة)
ً
ً
جترا س ـ ـ ـ ً
ـايا وفعالية وليل ً
ـلبيا في عملية خلق
 .(SDLحيث ُينظر إلى العميل وفقا لهاا املنطق على نه كثر نش ـ ـ ـ
القيمة ومن ثم يمكن القول طين ال من مقدم الخدمة والعميل يتعاونان لخلق قيمة مشـ ـ ــتركة ( Opata et al.,
ً ً
ً ً
 .)2019وتعد املشـ ــاركة في خلق القيمة مصـ ــدرا لاما للميية التنافسـ ــية ومحددا لاما لرصـ ــا العمالر ورفالي هم
ُ
لال يتعين على الشـراات و مقدمي الخدمات توفير طيئة تمكن العمالر من املشـاركة في خلق القيمة طاإلصـافة
إلي مراعاة تفضــيالت العمالر الفردية بشــكل مســتمر وهل من جل الحفاق على قدراتهم التنافســية .ولاا فقد
اتجه غلب مقدمي الخدمات في هل املجال إلي االلتمام طمنطق مش ـ ــاركة العمالر في خلق القيمة وهحث دوره
في دعم بعض الس ـ ـ ـ ــلوكيـ ــات اإليجـ ــاطيـ ــة الـ ــداعمـ ــة ملقـ ــدمي الخـ ــدمـ ــة من قبـ ــل عمال هم ( ;Rihova et al., 2018
.)Assiouras et al., 2019
ويقترح طاحثو التســويق في ا،ونة األخيرة إصــافة بعض املكونات العايفية مثل االمتنان لنماهي تســويق العالقات
وهل ـ من ج ــل تطوير عالق ــات نــاجح ــة يويلــة األج ــل طين مق ــدمي الخ ــدم ــات وعمال هم (e.g., Mannan et al.,
ً
) .2019فعلى الرغم من ن إدراي متغير امتنان العمالر في إيار طحوث تس ـ ـ ـ ــويق العالقات حديث نس ـ ـ ـ ـ يا مقارنة
ً
ً ً
ً
طـاملكونـات العالمقيـة األخرث مثـل الثقـة والرص ـ ـ ـ ــا وااللتيام إال نـه قـد ص ـ ـ ـ ــب متغيرا س ـ ـ ـ ــاطقـا لـامـا لتلـ املكونـات
ً
العالمقيــة ممــا يجعلــه حيو ًيـا وص ـ ـ ـ ــروريــا لبــدر عالقــات نــاجحــة طين مقــدمي الخــدمــات وعمال هم (Raggio et al.,
) .2014وقد تناول دراس ـ ــات عديدة متغير امتنان العميل في املجالت التس ـ ــويقية الرامدة خالل العقد املاض ـ ـ
وهما يش ــير إلي لمية ومالممة االمتنان وعالقته الوثيقة طماتلج مجاالت التس ــويق فهو متغير طالأل األلمية لبنار
والحفــاق على العالقــات النــاجحــة مع العمالر طــاإلصـ ـ ـ ـ ــافــة لــدوره في تحفيي الس ـ ـ ـ ــلوكيــات اإليجــاطيــة املس ـ ـ ـ ــتقبليــة
للعمالر (.)Mannan et al., 2019; Kim & Qu, 2020
ً
ً
ويعت ر تحقيق رص ـ ـ ـ ـ ــا العمالر لــدفــا جولريــا طــالنس ـ ـ ـ ـبــة ملقــدمي الخــدمــات لــدوره في تحقيق نتــامج مرتفعــة ل دار
ً
ً
تعقيدا وتنافسـ ـ ـ ــية
والتيثير اإليجابي علي سـ ـ ـ ــلوك العمالر وخصـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــا في قل طيئة األعمال ال صـ ـ ـ ــبح كثر
ً
( .)Dwaikat et al., 2019كما يعد واحدا من كثر املفاليم ال تم مناقش ـ ها في مجال س ــلوك املس ـ هل فيعد
طمثاطة محدد س ــا ـ لس ــلوك العمالر على املدث الطويل ( .)Lee et al., 2019إن رص ــا العمالر ص ــرور ملواص ــلة
العالقـة طين مقـدم الخـدمـة وعمالمـه فـالحرع علي عـدم فقـدان العميـل الحـالي لو كثر لميـة من جـاذ عميـل
جديد والس ـ ـ يل لعدم فقدان العميل لو إرص ـ ــامه ( .)Cakici et al., 2019فتؤكد العديد من الدراس ـ ــات علي ن
رص ـ ـ ــا العمالر له تيثير كبير على رهحية الش ـ ـ ــراات ونوايا العمالر الس ـ ـ ــلوكية ) .(e.g., Torlak et al., 2019وهالتالي
ً
فإن التعرف علي العوامل ال تؤد إلى إرص ـ ـ ــار العمالر يمثل تحديا من التحديات الرميس ـ ـ ــية ملدير التس ـ ـ ــويق
ً
وخصوصا في سياق قطاع الضيافة (.)Mannan et al., 2019
ولتعتيت الفعالية التس ـ ـ ـ ــويقية ملقدمي الخدمات فإنه يجب على املديرين فهم النوايا الس ـ ـ ـ ــلوكية للعمالر بش ـ ـ ـ ــكل
واض ـ ــك وهل لدورلا البارز في توقع الس ـ ــلوك الفعلي املس ـ ــتقبلي للعمالر ( .)Calza et al., 2020فيؤكد ;(Torlak
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ً
) Demir & Budur, 2019علي نه ينبغي علي مقدمي الخدمات طال جهودا مدروس ـ ـ ـ ــة لتعتيت النوايا الس ـ ـ ـ ــلوكية
للعمالر من خالل دراسـ ــة مسـ ـ باتها وهل من جل الحفاق على امليية التنافسـ ــية على املدث الطويل .كما يعت ر
ً
مفهوم عـدالـة األس ـ ـ ـ ـعـار من كثر املفـاليم ال تمـ منـاقش ـ ـ ـ ـ هـا في دطيـات التس ـ ـ ـ ــويق والـا يلعـب لو ا،خر دورا
رميس ـ ـ ـ ًـيا في اتااه قرارات مس ـ ـ ــتنيرة للعمالر ( .)Konuk, 2019فتقوم الش ـ ـ ــراات طبال جهود ملموس ـ ـ ــة لتحس ـ ـ ــين
مس ـ ـ ـ ــتو العـدالـة املـدركـة في األس ـ ـ ـ ـعـار ملـا لعـدالـة الس ـ ـ ـ ــعر املـدركـة من ثثـار إيجـاطيـة علي تعتيت نوايـا إعـادة التيـارة
للعمالر وتحقيق امليية التنافس ـ ــية وخص ـ ــوص ـ ــا في قل التنافس ـ ــية الش ـ ــديدة وتوافر العديد من البدامل في قطاع
ً
الضيافة .فتلعب عدالة األسعار املدركة ً
دورا لاما في تحقيق رصار العمالر وتعتيت السلوكيات اإليجاطية الالحقة
( .)Cakici et al., 2019كما يش ـ ــير) (Opata; Xiao; Nusenu; Tetteh & Asante 2019إلي ن فهم نتامج املش ـ ــاركة
في خلق القيمة بشكل ك ر يستلتم طحث التيثيرات املعدلة إلدراك العمالر لعدالة سعر الخدمات ال يتلقونها.
ً
وتيسـ ــيسـ ــا علي ما سـ ــبق يتمثل الهدف األسـ ــا ـ ـ لتل الدراسـ ــة في طحث واسـ ــتكشـ ــاف اتجاه وقوة العالقة طين
بعاد املش ـاركة في خلق القيمة والنوايا الســلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق طمص ـ ـ ـ ـ ـ ـر املتمثلة في نوايا إعادة زيارة
الفندق ونوايا نشر املراجعات اإليجاطية عن الفندق ع ر اإلنترن واالستعداد لدفع سعار استينامية طاإلصافة
إلي طحث الدور الوس ــيط املحتمل لكل من امتنان ورص ــا العمالر في تل العالقة والدور املعدل للعدالة املدركة
ً
لس ـ ـ ـ ــعر الخــدمــة املقــدمــة اعتمــادا علي نظريــة التبــادل االجتمــا ي  Social Exchange Theoryوهلـ إللقــار نظرة
ً
كثر عمقــا على العالقــة طين متغيرات الــدراسـ ـ ـ ـ ــة ومحــاولــة املسـ ـ ـ ـ ــالمــة في طنــار إيــار مقترح للعالقــة التبــادليــة طين
مقـدمي الخـدمـات الفنـدقيـة ونتالر الفنـادق طـاعتبـار ن قطـاع الفنـادق اـان ومـازال من لم قطـاعـات الخـدمـات
ا
ً
ومس ـ ــالما رميس ـ ــيا في دعم نمو االقتص ـ ــاد القومي املص ـ ــر فقد طلغ مس ـ ــالمة قطاع الس ـ ــياحة والض ـ ــيافة في
الناتج املحلي اإلجمالي املصر ما يقرذ من ( %15الهيئة العامة لالستثمار واملنايق الحرة .)2020
ويعرض الباحث فيما يلي اإليار النظر والفجوة البحثية ومشـ ـ ـ ــكلة الدراسـ ـ ـ ــة وتسـ ـ ـ ــا التها و لداف الدراسـ ـ ـ ــة
و لمي هــا والعالقــة طين متغيراتهــا وتنميــة فروض ونموهي الــدراسـ ـ ـ ـ ــة في ص ـ ـ ـ ــور الــدراسـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ــاطقــة يلي هلـ
اس ـ ـ ــتعراض مناجية الدراس ـ ـ ــة ثم عرض لنتامج الدراس ـ ـ ــة ومناقش ـ ـ ـ ها وتفس ـ ـ ــيرلا كال توص ـ ـ ــي للمس ـ ـ ــالمات
ً
النظرية والتوصيات التطبيقية و خيرا محددات الدراسة وتوجهات لبحوث مستقبلية.

( )2اإلطارالنظري
وفيه يعرض الباحث مفاليم و بعاد متغيرات الدراسة وهل علي النحو التالي:

( )1-2املشاركة في خلق القيمة Value co-creation
لقد ازداد االل تمام البحث فيما يتعلق طمفهوم املش ـ ــاركة في خلق القيمة في الس ـ ــنوات األخيرة كمفهوم س ـ ــا ـ ـ
وشــامل يصــج التعاون طين الش ـ ـ ـ ـ ـراات و صــحاذ املصــالك وفي مقدم هم العمالر كما يعت ر من املبادر الرميســية
ملنطق ليمنة الخدمة ((Ranjan & Read, 2016; Opata et al., 2019; Zaborek & )Service Dominant Logic
).Mazur, 2019
فيؤكد منطق ليمنة الخدمة علي لمية دور العمالر في تقديم املنتج و الخدمة وهمقتض ـ ــاه يش ـ ــارك العمالر في
خلق القيمة من خالل مشاركة توقعاتهم وخ راتهم مع مقدم الخدمة ( )Zaborek & Mazur, 2019ومن ثم يركت
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مفهوم املش ـ ـ ـ ـ ــارك ــة في خلق القيم ــة علي دمج موارد مق ــدم الخ ــدم ــة مع موارد العمالر غير امللموس ـ ـ ـ ـ ــة املتمثلــة في
معارفهم وخ راتهم إلنشـ ـ ـ ــار القيمة ( .)Frempong et al., 2020فتشـ ـ ـ ــكل املوارد امللموسـ ـ ـ ــة تل املوارد الطبيعية
واالقتص ـ ـ ــادية ال يتم االعتماد عليها إلنتاي الس ـ ـ ــلع والخدمات إلرص ـ ـ ــار العمالر طينما تمثل املوارد الفعالة غير
امللموس ــة املعرفة واملهارات ال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية؛ وال تس ــتادم لدعم املوارد املادية امللموس ــة (.)Vargo & Lusch, 2004
ً
وهنار على هل يصـ ــج منطق ليمنة الخدمة العمالر طينهم لم الجهات الفاعلة إلنشـ ــار القيمة طل لم منشـ ـ
القيمــة األسـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــيين ( .)Dekhili & Hallem, 2020ولــاا فــإن لنــاك مــا يــدعو إلي توس ـ ـ ـ ــع مقــدمي الخــدمــات في
االلتمام طينشطة املشاركة في خلق القيمة وتطوير إيار شامل لتعتيت قدرة العمالر علي املشاركة في خلق القيمة
ً
من خالل دراسـ ـ ـ ــة مقدماتها ونواتجها وخصـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــا في قل التنافسـ ـ ـ ــية الشـ ـ ـ ــديدة وإمكانية التفاعل مع العمالر
ً
إلكترونيا بشكل كبير (.)Frempong et al., 2020
ً
ً
ويوفر قطاع الض ــيافة وعلي األخ مجال الخدمات الفندقية س ــياقا مناس ــبا لدراس ــة موص ــوع املش ــاركة في خلق
القيمة حيث يش ـ ــارك العمالر تجاراهم ً
طنار على تفض ـ ــيالتهم الت ـ ــخص ـ ــية وتفاعالتهم مع الفنادق .ومن ثم فإن
توفير طيئة يمكن من خاللها العميل من املشـ ـ ـ ــاركة في عملية خلق القيمة يمكن ن يعتز من رصـ ـ ـ ــا ال يالر ويقدم
ميية تنافس ــية محتملة ملقدم الخدمة ) .(Assiouras et al., 2019; González-Mansilla et al., 2019فيعد قطاع
ً
تتيثر بشكل كبير
الضيافة واحدا من كثر القطاعات الخدمية املوجهة طالخ رةhighly experience-oriented
طا رة العمالر كمـا تتض ـ ـ ـ ــمن نقـاو اتصـ ـ ـ ـ ــال متعـددة وقطـاعـات خـدمـة متعـددة وتض ـ ـ ـ ــم موارد ملموسـ ـ ـ ـ ــة وغير
ملموس ـ ـ ـ ـ ــة في هات الوق ـ  .فقــد تلقي جــانــب الخ رة التمــا ًم ـا طحث ًيـا مفــاليمــا وتجري ًيـا ً
كبيرا في دطيــات تس ـ ـ ـ ــويق
ً ً
الخدمات .حيث تعد خ رة العمالر كيحد بعاد املشـاركة في خلق القيمة ً
مرا سـاس ًـيا ومحددا لاما لرصـالم عن
تجرهة اإلقامة في حد هاتها وعن رفالي هم بشكل عام ).(Fan et al., 2020

( )1-1-2مفهوم املشاركة في خلق القيمة
اس ـ ـ ـ ــتنـ ًـادا ملنطق ليمنــة الخ ــدم ــة يمكن تعريج املش ـ ـ ـ ـ ــارك ــة في خلق القيم ــة على نه ــا عمليــة نش ـ ـ ـ ـط ــة واطتك ــاريــة
واجتم ــاعيــة ق ــامم ــة على التع ــاون طين املنظم ــات واملش ـ ـ ـ ـ ــاركين وال تولــد فوامــد ل جميع وتالق قيم ــة ألص ـ ـ ـ ـح ــاذ
ً
املص ـ ـ ـ حة ( .)Ind et al., 2013كما يش ـ ـ ــير مفهوم املش ـ ـ ــاركة في خلق القيمة يض ـ ـ ــا إلي الطريقة ال يتص ـ ـ ــرف اها
املشـ ـ ـ ــاركين في خلق القيمة ويتفاعلون ويفسـ ـ ـ ــرون ويسـ ـ ـ ــتادمون ويقيمون عروض مقدمي الخدمات & (Lusch
) .Vargo, 2006كما توص ــج طينها األنش ــطة القاممة علي التعاون املش ــترك طين ال من العميل والش ــركة من جل
تصميم سلع وخدمات جديدة و تطويرلا (.)Prahalad & Ramaswamy, 2004
وير ( (Vargo & Lusch 2016ن املش ــاركة في خلق القيمة تش ــير إلي التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفات و األفعال الخاص ــة طالجهات
الفاعلة املتعددة الاين ال يعرفون بعض ــهم البعض و ليس ــوا على و ي تام طبعض ــهم البعض والاين يس ــالمون
في طنار رفالية بعضهم البعض بشكل غير مباشر.
كما يش ـ ــير مفهوم املش ـ ــاركة في خلق القيمة إلي األنش ـ ــطة ال تنطو علي محاولة دمج موارد املنظمة امللموس ـ ــة
وغير امللموس ـ ــة مع موارد العميل املتمثلة في معرفته وخ راته وتفكيره االطتكار وهل من جل خلق قيمة متميية
نـ ــه يعكل املنـ ــافع املرتبطـ ــة طتفـ ــاعـ ــل العمالر مع مقـ ــدمي
ثنـ ــار االس ـ ـ ـ ــتاـ ــدام ()Ranjan & Read, 2016
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الخـدمـات ومثـل تلـ العالقـات املش ـ ـ ـ ــتركـة تعتز وتتيـد من رهحيـة ورفـاليـة الطرفين (.)Ranjan & Read, 2019
فتتي بعض الش ـ ـ ـ ــراـات لعمال هـا املشـ ـ ـ ـ ــاركـة في عمليـات اإلنتـاي (علي س ـ ـ ـ ـ يـل املثـال تتي ش ـ ـ ـ ــركـة Ford Motor
الفرصـة ملمارسـة نشـطة املشـاركة في التصـميم من خالل تمكين املصـممين من جميع نحار العالم من العمل في
نفل مس ـ ـ ـ ـ ــاحــة الواقع االفتراض ـ ـ ـ ـ ) كمــا يتي مقــدمو الخــدمــة املش ـ ـ ـ ـ ــاركــة في خلق القيمــة لعمال هم من خالل
اس ـ ـ ـ ــتاــدام العمالر لخــدمــاتهم ومنتجــاتهم بش ـ ـ ـ ـكــل تجريش ومش ـ ـ ـ ـ ــاركــة خ راتهم بعــد هلـ من خالل الش ـ ـ ـ ــبكــات
االجتمـاعيـة و قنوات التواص ـ ـ ـ ــل ال يوفرلـا مقـدمي الخـدمـات للتفـاعـل مع عمال هم (.)Ranjan & Read, 2019
وعلي لاا النحو تشمل املشاركة في خلق القيمة كال من املشاركة في اإلنتاي والقيمة ثنار االستادام ( Ranjan
.)& Read, 2016, 2019; Assiouras et al., 2019
كما تشـ ــير إلي عملية التفاعل النشـ ــط طين الشـ ــركة وعمال ها من جل خلق القيمة وال تشـ ــمل تحسـ ــين تجرهة
العميل إما من خالل التحسـينات في عملية تقديم الخدمة و تكييج الخدمة لتناسـب االحتياجات و املتطلبات
املحــددة للعميــل من جــل توفير تجرهــة كثر تاص ـ ـ ـ ــي ً
ص ـ ـ ـ ـ ـا وفريــدة لهؤالر العمالر (González-Mansilla et al.,
).2019
ً
وعودا علي طدر فإن املشـ ـ ــاركة في خلق القيمة تي اسـ ـ ــتراتيجية يتعاون طمقتضـ ـ ــالا مقدمي الخدمات و صـ ـ ــحاذ
املص ـ ـ ـ حة وخاص ـ ـ ــة العمالر إلنتاي القيمة املش ـ ـ ــتركة وال تس ـ ـ ــم طتبادل املعرفة والخ رات وتعتز العالقة طين
ص ـ ـ ـ ـحــاذ املص ـ ـ ـ ـ حــة؛ تس ـ ـ ـ ــةي الس ـ ـ ـ ــتاــدام املعرفــة كــيداة لتحقيق امليية تنــافس ـ ـ ـ ـيــة لصـ ـ ـ ـ ــالك مقــدم الخــدمــة
(.)Frempong et al., 2020

( )2-1-2أبعاد املشاركة في خلق القيمة
قام دراسـة ( (Ranjan & Read 2016طمراجعة الدراسـات السـاطقة في مجال املشـاركة في خلق القيمة وتوصـل
إلي ن ال من املش ـ ـ ــاركة في اإلنتاي والقيمة ثنار االس ـ ـ ــتادام يمثالن البعدين األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيين للمش ـ ـ ــاركة في خلق
القيمة ( )Ranjan & Read,2016, 2019; Assiouras et al., 2019حيث توص ـ ــج املش ـ ــاركة في خلق القيمة طينه
التــيثير التراك لكــل من املشـ ـ ـ ـ ــاركــة في اإلنتــاي وكفــارة و جــدارة العميــل .ويمكن تنــاول بعــاد املشـ ـ ـ ـ ــاركــة في خلق
القيمة و بعادلا الفرعية علي النحو التالي:
( )1-2-1-2املشاركة في إنتاج الخدمة Co-production
يشــير مفهوم ا ملشــاركة في اإلنتاي إلي مشــاركة العمالر للمعلومات وتقديم االقتراحات ملقدم الخدمة طاإلصــافة إلي
املش ـ ــاركة في ص ـ ــنع القرار ( .)Ranjan & Read, 2016, 2019فيش ـ ــتمل ُبعد املش ـ ــاركة في اإلنتاي علي التفاعل مع
العمالر بش ـ ــكل مباش ـ ــر و غير مباش ـ ــر و املش ـ ــاركة في عملية تص ـ ــميم املنت و الخدمة .ومن ثم يمكن ن يتجلى
دور مشـاركة العمالر من خالل دورلم في تسـهيل و تيسـير قيام مقدم الخدمة طتقديمها طالشـكل ال،ـحي و في
دورلم النش ـ ـ ــط من خالل تطبيق املعرفة ومش ـ ـ ــاركة املعلومات مع مقدم الخدمة لتحس ـ ـ ــي ها .كما يوص ـ ـ ــج ُبعد
املشـ ـ ـ ــاركة في اإلنتاي علي نه تفاعل العمالر مع مقدم الخدمة من خالل التبادل املشـ ـ ـ ــترك ومشـ ـ ـ ــاركة الخ رات
املش ـ ــتركة ( .)Assiouras et al., 2019وتش ـ ــير غالبية الدراس ـ ــات الس ـ ــاطقة إلي ن لاا ُ
البعد يتكون من ثالثة بعاد
فرعية تتمثل في مشاركة املعرفة واإلنصاف والتفاعل وال يمكن استعراصها كما يلي:
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– مشا ا اااركة املعر ة  :Knowledge Sharingتعت ر مشـ ـ ــاركة املعرفة طمثاطة املكون األسـ ـ ــا ـ ـ ـ واألكثر فاعلية طين
مكونات املشـ ـ ــاركة في اإلنتاي لدورلا في التعرف علي والتعبير عن االحتياجات الحالية واملسـ ـ ــتقبلية للعمالر
وتحدث مش ـ ـ ــاركة املعرفة عندما يتم اس ـ ـ ــتادام معارف العمالر و فكارلم واطتكاراتهم ثنار عملية إنش ـ ـ ــار و
خلق القيمة .ومن ثم فه تتضــمن العديد من املمارســات واألنشــطة املرتبطة طمشــاركة الخ رات طين العمالر
وموقفي مقدم الخدمة ) .(Rihova et al., 2018إن مشـ ــاركة املعارف والخ رات السـ ــاطقة املتراكمة واألفكار
والحلول املبتكرة واملواقج الحياتية الواقعية واألدوار طين ال من مقدم الخدمة والعمالر يساعد على طنار
وتعتيت الكفـارة في عمليـة تقـديم الخـدمـة .كمـا تؤد مشـ ـ ـ ـ ــاركـة املعرفـة إلي تحقيق نتـامج فضـ ـ ـ ـ ــل مقـارنـة طمـا
يمكن تحقيقه في حالة العمل بش ـ ــكل مس ـ ــتقل و منفص ـ ــل وهل ملا يحدثه من إرص ـ ــار للعمالر من ناحية
والتوص ـ ـ ـ ــل ل حلول املبتكرة املش ـ ـ ـ ــتركـة والتقييم الحقيقي لحـاجـات العمالر من نـاحيـة خر  .ومن ثم تعمـل
مش ــاركة املعرفة على تحديد التمامات العمالر ال تتص ــج طالديناميكية والتغير طاإلص ـافة إلي املش ــاركة في
خلق القيمة ).(Ranjan & Read, 2016
– اإلنصاا /العدالة  :Equityلقد كدت العديد من الدراسـات علي ن اإلنصـاف في شـكل االنفتاح والعالقات
ً
املتبادلة غير املقيدة تعد يضــا من العناصــر الهامة لعملية املشــاركة في اإلنتاي حيث يصــج اإلنصــاف مدث
شعور صحاذ املص حة الخارجيين طإحساس امللكية في عملية املشاركة ( .)Ranjan & Read, 2016إن رغبة
مقدم الخدمة في مشــاركة الســيطرة و التحكم من جانبه وعدم االســتهثار اها طمفرده لتكون في صــالك تمكين
العمالر من خالل املس ـ ـ ـ ــالمة في نش ـ ـ ـ ــطة املش ـ ـ ـ ــاركة في خلق القيمة تعد ط س ـ ـ ـ ــاية جولر مفهوم اإلنص ـ ـ ـ ــاف
( .)Hoyer et al., 2010حيث يرتكت مفهوم اإلنصاف في حد هاته علي التركيي على العمالر والرغبة في مشاركة
مق ــدم الخ ــدم ــة للتحكم وتوفير البيئ ــة ال ــداعم ــة .وهكلم ــات خر ف ــإن اإلنص ـ ـ ـ ـ ــاف يق ــاوم تركت التحكم و
الس ـ ـ ــيطرة لتص ـ ـ ــب في اتجالين طين مقدم الخدمة والعمالر وهما يتي فرص ـ ـ ــة ك ر للعمل املش ـ ـ ــترك وتحقيق
تطاطق األلداف وااللتمامات وال طدرولا تؤد إلي خلق القيمة وتحقيق التكامل الفعال للموارد وتض ـ ـ ـ ــافر
الجهود ( .)Ranjan & Read, 2016ومن ثم يمكن القول طين اإلنصـ ــاف يتعلق طقرار مقدم الخدمة طمشـ ــاركة
عمالمه في عملية خلق القيمة جعل عملية خلق القيمة والتحكم فيها والسيطرة عليها مسئولية مشتركة
طين كال الجانبين (.)Hoyer et al., 2010
– التفاعل  :Interactionيمثل التفاعل في حد هاته الراطط األس ـ ــا ـ ـ طين األيراف املش ـ ــاركة في إنتاي الخدمة.
فهو يمثل فرص ـ ـ ــة للفهم واملش ـ ـ ــاركة وتحقيق االحتياجات وتحديد وتقييم املوارد وااللتيامات في نفل الوق
) .(Prahalad & Ramaswamy, 2004فيشير التفاعل إلي الحوار واالرتباو املتبادل طين ال من مقدم الخدمة
والعميل كما نه ُيمكن من عملية التبادل البنار من خالل زيادة احتمالية تقديم الحلول املبتكرة (Ranjan
) .& Read, 2016إن إتـاحـة الفرصـ ـ ـ ـ ــة للثنـار والنقـد وتقـديم االقتراحـات طاص ـ ـ ـ ــوع املنتج و الخـدمـة محـل
التبادل من خالل عملية التفاعل يتيد من احتمالية املش ـ ــاركة وتحس ـ ــين االس ـ ــتجاطة وس ـ ــد الفجوات املكانية
والتمانية في التعامالت .ففي قل التفاعل الجيد تص ـ ـ ـ ــب مش ـ ـ ـ ــاركة الحلول واالقتراحات ال تحقق لدافا
ً
ً
ً
ً
فريدة وجديدة مرا ممكنا .وفي ال هاية فإن التفاعل يعد يض ـ ــا مص ـ ــدرا للقيمة في حد هاته لتمييه ططبيعته
املنطقية وتعتيت املمارسات االجتماعية الفعالة (.)Ranjan & Read, 2016
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وير ال من)(Ranjan & Read 2016), (Assiouras; Skourtis; Giannopoulos; Buhalis & Koniordos, 2019
ن مفهوم املش ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة كثر من مجرد املش ـ ـ ـ ــاركـة في اإلنتـاي واملش ـ ـ ـ ــاركـة في التص ـ ـ ـ ــميم والخـدمـة
الااتية واالطتكار واملش ـ ـ ـ ــاركة في تطوير املنتجات و الخدمات الجديدة  .ولال فإنه طص ـ ـ ـ ــرف النظر عن مد
مش ـ ـ ــاركة العميل في اإلنتاي خالل إنش ـ ـ ــار و تس ـ ـ ــليم املنتج و الخدمة فإنه ال يكتمل مفهوم املش ـ ـ ــاركة في خلق
القيمة إال طاســتادام وتجرهة املنتج و الخدمة من قبل العمالر .وعلي صــور هل فإن مفهوم املشــاركة في خلق
القيمة الطد ن يشتمل على بعد املشاركة في اإلنتاي والقيمة ثنار االستادام مجتمعين.
( )2-2-1-2القيمة أثناء االستخدام Value in use
علي الرغم من ن القيمة يمكن اش ـ ـ ــتقاقها في األص ـ ـ ــل من خالل التفاعل مع مقدم الخدمة هاته وما يقدمه من
ً
س ـ ــلع وخدمات إال نها يمكن ن تنش ـ ــي يض ـ ــا من خالل عملية االس ـ ـ هالك وال قد تكون خالية في الغالب من
تدخل مقدم الخدمة يمكن ن تتم عملية االس هالك في قل عدم تواجد مقدم الخدمة مع العميل في نفل
الوقـ و في نفل املكــان .ومن ثم فــإن مفهوم القيمــة ثنــار االس ـ ـ ـ ــتاــدام يمتــد إلي مــا ورار مجرد املش ـ ـ ـ ـ ــاركــة في
اإلنتاي والتبادل وامتالك السلعة و الخدمة ويتطلب من العمالر معرفة كيفية استادام و االحتفاق طال
املنتج و تل الخدمة ( .)Vargo & Lusch, 2004ويمكن اش ـ ـ ـ ــتقاق مفهوم القيمة ثنار االس ـ ـ ـ ــتادام من س ـ ـ ـ ــياق
اس ـ ـ ـ ــتاـدام العميـل وخ رتـه وإدراكـه والتـيثير العالمقي .ولـاا تتجلي القيمـة ثنـار االس ـ ـ ـ ــتاـدام في يرق التطبيق
املش ــترك واملتكامل للمهارات في ش ــكل املوارد امللموس ــة وغير امللموس ــة ل جهات املش ــتركة في عملية التبادل فعلي
سـ ـ ـ ـ يل املثال تلقي العالي طيحد املنتجعات ال،ـ ـ ـ ــحية الا يتحول من مجرد تلقي خدمة هات يابع صـ ـ ـ ـ ي إلى
الشـ ـ ـ ــعور طاالسـ ـ ـ ــترخار كادمة رفالية خر من خالل عملية اسـ ـ ـ ــتادام تل الخدمة طمفهوم ماتلج من قبل
العميل ومن ثم يمكن القول طين اسـ ـ ـ ــتادام العميل للسـ ـ ـ ــلعة و الخدمة بشـ ـ ـ ــكل ماتلج يؤد إلي خلق قيمة
ً
ماتلفة يضا (.)Ranjan & Read, 2016
ً
ً
ً
وفقـا ملنطق ليمنـه الخـدمـة تعت ر القيمـة مكونـا دينـاميكيـا هو يـابع س ـ ـ ـ ـيـاعي و موقفي والـا ينش ـ ـ ـ ــي عنـدمـا يقوم
العمالر طاس ـ ـ ــتادام واختبار وتقييم عروض و اقتراحات القيمة ملقدمي الخدمات في س ـ ـ ــياق تجاراهم و خ راتهم
السـ ــاطقة ( .)Ranjan & Read, 2016; Assiouras et al., 2019فتشـ ــير القيمة ثنار االسـ ــتادام إلي تقييم العمالر
ً
القامم علي التجرهة للمنتج و الخدمة طص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرف النظر عن س ـ ـ ــماته الوقيفية ووفقا لدوافع املس ـ ـ ـ هل الفردية
وكفارته وسلوكه و دامه ( .)Edvardsson et al., 2010نها تركت علي رهط القيمة املتوقعة بعمليات االستادام
الفعلي كما تركت علي س ـ ـ ــمة التاص ـ ـ ــي و عملية االس ـ ـ ــتادام الت ـ ـ ــخص ـ ـ ــية .ومن ثم فإن لناك ثالثة مكونات
تش ــكل ُبعد القيمة ثنار االس ــتادام تتمثل في الخ رة  /التجرهة الس ــاطقة والتاص ــي والعالقات ( & Ranjan
 )Read, 2016وال يمكن استعراصها كما يلي:
– الخبرة  :Experienceتع ر الخ رة عن التفــاعــل العــايفي والتجــارذ الفريــدة وال تمثــل قيمــة جولريــة فريــدة
لـد العمالر ( .)Lusch & Vargo, 2006فه مش ـ ـ ـ ــتقـة من ارتبـاو العمالر طـاملنتجـات و الخـدمـات من خالل
الجوان ــب اإلدراكي ــة والوج ــداني ــة وال ينتج ع ه ــا القيم ــة ثن ــار االس ـ ـ ـ ــتا ــدام (.)Edvardsson et al., 2005
وهالتـالي فإن العميـل يش ـ ـ ـ ــترك في خلق القيمـة من خالل خ رته طاس ـ ـ ـ ــتاـدام املنتج و الخـدمة محـل التبـادل
ح ى وإن اان هل االسـتادام يتم بشـكل تجريش ولم يقم العميل بعملية الش ـ ـ ـ ـ ـرار الفعلي ( Edvardsson et
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توسيط إمتنان ورصا العميل في العالقة طين املشاركة في خلق القيمة والنوايا السلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق طمصر

 .)al., 2010ومن ثم يمكن القول طـين العمالر يش ـ ـ ـ ــاراون في خلق القيمـة من خالل خ راتهم املتعلقـة طكيفيـة
تتمثــل في املعرفــة اإلدراكيــة والعــايفيــة املعقــدة للعمالر وال تنش ـ ـ ـ ـ ــي من
اس ـ ـ ـ ــتاــدام املنتج و الخــدمــة
املشـاركة املكثفة وفهم األدوار املتكاملة والتصـرف بعفوية والقدرة علي التكيج لالسـتمتاع طاملنتج و الخدمة
بش ــكل ماتلج لتحقيق الرفالية الت ــخص ــية (.)Archpru Akaka & Chandler, 2011; Lemke et al., 2011
ُ
ً
فالخ رة تس ـ ــالم في خلق القيمة ثنار االس ـ ــتادام ألنها توفر إحس ـ ــاس ـ ــا طالتحول الااتي؛ فعلي س ـ ـ يل املثال
ً
إدراك العميل ألن الخدمة العالجية ال يتلقالا داخل حد املنتجعات ال،ــحية تمثل فرصــة يضــا للشــعور
طاالس ـ ـ ـ ــترخار والرفالية واالس ـ ـ ـ ــتمتاع طال املكان في هات الوق تولد لديه قيمة ماتلفة ثنار االس ـ ـ ـ ــتادام
(.)Ranjan & Read, 2016
– التخصا ا اايص  :Personalizationيشـ ـ ــير التاصـ ـ ــي إلى تفرد عملية االسـ ـ ــتادام الفعلية و املدركة ومن ثم
تكون القيمة هات يابع موقفي تتوقج علي الخصـ ــام التـ ــخصـ ــية للعميل متلقي الخدمة ( Lemke et
 .) al., 2011ومن ثم ينتج عن عملية التاصـ ــي إمكانية إعادة تشـ ــكيل و تقديم املنتج و الخدمة طنار علي
ثقافة العميل وهل ألن التاصي يوسع حدود القيمة املحققة للعميل ويتي إعادة التكوين و التشكيل
األس ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ للس ـ ـ ـ ــلوك املس ـ ـ ـ ــتقبلي لالس ـ ـ ـ ــتادام وتبادل القيمة ح خاري نطاق العالقة طين مقدم الخدمة
والعمالر ) .(Ranjan & Read, 2016وهالتالي يمكن ن يشـارك التاصـي في عملية املشـاركة في خلق القيمة
من خالل محاولة مقدم الخدمة لتاص ـ ـ ـ ــي منتجات وخدمات تس ـ ـ ـ ــالم في خلق تجارذ اس ـ ـ ـ ــتينامية فريدة
للعمالر طحيث يدرك العمالر وكين تل الخدمة مص ـ ـ ــممه من جله ولتلبية احتياجاته بش ـ ـ ــكل ـ ـ ــخ ـ ـ ـ
طاإلصـ ـ ــافة إلي توفير البيئة الداعمة لعمليات االسـ ـ ــتادام الفريدة للعمالر ( .)Edvardsson et al., 2005ولاا
يمكن القول طينه يحدث التاصـ ــي عندما تصـ ــب القيمة متوافقة ومتناسـ ــبة مع الخصـ ــام التـ ــخصـ ــية
ملتلقي الخدمة ).(Ranjan & Read, 2016
– العالق ااات  :Relationshipsإن العمليــات املش ـ ـ ـ ــترك ــة واملتبــادلــة واملتكررة تي األس ـ ـ ـ ـ ــاس للعالق ــة طين العميــل
ومقدم الخدمة لضمان توافر طيئة االتصال النشط الفعال .إن العالقات والتعاون ينتج عنه تمكين العمالر
لتطوير الحلول ومن ثم خلق القيمة ( .)Ranjan & Read, 2016فالعالقات املتبادلة تعمل علي خلق القيمة
وهل ألنها تتيد من احتمالية الشـ ـ ـ ــعور واالسـ ـ ـ ــتجاطة للتفاعل الديناميكي طين يرفي التبادل .كما ن التراطط
واالعتمــاد املتبــادل ثنــار االس ـ ـ ـ ــتاــدام يسـ ـ ـ ـ ــالم في طنــار العالقــات التعــاونيــة طين يراف عمليــة التبــادل وهمــا
يؤد إلي مجموعــه متص ـ ـ ـ ـلــة من املمــارس ـ ـ ـ ـ ــات ال تعــد مص ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـدرا للقيمــة في حــد هاتهــا ( & Archpru Akaka
 .)Chandler, 2011وتتجلي العالقات في شكل التعاون واالرتباو واستادام املوارد املشتركة والتعامل طاملثل
يرتبط ُبعد العالقات طكافة شـ ـ ــكال التعاون واالرتباو والتبادل طين مقدم الخدمة والعمالر ( & Ranjan
.)Read, 2016

( )2-2إمتنان العميل Customer Gratitude
تعــد العالقــات يويلــة األجــل طين مقــدمي الخــدمــات وعمال هم محــل التمــام العــديــد من البــاحثين ومؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات
الخــدمــة علي حــد س ـ ـ ـ ــوار لــدورلــا البــارز في نجــاح املنظمــات على املــدث الطويــل ومن ثم فــإن حــد لم لــداف
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التس ـ ـ ــويق على مس ـ ـ ــتو النظرية والتطبيق لو طنار عالقات مس ـ ـ ــتدامة مع العمالر وهما يؤد طالتبعية إلى دار
تســويقي فضـل ينعكل في نمو املبيعات واألرهاح ( .)Quach et al., 2020; Fazal-e-Hasan et al., 2020وقد تلقى
ً ً
ً
متغير االمتنان التماما كبيرا نظرا للدور الهام الا يلعبه في تكوين واس ـ ـ ـ ــتدامة العالقات الناجحة يويلة األجل
مع العمالر .فقـد س ـ ـ ـ ــلطـ األدطيـات الض ـ ـ ـ ــور في ا،ونـة األخيرة على الحـاجـة إلى تعتيت دور ا،ليـات العـايفيـة مثـل
ً
االمتنـان ال قـد تت ـ ـ ـ ــجع على إنش ـ ـ ـ ــار وتطوير والحفـاق على عالقـات نـاجحـة يويلـة األجـل مع العمالر طـدال من
مجرد التقييم واالس ـ ـ ـ ــتجـاطـة للنتـامج االقتص ـ ـ ـ ــاديـة فقط لتلـ العالقـات (Hasan et al., 2017; Quach et al.,
).2020
فقــد شـ ـ ـ ـ ــار ( (Palmatier, Dant, Grewal & Evans, 2006أللميــة تنــاول مبــد املعــاملــة طــاملثــل في إيــار تس ـ ـ ـ ــويق
ً
ً
العالقات .واس ـ ــتجاطة لال قدم دراس ـ ــة )ً (Palmatier et al., 2009
دعما مفاليميا وتجري يا للدور الوس ـ ــيط
المتنــان العمالر في إيــار تس ـ ـ ـ ــويق الخــدمــات .فيعتمــد مفهوم االمتنــان إلى حــد كبير على مبــد املعــاملــة طــاملثــل فهو
يعمـل علي تعتيت العالقـة طين العميـل ومقـدم الخـدمـة ألنـه يجعـل األول يقيم األخير في إيـار إيجـابي ممـا يثير لـديـه
إحس ـ ـ ـ ــا ًس ـ ـ ـ ـا طالرغبة في رد الجميل نتيجة إدراكه لحرع مقدم الخدمة على تحقيق رفاليته ( Septianto et al.,
 .)2020ومن ثم يمثــل االمتنــان جولر مبــد املع ــاملــة طــاملثــل لــدوره البــارز في طنــار العالق ــات التج ــاريــة وتطويرل ــا
والحفاق عليها طاإلص ــافة لدوره في تعتيت الس ــلوكيات العالمقية اإليجاطية .فيعد امتنان العميل ص ــمن مجموعة
املشـ ـ ـ ــاعر العالمقية ال تتضـ ـ ـ ــمن متغيرات محورية خرث مثل الثقة وااللتيام ( .)Quach et al., 2020ولاا فقد
ك ــد ا ــل من ) (Raggio; Walz; Godbole & Folse, 2014), (Kim & Qu, 2020علي الــدور الوس ـ ـ ـ ــيط لالمتنــان
كمتغير رميس ـ ـ في س ـ ــياق تس ـ ــويق العالقات طاعتباره حد العوامل التحفييية للس ـ ــلوكيات اإليجاطية املس ـ ــتقبلية
للعمالر.
ولقــد تعــددت تعريفــات البــاحثين ملتغير امتنــان العميــل فيش ـ ـ ـ ــير امتنــان العميــل إلي الش ـ ـ ـ ــعور طــالتقــدير العــايفي
اإليجــابي للمتايــا اإلصـ ـ ـ ـ ــافيــة ال تم تلقيهــا من مقــدم الخــدمــة ( .)Morales, 2005كمــا يعرف على نــه املشـ ـ ـ ـ ــاعر
ً
اإليجـاطيـة ال يع ر ع هـا العميـل عنـدمـا يـدرك نـه /نهـا قـد اس ـ ـ ـ ــتفـاد فعال من تص ـ ـ ـ ــرف مقـدم الخـدمـة م ،ـ ـ ـ ــحوهـة
طرغبــة في املعــاملــة طــاملثــل ( )Palmatier et al., 2009ولو التعريج األكثر ش ـ ـ ـ ــيوعــا طين البــاحثين .ويعت ر اإلمتنــان
طمثــاطــة اس ـ ـ ـ ــتجــاطــة عــايفيــة للعمالر عنــدمـا يــدراون ن مقــدم الخــدمــة يتعمــد تحقيق رفــالي هم ( Raggio et al.,
 .) 2014كم ــا يعرف على نــه ح ــالــة ع ــايفيــة نــابع ــة من االعتراف طــيفع ــال ا،خرين ال تحفت الس ـ ـ ـ ــلوك املتبــادل
( .(Bock et al., 2016 a; Mishra, 2016كما يعت ر اإلمتنان طمثاطة اســتجاطة عايفية يوعية إيجاطية تنشــي نتيجة
االعتراف طتلقي ف ــامــدة من مق ــدم الخ ــدم ــة ) .(Hasan et al., 2017; Fazal-e-Hasan et al., 2017وللتعبير عن
مش ـ ـ ـ ــاعر االمتنان يجب على املتلقي ن يدرك ن الس ـ ـ ـ ــلوك اإليجابي ملقدم الخدمة مقص ـ ـ ـ ــود و متعمد ومن ثم
فاالمتنان لو الشــعور و العايفة ال تنشــي عندما يدرك املســتفيد ن شــري التبادل (فرد و منظمة) تصـ ـ ـ ـ ـ ـرف
ً
عن عمد لتحس ــين رفاليته ( .)Ullah & Shabbir, 2018وفقا لنظرية التبادل االجتما ي يتش ــكل اإلمتنان عندما
ً
يعترف الفرد طتلقي ش ـ ـ ـ ر ه قيمة من يرف ثخر ويتكون عادة من خالل سـ ـ ــلسـ ـ ــلة من التفاعالت و التجارذ
اإليجاطية طين يرفي التبادل وال تعد طمثاطة املصـ ـ ــدر الرميسـ ـ ـ لتعتيت النوايا السـ ـ ــلوكية اإليجاطية .ولاا يمكن
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القول طين اإلمتنان يعمل كآلية فعالة تهدف إلى تعتيت استقرار العالقات القاممة على التبادل (Chou & Chen,
).2018; Quach et al., 2020; Fazal-e-Hasan et al., 2020
ً
وتيسـيسـا علي ما سـبق تصـج غلب التعريفات اإلمتنان ااسـتجاطة عايفية (جانب عايفي) نابعة من االعتراف
طيفعال ا،خرين (جانب إدرااي) وال تحفت طدورلا الرغبة في املعاملة طاملثل (جانب س ــلواي) Ullah & Shabbir,
) .)2018; Huggins et al., 2020وفي صـ ــور ايالع الباحث علي الدراسـ ــات السـ ــاطقة الخاصـ ــة طامتنان العمالر في
قطــاع الض ـ ـ ـ ـيــافــة فقــد وجــد ن غــالبي هــا يقوم طقيــاس هلـ املتغير علي نــه متغير حــاد البعــد (e.g., Fazal-e-
ً
 )Hasan et al., 2017; Fazal-e-Hasan et al., 2020واتفاقا مع تل الدراس ـ ــات اعتمد الباحث علي تناول هل
املتغير علي نه متغير حاد البعد.

( )3-2رضا العميل Customer Satisfaction
يعد تحقيق رص ـ ــا العمالر حد لم األلداف الحاس ـ ــمة طالنس ـ ــبة لقطاع الخدمات بش ـ ــكل عام وهالنس ـ ــبة لقطاع
الضـ ــيافة علي وجه الخصـ ــوع .فمع تغير توقعات العمالر طاسـ ــتمرار يجب على مقدمي الخدمات ن ييخاوا في
ً
االعتبار رص ـ ــا العمالر طقدر كبير من االلتمام نظرا الرتبايه املباش ـ ــر بعوامل لامة مثل الس ـ ــمعة والرهحية واألدار
ً
تعقيدا وتنافسـ ــية طاإلصـ ــافة لدوره الحيو في
ونوايا العمالر السـ ــلوكية في قل طيئة األعمال ال صـ ــبح كثر
تعتيت العالقــة يويلــة األجــل طين مقــدم الخــدمــة وعمالمــه واالحتفــاق اهم (Cakici et al., 2019; Torlak et al.,
).2019; González-Mansilla et al., 2019
يعرف الرص ـ ـ ـ ــا طـينـه اس ـ ـ ـ ــتجـاطـة العميـل لوفـار منظمـة الخـدمـة طـاحتيـاجـاتـه فهو حكم طـين خص ـ ـ ـ ــام الس ـ ـ ـ ــلعـة و
الخـدمـة جيـدة و ن الس ـ ـ ـ ــلعـة و الخـدمـة هاتهـا قـدمـ و تقـدم مس ـ ـ ـ ــتوث مرض ـ ـ ـ ـ ى من االس ـ ـ ـ ـ هالك والـاث يش ـ ـ ـ ـمـل
مسـ ـ ــتويات مرتفعة من الوفار طتوقعاتهم ( .(Oliver, 1997ن رصـ ـ ــا العمالر لو شـ ـ ــعور ينشـ ـ ــي عن القناعة و
الس ـ ـ ـ ــخط فيمــا يتعلق طتجرهــة املنتج و الخــدمــة فعنــدمــا تتجــاوز تجرهــة العمالر املــدركــة النتــامج املتوقعــة فــإنــه
سـ ــيكون لناك نتامج إيجاطية لعدم التيكيد تتمثل في مسـ ــتويات علي من الرصـ ــا وعلي العكل من هل عندما
ال تتحقق التوقعات سوف تكون لناك نتامج سلبية لعدم التيكيد .ومن ثم يشير رصا العميل إلى الحكم الشامل
للعمالر فيما يتعلق طكون دار السلعة و الخدمة يقاطل توقعاته من عدمه ).(Dwaikat et al., 2019
اس ـ ـ ـ ــتنـ ًـادا إلى نظريــة التوقع  Expectation-Disconfirmation Theoryيعرف الرص ـ ـ ـ ـ ــا على نــه م خ الح ــالــة
النفس ــية اإليجاطية الناتجة عن اقتران العايفة املرتبطة طالتوقعات غير املؤكدة طاملش ــاعر الس ــاطقة للعميل حول
ً
تجرهــة االس ـ ـ ـ ـ هالك ( )Oliver, 2014ولو التعريج األكثر ش ـ ـ ـ ــيوعــا .وهكلمــات خر فهو يمثــل الفرق طين إدراك
القيم ــة الس ـ ـ ـ ـ ــاطق ــة والالحق ــة للمنتج  /الخ ــدم ــة ( .)Mannan et al., 2019إن رص ـ ـ ـ ـ ــا العمالر لو نتيج ــة للتقييم
املتناســب طين توقعات ما قبل الشـرار والنواتج ال تم الحصــول عليها بعد الشـ ـ ـ ـ ـ ـرار ونتيجة لهاا التقييم ينشــي
إيجاطيا و س ـ ً
ً
ـلبيا )(Cakici et al., 2019
رص ــا و عدم رص ــا العمالر عندما يص ــب الفرق طين التوقع والواقع
نــه عنــدمــا يتم الوفــار طتوقعــات العمالر يتحقق الرصـ ـ ـ ـ ــا وهاالف هلـ يحــدث عــدم الرصـ ـ ـ ـ ــا نتيجــة املقــارنــة طين
توقعات العمالر وإدراكهم (.)Konuk, 2019
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ً
إن كال من املكونات اإلدراكية والعايفية تي ال تحدد مس ــتو رص ــار العمالر .فيش ــمل املكون اإلدرااي التقييم
املنطقي والعقالني للمنتج الا تم شـرا ه و الخدمة ال تم تلقيها ومن ناحية خرث يتضــمن املكون العايفي
مش ـ ــاعر مثل الس ـ ــعادة ال تؤد إلى تيكيد التوقعات ( .)Konuk, 2019ففي س ـ ــياق املطاعم علي سـ ـ ـ يل املثال
يتض ـ ــك املكون اإلدرااي عندما يقيم املس ـ ـ هلكون جودة الطعام والخدمة مقاطل ما يدفعونه طينما يتض ـ ــك املكون
العايفي عندما يقوم العمالر طتقييم مد سـ ــعادتهم واإلحسـ ــاس طالرفالية التـ ــخصـ ــية ال يتلقونها من تجرهة
تناول الطعام (.)Mannan et al., 2019
ومن ثم ير ) (Hasan et al., 2017إن االمتنان كحالة عايفية يؤثر علي مش ـ ـ ــاعر خر مثل الرص ـ ـ ــا فاالمتنان
الا ينشـي عن اسـتثمار مقدم الخدمة في تسـويق العالقات يحفت طدوره مشـاعر اإلمتنان والشـعور طالتقدير لد
العمالر وهمـا يـدفع العميـل إلي إقهـار مشـ ـ ـ ـ ــاعر إيجـاطيـة خر مثـل الرصـ ـ ـ ـ ــا عن الخـدمـة املقـدمـة .وهكلمـات خر
ُ
تتكامل مش ـ ــاعر االمتنان مع الرص ـ ــا للتيثير علي س ـ ــلوكيات العمالر املس ـ ــتقبلية فيعمل االمتنان كمقياس خالعي
يعمل علي تحفيي رصا العميل طمرور الوق (.)Gong et al., 2020
كمــا ير ) (Fazal-e-Hasan et al., 2020ن إتمــام املعــامالت النــاجحــة مع العمالر تتطلــب اس ـ ـ ـ ــتجــاطــة عــايفيــة
إيجاطية مثل االمتنان وال يمكن ن تؤد طدورلا إلي تعتيت النتامج ال تركت على اإلدراك مثل الرص ـ ـ ــا والثقة
تجـاه اـل من عمليـة التبـادل وش ـ ـ ـ ــريـ التبـادل .ومن ثم يمكن القول طـين الفرق األس ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ طين اـل من االمتنـان
والرص ـ ـ ــا ن االمتنان يعد طمثاطة اس ـ ـ ــتجاطة عايفية ملا يقوم طه مقدم الخدمة مقرونه طالرغبة في رد الجميل في
حين ن الرصـ ــا لو اسـ ــتجاطة إدراكية وعايفية تركت بشـ ــكل ك ر علي الجانب اإلدرااي نتيجة تقييم العميل ألدار
ً
مقدم الخدمة في ص ـ ــور خ راته الس ـ ــاطقة وما إها اان هل يلش توقعاته من عدمه وفقا لنظرية تيكيد التوقعات
( .)Fazal-e-Hasan et al., 2020وفي صور ايالع الباحث علي الدراسات الساطقة الخاصة طرصا العمالر في قطاع
الض ـ ـ ـ ـيـافـة فقـد وجـد ن غـالبي هـا يقوم طقيـاس هلـ املتغير علي نـه متغير حـاد البعـد ( e.g., Mannan et al.,
ً
 )2019; Dwaikat et al., 2019واتفاقا مع تل الدراس ـ ــات اعتمد الباحث علي تناول هل املتغير علي نه متغير
حاد البعد.

( )4-2النوايا السلوكية اإليجابية للعمالء Positive Behavioral Intentions
لتعتيت الفعالية التس ــويقية فإنه يجب على املديرين فهم النوايا الس ــلوكية للعمالر بش ــكل واض ــك وهل لدورلا
البارز في توقع السـ ـ ـ ــلوك الفعلي املسـ ـ ـ ــتقبلي للعمالر (ً .)Calza et al., 2020; Dwaikat et al., 2019
وفقا لنظرية
السلوك املس ب  theory of reasoned actionلـ ـ ( (Ajzen & Fishbein, 1980تمثل النوايا السلوكية الدرجة ال
ً
ً
يص ــيأل اها العميل خططا واعية ألدار و عدم دار الس ــلوك املس ــتقبلي املحدد .ووفقا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ( (Oliver et al., 1997
يمكن تعريج النوايا الســلوكية طينها احتمالية اناراو العمالر في ســلوك معين .كما تعرف طينها نية وصــع خطط
ألدار و عدم القيام بس ــلوكيات مس ــتقبلية ( .)Ahn & Back, 2019كما تش ــير إلي املد الا س ـ ُـيكون فيه العميل
ً
ً
اتجالا محددا تجاه خدمة معينة من عدمه ).(Dwaikat et al., 2019
وهالتركيي على دطيات ص ــناعة الض ــيافة وعلي األخ قطاع الفنادق فيش ــير ال من (Wu et al., 2018), (Calza
) et al., 2020إلي ن النوايا السـلوكية تعد طمثاطة سـلوكيات والر تشـمل نوايا إعادة الش ـ ـ ـ ـ ـرار والكلمة املنطوقة
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واالس ــتعداد لدفع س ــعر علي .كما يمكن قياس النوايا الس ــلوكية من خالل متغيرات تش ــمل نوايا إعادة الش ـرار
والكلمة املنطوقة والتوص ـ ـ ــية اإللكترونية ( .)Huggins et al., 2020كما تتمثل النوايا الس ـ ـ ــلوكية في نوايا إعادة
التيارة ( )Mannan et al., 2019ونوايا نشـر املراجعات اإليجاطية ).(Wu et al., 2016; Yan & Wang, 2018
وفي ص ـ ــور الدراس ـ ــات الس ـ ــاطقة الخاص ـ ــة طالنوايا الس ـ ــلوكية اإليجاطية للعمالر في قطاع الفنادق اعتمد الباحث
علي نوايا إعادة التيارة واالســتعداد لنشـ ـ ـ ـ ـ ـر املراجعات اإليجاطية ع ر اإلنترن – طاعتبارلا حدث شــكال الكلمة
املنطوقة اإللكترونية واالسـ ــتعداد لدفع سـ ــعار اسـ ــتينامية كيبعاد للنوايا السـ ــلوكية اإليجاطية للعمالر طاعتبارلا
ً
األكثر اس ـ ـ ـ ــتاــدامــا ومالممــة لــالـ الس ـ ـ ـ ـيــاق ;(Wu et al., 2018; Cakici et al., 2019; Dwaikat et al., 2019
) Mannan et al., 2019ويمكن توصيحها على النحو التالي:

( )1-4-2نوايا إعادة الزيارة Revisit Intentions
لقــد حظيـ نيــة إعــادة التيــارة طــالتمــام خــاع من األاــاديميين واملمــارس ـ ـ ـ ــين طــاعتبــارلــا إحــدث النوايــا الس ـ ـ ـ ــلوكيــة
للعمالر املرتبطـة طتقييم العمالر للمنتج و الخـدمـة بعـد الحص ـ ـ ـ ــول عليهـا وال تحتـل لميـة اس ـ ـ ـ ــتراتيجيـة كبيرة
طالنس ـ ـ ـ ــبة ملقدمي الخدمات ( .)Cakici et al., 2019فال يتال مقدمو الخدمات يهتمون طنية إعادة التيارة للعمالر
ألن تكلفـة اجتـااذ عميـل جـديـد مرتفعـة مقـارنـة طـاالحتفـاق بعميـل حـالي كمـا ن العمالر الـاين يكررون التيـارة
ً
كثر رهحية من العمالر الجدد فتقدر تكلفة اكتس ــاذ عميل جديد تقريبا بس ـ إلى س ــبع مرات تكلفة االحتفاق
بعميـل حـالي كمـا يمثـل العمالر كثر األص ـ ـ ـ ــول غير امللموس ـ ـ ـ ــة ا
القيمـة للمنظمـات فهم مص ـ ـ ـ ــدر اإليرادات والنمو
املستدام (.)Mannan et al., 2019
فتش ـ ـ ـ ــير نيـة إعـادة التيـارة إلى امليـل و التاطيط إلعـادة زيـارة نفل املكـان مرة خر ( .)Cakici et al., 2019كمـا
تش ـ ـ ـ ــير إلي نوايا العمالر إلعادة التعـامل مع نفل مقـدم الخـدمة مرة خر ( .)Mannan et al., 2019وتتـيثر نوايا
إعادة التيارة طا رة العمالر الس ـ ـ ـ ــاطقة ورص ـ ـ ـ ــالم طاإلص ـ ـ ـ ــافة إلي الوس ـ ـ ـ ــامل الترويجية الجديدة ال يتبعها مقدم
الخــدمــة .ولــاا فمن األلميــة طمكــان االلتمــام طنوايــا إعــادة التيــارة للعمالر ملــا لهــا من دور طــارز علي رهحيــة و دار
مق ــدمي الخ ــدم ــات في قط ــاع الفنــادق وهل ـ لتوافر الع ــديــد من البــدامــل املتــاح ــة م ــام العمالر ( Cakici et al.,
.)2019; Mannan et al., 2019
( )2-4-2نواي ا ااا رش ا ا ا اار املراجع ا ااات اإليج ا ااابي ا ااة ع الفن ا ااد عبر اإلن رن ا ا
Intentions

Posting Positive Online Reviews

لقد ص ــبح مراجعات املس ـ هلكين املنش ــورة على مواقع التواص ــل االجتما ي ومواقع املراجعة ع ر اإلنترن مثل
( )TripAdvisor.com & Yelp.comوعلي مواقع مقدمي الخدمة هاتهم مؤثرة بشـ ـ ــكل متيايد في صـ ـ ــناعة الخدمات
ً
العاملية اليوم وخصــوصــا ن عدد متيايد من العمالر يعتمد على املراجعات ع ر اإلنترن التااه قرارات الش ـرار.
ـ ـ ـ ــخ الرجوع إلى املراجعـ ــات ع ر اإلنترنـ ـ ل حص ـ ـ ـ ــول على معلومـ ــات حول جودة املنتجـ ــات و
فيمكن أل
ً
الخدمات هات األلمية طالنس ـ ـ ـ ــبة لهم حيث يكون العميل حريص ـ ـ ـ ــا علي التعلم من تجرهة األ ـ ـ ـ ــخاع ا،خرين
التا ــاه قراره ( .)Sharifi, 2018إن م ــا يقرذ من  %49من العمالر يقومون طقرارة املراجع ــات ع ر اإلنترن ـ قبــل
حجت الفنادق كما ن ما يقرذ من  %35م هم يغيرون خطط سـ ـ ــفرلم بعد قرارة تل املراجعات .ومن ثم فقد
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ً
صـب فهم دوافع العمالر لنشـر املراجعات ع ر اإلنترن موص ً
ـوعا لاما على املسـتويين العل والتطبيقي علي حد
سوار ملا له من تيثير كبير على رهحية وسمعة الفنادق ).(Wu et al., 2016; Yan & Wang, 2018
ً
فتعـ ــد املراجعـ ــات ع ر اإلنترنـ ـ حـ ــدث و كثر ش ـ ـ ـ ـكـ ــال الكلمـ ــة املنطوقـ ــة اإللكترونيـ ــة  eWOMتـ ــيثيرا وليمنـ ــة
ً
وخصـ ـ ــوصـ ـ ــا في قل تنامي اسـ ـ ــتادام العمالر لتنترن وتكنولوجيا االتصـ ـ ــاالت واملعلومات ).(Lee & Kim, 2020
فتش ـ ــير نوايا املراجعة إلى نوايا العمالر لترك تعليقاتهم وثرا هم ع ر اإلنترن بعد تجرهة منتج و خدمة ما ( & Lee
 .)Kim, 2020كما ُت ّ
عرف املراجعات ع ر اإلنترن طينها املحتويات ال ينشـ ـ ـ ـ ها املسـ ـ ـ ــتادم وال يتم نشـ ـ ـ ــرلا على
مواقع البـ ــالع اإللكتروني (مقـ ــدم الخـ ــدمـ ــة) و مواقع املراجعـ ــات ع ر اإلنترنـ ـ (الطرف الثـ ــالـ ــث) Third-party
ً
 websitesمثل ( .)Elwalda et al., 2016( )TripAdvisorوتش ـ ــير األدطيات إلى نه عندما يكون العميل راص ـ ــيا عن
مس ـ ـ ـ ــتو الخ ــدم ــة فمن املرجك ن يكت ــب مراجع ــات إيج ــاطي ــة على مواقع مق ــدم الخ ــدم ــة هات ــه و على مواقع
املراجع ــة ع ر اإلنترن ـ  .ومن ثم ق ــد يعت ر األ ـ ـ ـ ـخ ــاع التعليق ــات اإليج ــاطيــة من قبــل العمالر الح ــاليين إيم ــارة
يبيعي ــة من قبلهم لالعتراف طجودة الخ ــدم ــات ال ترص ـ ـ ـ ــيهم كرد ل جمي ــل و املع ــامل ــة ط ــاملث ــل ملق ــدم الخ ــدم ــة
(.)Sharifi, 2018
وقد قام بعض الدراســات الســاطقة طاســتادام نظرية التبادل االجتما ي لفهم دوافع نش ـ ـ ـ ـ ـ ـر مراجعات العمالر
ع ر اإلنترن بش ـ ــكل عام فيؤكد ) (Yan & Wang, 2018علي لمية اس ـ ــتكش ـ ــاف العوامل ال تدفع العمالر إلي
املس ــالمة طكتاطة املراجعات اإليجاطية ع ر اإلنترن  .كما حاول العديد من الدراس ــات طحث مقدمات املراجعات
ع ر اإلنترن بش ــكل عام ( .)e.g., Wu et al., 2016وقد تعامل معظم لاه الدراس ــات مع املراجعات ع ر اإلنترن
على نها متغير حاد البعد ) .(e.g., Wu et al., 2016; Sharifi, 2018; Lee & Kim, 2020ومن ثم يعتمد الباحث
في تل الدراســة علي تناول متغير نوايا العمالر لنشـ ـ ـ ـ ـ ـر املراجعات عن الفندق ع ر اإلنترن على نه متغير حاد
البعد.

( )3-4-2االستعداد لد ع أسعاراستثنائية Willingness to Pay Premium Prices
تش ـ هر الفنادق بش ــكل عام طاملعايير العالية من وس ــامل الراحة والاوق الرفيع والخص ــوص ــية واألمان والخدمة
املتميية ال تلش احتياجات ال يالر و تتجاوزلا .ومن ثم فإن عمالر الفنادق علي اس ــتعداد لدفع س ــعر اس ــتينالي
لالس ـ ـ ــتمتاع طادمات عالية الجودة والحص ـ ـ ــول على قيمة عالية ( .)Kang, 2018فتش ـ ـ ــير العديد من الدراس ـ ـ ــات
التجري يــة إلي اس ـ ـ ـ ــتع ــداد املس ـ ـ ـ ـ هلكين لــدفع املتيــد مق ــاطــل عالم ــة تج ــاريــة ّ
قيم ــة تهتم طمش ـ ـ ـ ـ ــارك ــة العمالر وتق ــدر
التماماتهم ( .)e.g., Tu et al., 2018حيث ن العمالر علي اس ــتعداد كبير لدفع س ــعر اس ــتينالي عندما يدراون ن
عالماتهم التجارية املحببة تقدم خدمة فضل وتتطاطق مع نمط حياتهم املرغوذ.
فيشــير االســتعداد لدفع ســعر اســتينالي إلى املبلأل الا يرغب العميل في دفعه لعالمته/عالم ها التجارية املفضــلة
مقــارنــة طــالعالمــات التجــاريــة املمــاثلــة ال تقــدم نفل الخــدمــة ) .(Netemeyer et al., 2004كمــا يش ـ ـ ـ ــير إلي رغبــة
العميل في دفع مبلأل إص ـ ـ ــافي لوجهة معينة ترض ـ ـ ـ رغباته البيهية وتوقعاته بش ـ ـ ــين االس ـ ـ ــتدامة وهل في س ـ ـ ــياق
اسـتدامه الفنادق ( .)Lee et al., 2019فهو يمثل الحد األقص ـ ـ ـ ـ ـى للمبلأل الا يرغب العمالر في إنفاقه على منتج
و خدمة معينة يرغبون فيها ( .)Homburg et al., 2005; Tu et al., 2018كما ُينظر إلى السـعر االسـتينالي على نه
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مكافية لجهود مقدم الخدمة و لعالمة تجارية طارزة؛ وال توفر و تضـ ــمن جودة عالية لعمال ها (.)Kang, 2018
فالعمالر على اس ـ ـ ـ ــتعداد لدفع س ـ ـ ـ ــعر على ملكافية الس ـ ـ ـ ــلوك األخالعي للش ـ ـ ـ ــركة كما تؤثر القيمة املدركة وبعض
سمات املنتج و الخدمة املحددة بشكل كبير على رغبة العمالر في دفع عالوة سعرية (.)Lee et al., 2019

( )5-2العدالة املدركة لسعرالخدمة Price Fairness Perception

ً
ً
يعت ر مفهوم عدالة األســعار من كثر املفاليم ال تم مناقشـ ها في دطيات التســويق وال تلعب دورا رميســيا في
اتااه قرارات مســتنيرة للعمالر ( .)Konuk, 2019وتعود عدالة األســعار بشــكل ســا ـ إلى نظرية العدالة .فتن
نظرية العدالة على ن األيراف املش ـ ـ ـ ــاركة في التبادل االجتما ي تقارن مع بعض ـ ـ ـ ــها البعض نس ـ ـ ـ ــب مدخالتها في
التبــادل طنتــامجهــا من عمليــة التبــادل ومن ثم ال يفكر العمالر فيمــا يــدفعونــه ويحص ـ ـ ـ ــلون عليــه عنــد التفكير في
ً
ً
شرار منتج و خدمة فحسب طل يفكرون يضا فيما يدفعه مقدم الخدمة متمثال في تكلفة الخدمة وما يحصـل
ً
عليه من العميل السـ ــعر .وعلى الرغم من ن األدوات غير السـ ــعرية تسـ ــتادمها الشـ ــراات عادة ل حفاق على
عمال ها إال ن عامل الس ــعر يحافل على لميته في إعادة زيارة العميل كيداة س ــاس ــية للتس ــويق .لهاا الس ـ ب
ً
جهودا ملموس ـ ــة لتحس ـ ــين مس ـ ــتو العدالة املدركة في األس ـ ــعار ملا له من ثثار إيجاطية طارزة علي
تبال الش ـ ــراات
ً
تعتيت نوايا إعادة التيارة للعمالر وتوفير ميية تنافس ـ ـ ــية لامة وخص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا في قل التنافس ـ ـ ــية الش ـ ـ ــديدة وتوافر
البدامل في قطاع الفنادق (.)Cakici et al., 2019

فيمكن تعريج الس ـ ـ ـ ــعر بش ـ ـ ـ ـكـل عـام طـينـه مـا تم التالي عنـه و التض ـ ـ ـ ــحيـة طـه ل حص ـ ـ ـ ــول على املنتج و الخـدمـة
( (Zeithaml, 1988فهو في الواقع مجموع القيم ال يتبـادلهـا العمالر مقـاطـل امتالك منتج و اس ـ ـ ـ ــتاـدام خـدمـة
معينة .كما ّ
عرف ( (Xia, Monroe & Cox, 2004عدالة األسـ ـ ـ ــعار طينها تقييم العمالر واملشـ ـ ـ ــاعر املرتبطة طما إها
ً
ً
ً
ً
اان الفرق طين سـعر مقدم الخدمة مقارنة بسـعر املنافسـين معقوال و مقبوال و م ررا ولو التعريج األكثر قبوال
طين ا لباحثين .كما يمكن تقييم عدالة األســعار من خالل القيمة املشــتقة والســعر الا يقدمه املنافســون وتل
ال يدفعها العمالر ا،خرون .ومن ثم يبد إدراك عدم عدالة األسعار عندما يشعر العمالر طينهم دفعوا كثر مما
ً
يجب ن يدفعوه فيما يتعلق طيدار منتج و خدمة معينة .يض ـ ـ ـ ــا تظهر املش ـ ـ ـ ــكالت الخاص ـ ـ ـ ــة طإدراك عدم عدالة
األس ـ ـ ــعار عندما يدرك العميل ن العمالر ا،خرين يدفعون قل منه لتلقي نفل الخدمة (.)Opata et al., 2019
ومن ثم يمكن اعتبار عدالة األســعار طمثاطة تقييم هاتي ملقارنة ســعار مقدم الخدمة طيســعار املنافســين ( Konuk,
.)2019

( )3الفجوة البحثية ومشكلة وتساؤالت الدراسة
يمكن تنــاول مش ـ ـ ـ ــكلــة الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة من خالل ج ــانبين يتمثالن في الج ــانــب األا ــادي
التطبيقي ويعرض الباحث الجانبين كما يلي:

(الفجوة البحثيــة) والج ــانــب

( )1-3الجانب األكاديمي (الفجوة البحثية)
من خالل ايالع الباحث على الدراسـ ـ ــات السـ ـ ــاطقة هات الصـ ـ ــلة طموصـ ـ ــوع الدراسـ ـ ــة واسـ ـ ــتجاطة لتوصـ ـ ــيات تل
الدراس ــات يتمثل الجانب األاادي ملش ــكلة الدراس ــة في وجود بعض الفجوات البحثية ال يمكن اس ــتعراص ــها
في النفاو التالية وال يمكن تغطي ها وتناولها طالدراسة كمحاولة لتصافة إلي املعرفة في هل اإليار.
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طحث العديد من الدراسات العالقة طين بعاد املشاركة في خلق القيمة وبعض النواتج اإليجاطية مثل سلوكيات
مواين ــة العمالر ( )e.g., Assiouras et al., 2019ووالر العمالر ( )e.g., Grott et al., 2019والكلم ــة املنطوق ــة
اإليجـاطيـة ( )e.g., Frempong et al., 2020إال ن لنـاك دراسـ ـ ـ ـ ــات محـدودة قـامـ طـدراسـ ـ ـ ـ ــة العالقـة طين بعـاد
املشـ ـ ــاركة في خلق القيمة ونوايا العمالر إلعادة زيارة الفندق ) (Sugathan & Ranjan, 2019واالسـ ـ ــتعداد لدفع
ً
س ــعار اس ــتينامية ( .)Tu et al., 2018كما لم تتناول يا من الدراس ــات الس ــاطقة في حدود علم الباحث دور بعاد
املش ــاركة في خلق القيمة علي نوايا العمالر لنش ـ ـ ـ ـ ـ ـر املراجعات اإليجاطية ع ر اإلنترن وال تمثل الش ــكل األحدث
للكلمـة املنطوقـة اإللكترونيـة  EWOMفي قـل االنتش ـ ـ ـ ــار املتس ـ ـ ـ ــارع لتنترنـ وتكنولوجيـا املعلومـات وزيـادة معرفـة
العمالر طالتكنولوجيا .طاإلص ــافة إلي نه لم تبحث الدراس ــات الس ــاطقة متغير املش ــاركة في خلق القيمة علي النوايا
الس ـ ـ ـ ــلوكيـة اإليجـاطيـة للعمالر بش ـ ـ ـ ـكـل متعـدد األبعـاد؛ فقـد تم دراس ـ ـ ـ ــة متغير املش ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة في تلـ
الدراس ــات بش ــكل إجمالي في س ــياق قطاع الض ــيافة .وقد دفع النق النس ــش في الدراس ــات ال تناول النقاو
ال تم توصـ ــيحها عاله الباحث إلي محاولة طحث دور بعاد املشـ ــاركة في خلق القيمة في تعتيت النوايا السـ ــلوكية
ً
اإليجاطية لعمالر الفنادق في مصــر في صــور نظرية التبادل االجتما ي وهما قد يمثل اتجالا يمكن ن يوفر نتامج
قد تكون جديرة طااللتمام.
تناول العديد من الدراسات العالقة طين بعاد املشاركة في خلق القيمة ورصا العمالر في سياق قطاع الضيافة
ً
( )e.g., Dekhili & Hallem, 2020إال نه لم تتناول يا من الدراسـ ـ ــات السـ ـ ــاطقة في حدود علم الباحث العالقة
طين بعاد املشـ ـ ــاركة في خلق القيمة وامتنان العمالر علي الرغم من التيكيد علي دوره البارز في سـ ـ ــياق تسـ ـ ــويق
ً
العالقـات ( .)Cakici et al., 2019فيؤكـد ) ( Morales, 2005نـه من املرجك ن يطور العمالر ش ـ ـ ـ ــعورا طـاالمتنــان
بس ـ ـ ـ ـ ب الجهد اإلص ـ ـ ـ ــافي املدرك من قبل تجار التجتمة ولو ما دفع الباحث لبحث دور بعاد املش ـ ـ ـ ــاركة في خلق
القيمة علي االمتنان والرصا والنوايا السلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق في مصر.
علي الرغم من ن دراسـات عديده قد طحث دور رصـا العمالر علي النوايا السـلوكية بشـكل عام (e.g., Calza et
) al., 2020ونواي ــا إع ــادة التي ــارة ( )e.g., Mannan et al., 2019والكلم ــة املنطوق ــة اإليج ــاطي ــة ( e.g., Konuk,
 )2019واالســتعداد لدفع ســعار اســتينامية ( )e.g., Homburg et al., 2005في ســياق قطاع الضــيافة .إال نه قد
طحث دراسـ ــات محدودة العالقة طين امتنان العمالر والنوايا السـ ــلوكية مثل نوايا إعادة الش ـ ـرار ( Palmatier et
 )al., 2009; Chou & Chen, 2018والكلمة املنطوقة اإليجاطية ) .(Huggins et al., 2020كما تناول دراس ـ ـ ــات
محدودة العالقة طين امتنان ورصـا العميل في سـياق قطاع الضـيافة ()Hasan et al., 2017; Gong et al., 2020
ً
ولم تتناول يا من تل الدراسات العالقة طين امتنان العمالر والنوايا السلوكية اإليجاطية محل الدراسة املتمثلة
في نوايا إعادة زيارة الفندق ونوايا نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر املراجعات اإليجاطية -علي الرغم من دورلا الحيو في سـ ـ ـ ــياق قطاع
الفنادق -واالسـتعداد لدفع سـعار اسـتينامية في حدود علم الباحث مما دفع الباحث لبحث دور امتنان العميل
علي الرصا والنوايا السلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق في مصر.
طالنظر إلي الدور الوس ــيط لكل من امتنان ورص ــا العمالر فقد وجد الباحث ن لناك دراس ــات محدودة تناول
الدور الوس ـ ـ ــيط لرص ـ ـ ــا العميل في العالقة طين املش ـ ـ ــاركة في خلق القيمة وال من الكلمة املنطوقة ووالر العميل
( )Cambra-Fierro et al., 2017; Grott et al., 2019وس ـ ـ ـ ــلوكيات مواينة العميل )(Assiouras et al., 2019
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ورفالية العمالر ( .)Dekhili & Hallem, 2020كما ن لناك دراسـ ـ ــات محدودة تناول الدور الوسـ ـ ــيط المتنان
العميل في العالقة طين اســتثمار الش ـ ـ ـ ـ ـركة في تســويق العالقات ونوايا الش ـ ـ ـ ـ ـرار للعمالر( ;Palmateir et al., 2009
 )Mishra, 2016والعالقـة طين النوايـا الخيريـة املـدركـة والس ـ ـ ـ ــلوكيـات العالمقيـة اإليجـاطيـة للعمالر ( Bock et al.,
 )2016bوالعالقة طين االسـتثمار في تسـويق العالقات ورصـا العمالر ( )Hasan et al., 2017والعالقة طين جودة
املوقع كيحد اس ـ ــتراتيجيات الش ـ ــركة لتس ـ ــويق العالقات وال من الكلمة املنطوقة اإليجاطية ونوايا إعادة الش ـ ـرار
ً
( )Huggins et al., 2020إال نـه لم تتنـاول يـا من الـدراسـ ـ ـ ـ ــات في حـدود علم البـاحـث الـدور الوس ـ ـ ـ ــيط المتنـان
العمالر في العالقة طين متغيرات الدراسة املقترحة مما دفع الباحث الستكشاف الدور الوسيط لكل من امتنان
ورصـ ـ ـ ـ ــا العميـل مجتمعين في العالقـة طين بعـاد املشـ ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة والنوايـا الس ـ ـ ـ ــلوكيـة اإليجـاطيـة لعمالر
الفنادق في صور نتامج الدراسات الساطقة ونظري اإلحالة والتبادل االجتما ي.
فيما يتعلق طالدور املعدل إلدراك العمالر لعدالة س ـ ـ ــعر الخدمات املقدمة في س ـ ـ ــياق املش ـ ـ ــاركة في خلق القيمة
فقد وجد الباحث ن لناك دراســات محدودة قام طدراســة الدور املعدل لعدالة األســعار في ســياق املشــاركة في
خلق القيمة .فقد توص ـ ـ ـ ــل ( (Opata et al. 2019إلي ن ادراك عدالة األس ـ ـ ـ ــعار يعمل كمتغير معدل للعالقة طين
املش ــاركة في خلق القيمة وال من رص ــا ووالر العمالر في س ــياق قطاع الس ــيارات ولم يتم تناوله في س ــياق قطاع
الفنادق وفي سـ ـ ــياق العالقات طين املتغيرات محل الدراسـ ـ ــة علي الرغم من تيكيد ) (Cakici et al. 2019علي دور
عدالة األسـ ـ ــعار املدركة في إرصـ ـ ــار العمالر والسـ ـ ــلوكيات الالحقة في سـ ـ ــياق قطاع الضـ ـ ــيافة ما دفع الباحث إلي
استكشاف دوره طين العالقات املقترحة.

( )2-3الجانب التطبيقي
تؤكد الدراســات الســاطقة في ســياق املشــاركة في خلق القيمة نه يلتم إجرار املتيد من الدراســات في ســياق طلدان
وصـ ـ ـ ــناعات ماتلفة للوصـ ـ ـ ــول لفهم عمق لدور املشـ ـ ـ ــاركة في خلق القيمة علي سـ ـ ـ ــلوك العمالر (Opata et al.,
) 2019حيث تاتلج محددات رص ـ ـ ــا العمالر ونوايا إعادة التيارة من طلد إلى ثخر كما تش ـ ـ ــير نتامج الدراس ـ ـ ــات
ً
الس ــاطقة إلى ن ال س ــوق يحتاي إلى البحث بش ــكل منفص ــل وخص ــوص ــا في س ــياق قطاع الض ــيافة ( Mannan et
 )al., 2019ولو ما دفع الباحث إلي دراسـة العالقات املقترحة في سـياق الدول النامية وفي سـياق قطاع الفنادق
الا يتمتع طتنافسية عالية.
ً
كثيرا ما يواجه قطاع السياحة والضيافة تحديات كبيرة من طي ها األزمات االقتصادية وعدم االستقرار واألعمال
ً
اإلرلاطية املروعة .وقد ص ـ ـ ــبح املش ـ ـ ــاركة النش ـ ـ ــطة لل يالر في إنش ـ ـ ــار وتطوير مس ـ ـ ــتو الخدمات املقدمة عامال
ً
رميس ـ ـ ـ ـيــا في تطوير الخ رات الفريــدة كمح ــاولــة للتغلــب على تل ـ التح ــديــات .كم ــا س ـ ـ ـ ــلط ع ــدد من الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات
ً
التس ـ ـ ــويقية الض ـ ـ ــور على ن إشـ ـ ـ ـراك العمالر في خلق القيمة مرا طالأل األلمية ملا له من متايا عديدة طالنس ـ ـ ــبة
للشـ ـ ــراات واسـ ـ ــتجاطة لال سـ ـ ــع الشـ ـ ــراات ملحاولة تنفيا هل  .ففي سـ ـ ــياق قطاع الضـ ـ ــيافة يسـ ـ ــاعد تب
الش ــراات ملفهوم مش ــاركة العمالر في خلق القيمة على اكتس ــاذ ميية تنافس ــية وزيادة الرهحية .فقد تبن ش ــركة
 SUNTOURS؛ وتي شـ ـ ــركة سـ ـ ــياحية فنلندية ناجحة اسـ ـ ــتراتيجية مرهحة للمشـ ـ ــاركة في خلق القيمة من خالل
الس ـ ـ ــماح للعامالت طالحص ـ ـ ــول على عطالت ماص ـ ـ ـص ـ ـ ــة؛ تقديم منتجات وخدمات ماص ـ ـ ـص ـ ـ ــة تتناس ـ ـ ــب مع
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احتياجات ال عميل علي حد  .ومن ثم يمكن القول طين صناعه الضيافة وخصوصا قطاع الفندقة من نسب
القطاعات لتناول موصوع الدراسة (.)Dekhili & Hallem, 2020
وفي سـياق البيئة املص ـ ـ ـ ـ ـرية علن وزيره السـياحة عن معايير جديدة لتقييم دار املنشـآت الفندقية في سـ تم ر
 2019طالتعاون مع منظمة ا لسـ ـ ــياحة العاملية وغرفة املنشـ ـ ــآت الفندقية لرفع تنافسـ ـ ــية هل القطاع حيث نه
لم يتم تحـديههـا منـا عام  2006فقـد اان ترتكت املعـايير القـديمـة علي املكونات الثـاطتـة طالفنـدق فقط لتص ـ ـ ـ ــب
تعتمد بش ــكل س ــا ـ ـ علي رفع كفارة العنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر والبنية التحتية والنظر في س ــلوذ الخدمة املقدمة
ومراعاة املعايير البيهية وال ،ـ ـ ـ ــحية طتل الفنادق لتنافل مثيالتها العاملية ولتعتيت القيمة الس ـ ـ ـ ــعرية لتقامة اها
ً
ً
(وزارة الس ــياحة املص ــرية  )2019وهما يفرض تحديدا جديدا مام الفنادق املص ــرية يس ــتلتم البحث عن س ــبل
جديدة للتميي املؤس ـس ـ ترتكت بش ــكل س ــا ـ علي قدرات عمال ها ويعتقد الباحث ن مش ــاركة العمالر في خلق
القيمة حد لم تل السبل.
وملتيد من توص ــي معالم مش ــكلة الدراس ــة وص ــياغة تس ــا التها قام الباحث طإجرار دراس ــة اس ــتطالعية في الفترة
من  2019/10/1إلي  2019/10/9اس ـ ـ هدف التعرف علي مد توافر بعاد املش ـ ــاركة في خلق القيمة طاإلص ـ ــافة
إلى معرفة مس ـ ـ ــتو امتنان ورص ـ ـ ــا العمالر ونوايالم الس ـ ـ ــلوكية اإليجاطية في القطاع محل الدراس ـ ـ ــة وهل من
خالل إعداد قاممة اس ـ ـ ــتقص ـ ـ ــار مبدمية تم تجميعها من عينة مقدارلا  38مفردة من عمالر الفنادق الس ـ ـ ــتطالع
ثرا هم بش ـ ـ ــين متغيرات الدراس ـ ـ ــة طاإلص ـ ـ ــافة إلي إجرار مجموعة من املقاطالت الت ـ ـ ــخص ـ ـ ــية مع بعض م هم وقد
كشف الدراسة االستطالعية عما يلي:
– تباين ثرار العمالر حول فهم دور املش ـ ـ ـ ــاركة في خلق القيمة فيرث بعض العمالر محل الدراس ـ ـ ـ ــة ن غلب
الفنادق تحرع علي مش ـ ــاركة عمال ها في خلق القيمة ولكن ليل طالش ـ ــكل الكافي وتتس ـ ــم بعدم الجدية .كما
يش ـ ـ ـ ــير بعض العمالر إلي اس ـ ـ ـ ــتعدادلم ملش ـ ـ ـ ــاركة الفنادق في يرح فكار جديدة لتطوير خدماتهم إال ن تل
الفنادق لم تحدد طوصـ ـ ــوح ثليه املشـ ـ ــاركة طاإلصـ ـ ــافة إلي انافاض و ي بعض العمالر طكيفية املشـ ـ ــاركة مع
الفندق في خلق القيمة ومالية األنشطة ال يمكن ن يشاراوا فيها.
– يحرع معظم العمالر على تتوي ــد الفن ــدق ال ــا يفض ـ ـ ـ ــلون ــه طمقترح ــاتهم وبعض املعلوم ــات والخ رات عن
الفنادق ال قاموا طتيارتها من قبل س ـ ـ ــوار داخل مص ـ ـ ــر و خارجها لالس ـ ـ ــتفادة م ها رغبة م هم في اس ـ ـ ــتمرار
العالقــة طي هم وهين هلـ الفنــدق إال ن بعض ـ ـ ـ ــهم ير ن تلـ املقترحــات ال تؤخــا طمحمــل الجــد في بعض
األحيان.
– ير بعض العمالر ن إدارة الفنــادق توفر الفرص ـ ـ ـ ـ ــة لهم إلطــدار ثرا هم وتق ــديم ش ـ ـ ـ ــكوالم ويحرص ـ ـ ـ ــون على
التفاعل معهم ع ر منص ــاتهم االجتماعية إال نهم يرون ن معظم لاه ا،رار ال تترجم بش ــكل اامل على رض
الواقع.
– ن معظم العمالر ممتنون ملــا يالحظونــه من تقــدم في يريقــة تقــديم الخــدمــة في الفنــادق ال قــاموا طتيــارتهــا
كثر من مرة ويعت ر طمثــاطــة الحــافت لــديهم إلعــادة التيــارة مرة خر و نهم ال يمــانعون من نش ـ ـ ـ ــر املراجعــات
اإليجاطية عن الفندق إها ما يلب م هم و إها ما وجدوا صرورة لال ع ر وسامل التواصل االجتما ي.
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وفي ص ــور نتامج الدراس ــة االس ــتطالعية وما تقدم تتمثل مش ــكلة الدراس ــة طص ــورة رميس ــية في الكش ــج عما إها
ُ
اان ألبعاد املش ــاركة في خلق القيمة تيثير علي النوايا الس ــلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق بش ــكل مباش ــر وبش ــكل
غير مباش ـ ــر من خالل توس ـ ــيط امتنان ورص ـ ــا العمالر ولو األمر الا مكن معه إيجاز تس ـ ــا الت تل الدراس ـ ــة
فيما يلي:
– إلي مد تؤثر بعاد املش ـ ـ ــاركة في خلق القيمة علي ال من االمتنان والرص ـ ـ ــا والنوايا الس ـ ـ ــلوكية اإليجاطية
لعمالر الفنادق طمصر؟
– إلي مد يؤثر ال من امتنان ورص ـ ـ ــا عمالر الفنادق طمص ـ ـ ــر علي النوايا الس ـ ـ ــلوكية اإليجاطية لهم بش ـ ـ ــكل
مباشر؟
– لل يوجد تيثير معنو غير مباش ــر ألبعاد املش ــاركة في خلق القيمة على النوايا الس ــلوكية اإليجاطية من خالل
توسيط ال من امتنان ورصا عمالر الفنادق طمصر؟
– لل يعتز إدراك العمالر لعـدالة س ـ ـ ـ ـعـار الخـدمات ال يقـدمهـا الفنـدق العالقة طين بعـاد املش ـ ـ ـ ــاركة في خلق
القيمة وال من امتنان ورصا العمالر إن وجدت؟

( )4أهدا /الدراسة

ا
تتمثل األلداف املحددة لهاه الدراسة تفصيال فيما يلي:

( )1-4التعرف علي يبيعة العالقة املباشــرة طين بعاد املشــاركة في خلق القيمة وال من االمتنان والرصــا والنوايا
السلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق طمصر.
( )2-4طحــث يبيعــة العالقــة املبــاش ـ ـ ـ ــرة طين اــل من امتنــان ورص ـ ـ ـ ـ ــا العمالر والنوايــا الس ـ ـ ـ ــلوكيــة اإليجــاطيــة لهم
طاإلصافة إلي تحديد يبيعة العالقة املباشرة طين ال من امتنان ورصا عمالر الفنادق طمصر.
( )3-4الكش ــج عن يبيعة العالقة غير املباش ــرة طين بعاد املش ــاركة في خلق القيمة والنوايا الس ــلوكية اإليجاطية
للعمالر طتوسيط ال من امتنان ورصا عمالر الفنادق طمصر.
( )4-4التعرف علي يبيعة الدور املعدل للعدالة املدركة لس ــعر الخدمة علي العالقة طين بعاد املش ــاركة في خلق
القيمة وال من امتنان ورصا عمالر الفنادق طمصر.
( )5-4التوصل إلي توصيات تادم قطاع الفنادق طمصر.

( )5العالقة بين املتغيرات وتنمية روض ونموذج الدراسة
( )1-5العالقة بين املشاركة في خلق القيمة والنوايا السلوكية اإليجابية لعمالء الفناد
تعت ر نظرية التبادل االجتما ي واحدة من لم النظريات املس ـ ــتادمة في تفس ـ ــير س ـ ــلوك املس ـ ـ هل كما كش ـ ـف
الجهود البحثية عن دور نظرية التبادل االجتما ي في فهم منطق ومفهوم املش ـ ـ ــاركة في خلق القيمة (Assiouras
) .et al., 2019فيتمثل االفتراض النظر األسا لنظرية التبادل االجتما ي في ن ال جوانب الحياة االجتماعية
يمكن تفس ــيرلا علي نها عملية تبادل مجتية للموارد امللموس ــة وغير امللموس ــة طين األ ــخاع و الجهات الفعالة
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ُ
املختلفة وهل علي س ــاس ن ال العالقات تفس ــر في إيار مص ــطل ي ءاألخا والعطارء .ولاا تب تل النظرية
على فرصية ن تصـ ـ ـ ـ ـرفات األ خاع و الجهات تتوقج علي سلوكيات األ خاع و األيراف األخرث في عملية
التبــادل .كمــا ترتبط تلـ النظريــة طمبــد املعــاملــة طــاملثــل والــا يش ـ ـ ـ ــير إلي الش ـ ـ ـ ــعور طــااللتيام طــالتعــامــل طنفل
األسلوذ عندما يدرك الفرد الفوامد املتوقع تلقيها و الناتجة عن تصرف الطرف األخر في عملية التبادل ( Tung
.)et al., 2017
وهتطبيق نظريـة التبـادل االجتمـا ي في س ـ ـ ـ ـيـاق املش ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة فـإنـه ُيتوقع من العمالر الـاين يتلقون
ً
ً
التماما وقيمة عالية من قبل الفندق الا يتعاملون معه ن يكونوا كثر حرص ـ ــا علي محاولة رد هل االلتمام
من خالل الحفاق علي عالقاتهم مع مقدم الخدمة وهال مس ـ ــتويات علي من الس ـ ــلوكيات اإليجاطية في املقاطل
( .)Assiouras et al., 2019ولاا فإن نوايا إعادة زيارة هل الفندق ونوايا دفع سعار استينامية وقيام العمالر
طكتاطة تعليقات و مراجعات إيجاطية عن مقدم الخدمة و مش ـ ـ ـ ــاركة خ راتهم اإليجاطية ع ر وس ـ ـ ـ ــامل التواص ـ ـ ـ ــل
االجتمــا ي يمكن ن يكون طمثــاطــة تبــادل و معــاملــه طــاملثــل يقــدمهــا العمالر لــالـ الفنــدق نتيجــة لتلقيهم خــدمــه
متميية وشعورلم طالرصا.
ُ
فتش ـ ـ ــير الدراس ـ ـ ــات إلي ن وجود تيثير معنو إيجابي ألبعاد املش ـ ـ ــاركة في خلق القيمة علي ال من رص ـ ـ ــا العمالر
وسـ ـ ــلوكيات املواينة في سـ ـ ــياق الفنادق ( .)Assiouras et al., 2019كما يوجد تيثير معنو إيجابي للمشـ ـ ــاركة في
خلق القيمة علي والر العميل ) (Cambra-Fierro et al., 2017; Opata et al., 2019; Grott et al., 2019والكلمة
املنطوقة اإليجاطية ) .(Cambra-Fierro et al., 2017; Grott et al., 2019; Frempong et al., 2020كما ن ارتفاع
مس ـ ـ ـ ــتو املش ـ ـ ـ ــاركة في خلق القيمة يرتبط طنوايا ال يالر إلعادة زيارة الفندق مرة خر ( Sugathan & Ranjan,
 .)2019وقد شـ ــار ( (Tu, Neuhofer, & Viglia, 2018إلي وجود تيثير معنو للمشـ ــاركة في خلق القيمة على رغبة
العمالر في دفع س ــعر اس ــتينالي حيث يقبل العمالر التيادة النسـ ـ ية في س ــعار الخدمات املقدمة خاص ــة عندما
يدراون التمام مقدم الخدمة اهم .وفي ص ـ ـ ـ ــور النتامج الس ـ ـ ـ ــاطقة ونظرية التبادل االجتما ي يتوقع ن تس ـ ـ ـ ــالم
بعـاد امل شـ ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة في تعتيت النوايـا الس ـ ـ ـ ــلوكيـة اإليجـاطيـة لعمالر الفنـادق .ومن ثم يمكن ص ـ ـ ـ ـيـاغـة
الفروض التالية:
ف :1يوجد تيثير معنو إيجابي للمش ــاركة في اإلنتاي علي ( ) نوايا العمالر إلعادة زيارة الفندق و (ذ) نوايا نش ــر
املراجعات اإليجاطية و (ي) االستعداد لدفع سعار استينامية.
ف :2يوجد تيثير معنو إيجابي للقيمة ثنار االس ـ ـ ـ ــتادام علي ( ) نوايا العمالر إلعادة زيارة الفندق و (ذ) نوايا
نشر املراجعات اإليجاطية و (ي) االستعداد لدفع سعار استينامية.

( )2-5العالقة بين املشاركة في خلق القيمة وكل م امتنان ورضا عمالء الفناد
تش ــير الدراس ــات الس ــاطقة إلى وجود تيثير معنو إيجابي للمش ــاركة في خلق القيمة على رص ــار العمالر (Cambra-
 .)Fierro et al., 2017; Assiouras et al., 2019; Grott et al., 2019كما يؤكد ) (Morales, 2005نه من املرجك
ن يطور العمالر شـ ً
ـعورا طاالمتنان بسـ ب الجهد اإلصــافي املدرك من قبل تجار التجتمة .كما تشــير دراســة (رجب
 )2014إلي ن وجود عالقة إيجاطية طين توجه الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـركة طالتفاعل مع العميل-والا يشـ ـ ــمل مشـ ـ ــاركة العميل-
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واألدار املوجه طالعالقة مع العميل -والا يش ـ ـ ــمل رص ـ ـ ــا العميل .كما تؤثر مش ـ ـ ــاركة العميل في خلق القيمة على
مس ـ ــتو رص ـ ــا ه (إس ـ ــماعيل  .)2016وياكر ) (Dekhili & Hallem, 2020ن املش ـ ــاركة في خلق القيمة يمكن ن
تؤد إلى تطوير تفاعالت عايفية إيجاطية من قبل العمالر كرص ـ ـ ــا وتمكين العمالر .وفي ص ـ ـ ــور النتامج الس ـ ـ ــاطقة
ونظرية التبادل االجتما ي يمكن صياغة الفروض التالية:
ف :3يوجد تيثير معنو إيجابي للمشاركة في اإلنتاي علي امتنان عمالر الفنادق.
ف :4يوجد تيثير معنو إيجابي للقيمة ثنار االستادام علي امتنان عمالر الفنادق.
ف :5يوجد تيثير معنو إيجابي للمشاركة في اإلنتاي علي رصار عمالر الفنادق.
ف :6يوجد تيثير معنو إيجابي للقيمة ثنار االستادام علي رصار عمالر الفنادق.

( )3-5العالقة بين اإلمتنان والرضا والنوايا السلوكية اإليجابية لعمالء الفناد
تش ـ ــير الدراس ـ ــات الس ـ ــاطقة إلى ن مش ـ ــاعر االمتنان تؤثر على رغبة العمالر في االناراو في الس ـ ــلوكيات التبادلية
اإليجــاطيــة حيــث يشـ ـ ـ ـ ــارك األفراد املمتنون في األنش ـ ـ ـ ـطــة اإليجــاطيــة ال تعتز رهحيــة مقــدمي الخــدمــة اــانعكــاس
ً
المتنانهم ومن ثم فإنه عندما يش ـ ـ ـ ــعر العميل طاالمتنان لبعض تص ـ ـ ـ ــرفات مقدم الخدمة فإنه يكون متحمس ـ ـ ـ ــا
ً
للمكــافــية من خالل رد الفعــل اإليجــابي ( .)Quach et al., 2020ووفقــا لنظريــة األحــداث العــايفيــة ) (AETفــإن
التجارذ العايفية تس ب رصا العمالر والنتامج السلوكية الالحقة (.)Gong et al., 2020
فيما يتعلق طالعالقة طين امتنان ورصا العميل يمكن القول طين االمتنان يعمل علي تحفيي السلوكيات اإليجاطية
للعمال ر من خالل التفاعل مع مقدم الخدمة .وهالتالي فإن االمتنان كعايفة إيجاطية يؤثر على النواتج اإليجاطية
األخرث مثل الرص ـ ــا وهما يؤثر في ال هاية علي عملية ص ـ ــنع القرار لدث العمالر ) .(Hasan et al., 2017فقد ش ـ ـار
كال من) (Hasan et al., 2017a); (Gong et al., 2020); (Fazal-e-Hasan et al., 2020إلى ن امتنان العميل يؤثر
بش ــكل مباش ــر علي رص ــا العمالر عن الخدمة املقدمة في إيار دعم نظرية طنار وتعتيت العوايج اإليجاطية وعليه
يمكن صياغة الفرض التالي:
ف :7يوجد تيثير معنو إيجابي المتنان العميل علي رصار عمالر الفنادق.
فيما يتعلق طالعالقة طين االمتنان والنوايا السـ ــلوكية اإليجاطية للعمالر فيشـ ــير ) (Raggio et al., 2014إلي وجود
ً
تــيثير معنو إيجــابي لالمتنــان على النوايــا الس ـ ـ ـ ــلوكيــة للعمالر كمــا يؤثر إيجــاطيــا على الكلمــة املنطوقــة اإليجـاطيــة
ً
وفق ــا لنظري ــة طن ــار وتعتيت العوايج اإليج ــاطي ــة كم ــا ت ــدعم نظري ــة تق ــدير ال ــاات نفل االتج ــاه حي ــث تح ــدث
املس ــاعدة الداعمة ملقدم الخدمة عندما يش ــعر العميل طالتقدير وااللتمام وما يص ــاحبه من ردود فعل إيجاطية
مثل نش ـ ـ ــر الكلمة املنطوقة اإليجاطية ( .)Bock et al., 2016 bفيش ـ ـ ــير ال من & (Palmatier, (Jarvis, Bechkoff
) Kardes 2009); Chou & Chen, 2018إلي وجود تيثير معنو إيجابي المتنان العميل على نوايا إعادة الش ـ ـ ـ ـ ـرار.
ً
ويؤكد) (Huggins; White; Holloway, & Hansen, 2020علي ن امتنان العميل يؤثر إيجاطيا علي ال من الكلمة
املنطوقة اإليجاطية ونوايا إعادة الشـ ـ ـرار .كما ير ) (Chen & Peng, 2014ن االلتمام طالجانب العايفي املرتفع
للعمالر يحفت نية العمالر لدفع س ـ ــعار اس ـ ــتينامية واملحافظة علي عالقة وثيقة مع الفندق .وقد ش ـ ــار (Kang,
) 2018إلي ن ش ــغج العميل طالعالمة التجارية له تيثير إيجابي على رغبته في دفع س ــعر اس ــتينالي .لال ُيتوقع
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من العمالر الاين يش ـ ـ ــعرون طاالمتنان ن تتداد لديهم النوايا الس ـ ـ ــلوكية اإليجاطية تجاه الفندق ومن ثم يمكن
صياغة الفروض التالية:
ف :8يوجـد تـيثير معنو إيجـابي المتنـان العميـل علي ( ) نوايـا العمالر إلعـادة زيـارة الفنـدق و(ذ) نوايـا نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
املراجعات اإليجاطية و (ي) االستعداد لدفع سعار استينامية.
فيما يتعلق طالعالقة طين الرصـا والنوايا السـلوكية اإليجاطية للعمالر فقد شـارت العديد من الدراسـات علي ن
الرص ـ ــا لو متغير س ـ ــاطق حاس ـ ــم للنوايا الس ـ ــلوكية في س ـ ــياق قطاع الض ـ ــيافة .فيوجد تيثير معنو إيجابي لرص ـ ــا
العمالر علي نية إعادة التيارة ( .)Mannan et al., 2019; Cakici et al., 2019كما يوجد تيثير إيجابي للرص ـ ــا علي
اس ـ ــتعداد العمالر لدفع س ـ ــعار اس ـ ــتينامية علي ( .)Homburg et al., 2005ويؤكد ) (Konuk, 2019علي وجود
تيثير معنو لرص ـ ـ ـ ــا العميل علي الكلمة املنطوقة واحتمالية إعادة التيارة .كما يوجد تيثير معنو إيجابي لرص ـ ـ ـ ــا
العمالر على النوايا السـلوكية لعمالر الفنادق بشـكل عام (Park et al., 2019; Torlak et al., 2019; Dwaikat et
) .al., 2019; Calza et al., 2020وقد س ـ ــلط طحاث الض ـ ــيافة الس ـ ــاطقة الض ـ ــور على الدور الحاس ـ ــم ملراجعات
العمالر في س ـ ـ ـ ـيــاق قطــاع الض ـ ـ ـ ـيــافــة ) .(Wu et al., 2016; Sharifi, 2018; Lee & Kim, 2020وهنـ ًـار على نظريــة
التوقع ونظرية االس ـ ـ ـ ــتجاطة )(stimulus-organism-response؛ ال تش ـ ـ ـ ــير إلي نه يتم تنش ـ ـ ـ ــيط عملية التقييم
الداخلي للفرد عن يريق التحفيي والا طدوره يؤثر على استجاطته ( (Konuk, 2019وفي صور نتامج الدراسات
السـاطق اإلشـارة إليها ُيتوقع من العمالر الاين يشـعرون طالرصـا ن تتداد لديهم النوايا السـلوكية اإليجاطية تجاه
الفندق ومن ثم يمكن صياغة الفروض التالية:
ف :9يوجـد تـيثير معنو إيجـابي لرص ـ ـ ـ ــا العمالر علي ( ) نوايـا العمالر إلعـادة زيـارة الفنـدق و(ذ) نوايـا نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
املراجعات اإليجاطية و (ي) االستعداد لدفع سعار استينامية.

( )4-5الدورالوسيط المتنان ورضا عمالء الفناد في العالقة بين أبعاد املشاركة في خلق القيمة
والنوايا السلوكية اإليجابية للعمالء
فيم ــا يتعلق ط ــال ــدور الوس ـ ـ ـ ــيط المتن ــان العمالر تقترح نظري ــة اإلح ــال ــة  Attribution Theoryن إدراك العمالر
لجهود مقدم الخدمة تؤد إلي تحفيي املشـ ـ ـ ــاعر كرد فعل لال (م ها االمتنان) وتؤد تل املشـ ـ ـ ــاعر تي األخرث
ً
إلى تحفيي النوايا الس ـ ــلوكية في ال هاية ( .)Huggins et al., 2020ومن ثم يمكن القول وفقا لتل النظرية ن نوايا
وسلوكيات العميل ال يقوم اها ملكافية جهود مقدم الخدمة يمكن ن تتوسطها مشاعر االمتنان.
في الواقع تدعم الدراســات الســاطقة دور الوســاية لالمتنان في قيادة الســلوكيات اإليجاطية فعلي سـ يل املثال
يش ـ ـ ـ ــير ) (Morales, 2005إلي ن االمتنـان يحفت العمالر على مكـافـية مقـدمي الخـدمـات على جهودلم اإلصـ ـ ـ ـ ــافيـة
ويتوسـ ـ ــط تيثير إدراك العميل لجهود مقدم الخدمة على سـ ـ ــلوك العمالر .كما يشـ ـ ــير ;)(Palmateir et al., 2009
) (Mishra, 2016إلي ن امتنان العميل يتوسط العالقة طين استثمار الش ـ ـركة في تسويق العالقات ونوايا الشرار
للعمالر .ويؤكد ) (Bock et al., 2016bعلي ن امتنان العميل يتوس ـ ــط العالقة طين النوايا الخيرية املدركة ملقدم
الخـدمـة والس ـ ـ ـ ــلوكيـات العالمقيـة اإليجـاطيـة .وتؤكـد دراس ـ ـ ـ ــة ) (Chou & Chen, 2018علي ن االمتنـان يتوس ـ ـ ـ ــط
العالقة طين املتايا العالمقية ونوايا إعادة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار للعمالر .كما يش ـ ـ ــير ( (Huggins et al., 2020إلي ن امتنان
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العميل يتوسط العالقة طين جودة املوقع املدركة كيحد استراتيجيات الشركة لتسويق العالقات وال من الكلمة
املنطوقة اإليجاطية ونوايا إعادة الشرار.
وفيما يتعلق طالدور الوســيط لرصــا العمالر فتشــير الدراســات إلي ن رصــا العميل يتوســط العالقة طين املشــاركة
في خلق القيمة وال من الكلمة املنطوقة ووالر العميل ) .(Cambra-Fierro et al., 2017; Grott et al., 2019كما
يتوس ـ ــط العالقة طين املش ـ ــاركة في خلق القيمة وس ـ ــلوكيات مواينة العميل ) .(Assiouras et al., 2019كما تؤثر
املشـاركة في خلق القيمة علي والر العمالر من خالل توسـيط ال من تمكين ورصـا ورفالية العمالر & (Dekhili
).Hallem, 2020
وفيما يتعلق طالدور الوس ـ ــيط لكل من امتنان ورص ـ ــا العمالر مجتمعين في العالقة طين املش ـ ــاركة في خلق القيمة
والنوايــا الس ـ ـ ـ ــلوكيــة اإليج ــاطيــة للعمالر فيؤك ــد ) (Palmatier et al., 2009نــه عنــدم ــا يــدرك العمالر تلقي جه ــد
إص ـ ــافي من قبل مقدم الخدمة فإنه يش ـ ــعرون طالرص ـ ــا وتتداد احتمالية قيامهم طإعادة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار طاإلص ـ ــافة إلي
التوصـ ــية ل صـ ــدقار واألقارذ .كما تتوسـ ــط مشـ ــاعر االمتنان ورصـ ــا العمالر العالقة طين تحيي موقفي الخطوو
األمامية للعمالر  Customer-Oriented Constructive Devianceووالر العمالر (ً .)Gong et al., 2020
وهنار على
لاه النتامج وفي صـ ـ ــور نظرية اإلحالة ونظرية التبادل االجتما ي ونظرية األحداث العايفية ُيتوقع ن يتوسـ ـ ــط
ال من امتنان ورص ــا العميل مجتمعين العالقة طين بعاد املش ــاركة في خلق القيمة والنوايا الس ــلوكية اإليجاطية
لعمالر الفنادق في مصر وعليه يمكن صياغة الفروض التالية:
ف :10يتوسط ال من امتنان ورصا العمالر مجتمعين العالقة طين املشاركة في اإلنتاي و ( ) نوايا العمالر إلعادة
زيارة الفندق و(ذ) نوايا نشر املراجعات اإليجاطية و (ي) االستعداد لدفع سعار استينامية.
ف :11يتوس ـ ــط ال من امتنان ورص ـ ــا العمالر مجتمعين العالقة طين القيمة ثنار االس ـ ــتادام و( ) نوايا العمالر
إلعادة زيارة الفندق و(ذ) نوايا نشر املراجعات اإليجاطية و (ي) االستعداد لدفع سعار استينامية.

( )5-5الدوراملعدل للعدالة املدركة لسعرالخدمة Price airness Perception
يشير ( (Opata et al., 2019إلي ن فهم نتامج املشاركة في خلق القيمة بشكل ك ر يستلتم طحث التيثيرات املعدلة
إلدراك العمالر لعــدالــة س ـ ـ ـ ــعر الخــدمــات ال يتلقونهــا .كمــا ير ) (Konuk, 2019ن إدراك عــدالــة الس ـ ـ ـ ــعر يعــد
ً
ً
عامال رميسيا في تقييم دار املنتج /الخدمة وعلي األخ في قل قروف عدم التيكد .فقد توصل (Opata et al.,
) 2019إلي ن إدراك عدالة األس ـ ـ ــعار من قبل العمالر يعمل كمتغير معدل فعال للعالقة طين املش ـ ـ ــاركة في خلق
القيمـة والرص ـ ـ ـ ــا من نـاحيـة وهين املش ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة والوالر من نـاحيـة خرث .وفي لـاا الس ـ ـ ـ ـيـاق يمكن
القول طـين إدراك عـدالـة الس ـ ـ ـ ــعر بش ـ ـ ـ ـكـل مرتفع ُيتوقع ن يقو العالقـة طين املش ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة وامتنـان
ورصا العمالر .ومن ثم يمكن صياغة الفروض التالية:
ف : -12تتداد العالقة طين املشاركة في اإلنتاي واالمتنان عندما يدرك عمالر الفنادق ارتفاع عدالة األسعار.
ف-12ذ :تتداد العالقة طين املشاركة في اإلنتاي والرصا عندما يدرك عمالر الفنادق ارتفاع عدالة األسعار.
ف : -13تتداد العالقة طين القيمة ثنار االستادام واالمتنان عندما يدرك عمالر الفنادق ارتفاع عدالة األسعار.
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ف-13ذ :تتداد العالق ــة طين القيم ــة ثنــار االس ـ ـ ـ ــتا ــدام والرص ـ ـ ـ ـ ــا عنــدم ــا يــدرك عمالر الفنــادق ارتف ــاع ع ــدالــة
األسعار.
وعليه يمكن توصي اإليار املقترح للدراسة في الشكل رقم (:)1
املشاركة يف اإلنتاج
 مشاركة املعرفة اإلنصاف -التفاعل

املشاركة يف خلق
القيمة
القيمة أثناء
االستخدام
 الخربة التخصيص -العالقات

العدالة املدركة لسعر الخدمة

امتنان العميل

النوا يا السلللللوك ية
اإليجابية للعميل
 نوايا إعادة زيارةالفندق
 نوايا نشللللللللللرامللللراتلللعلللات
اإل يجللا بيللة عرب
اإلنرتنت
 االسلللتعدادلدفأسعار استثنائية

رضا العميل

شكل رقم  :1اإلطاراملق رح للدراسة
املصدر :إعداد الباحث في صور الدراسات الساطقة

( )6أهمية الدراسة
يمكن توصي لمية لاه الدراسة على املستويين العل والتطبيقي كما يلي:

( )1-6األهمية العلمية
بش ـ ـ ـ ـكـل عـام تظهر لميـة الـدراسـ ـ ـ ـ ــة الحـاليـة من النـاحيـة العلميـة في تغطيـة جـانـب من النق الـا تعـاني منـه
املكتبة العرهية في مجال الدراس ـ ـ ـ ــات والبحوث العرهية ال تناول موص ـ ـ ـ ــوع املش ـ ـ ـ ــاركة في خلق القيمة طاعتباره
ً
ً
ً
مفهوم متعــدد األبعــاد وعالقتــه طــالنوايـا الس ـ ـ ـ ــلوكيــة اإليجــاطيــة للعمالر وال القـ التمــامــا طحثيــا موس ـ ـ ـ ـعــا في
الــدول الغرهيــة ولم تحظي طنفل القــدر من التغطيــة في الــدول العرهيــة النــاميــة .لــاا طــاإلصـ ـ ـ ـ ــافــة إلي تنــاول بعض
الفجوات البحثية ال لم تتناولها الدراســات الســاطقة في البيهتين الغرهية والعرهية وهما قد يســالم في اســتكمال
الجهـد العل في هلـ اإليـار وإلقـار الض ـ ـ ـ ــور علي بعض املجـاالت البحثيـة الجـديرة طـالـدراسـ ـ ـ ـ ــة .ويمكن توص ـ ـ ـ ــي
األلمية العلمية بش ر من التفصيل في النقاو التالية:
ً
– تنبع األلمية العلمية لهاه الدراسة من نها تتناول مجموعة من املفاليم الحديثة نس يا في دطيات التسويق
ً
وتتمثل في املش ـ ــاركة في خلق القيمة وامتنان ورص ـ ــا العميل خص ـ ــوص ـ ــا في قل عدم وجود دراس ـ ــات تناول
لـاه املفـاليم طـالـدراس ـ ـ ـ ــة والتحليـل في نموهي واحـد ومن ثم فـإن لـاه الـدراس ـ ـ ـ ــة تمثـل محـاولـة من البـاحـث
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لتـيص ـ ـ ـ ـيـل لـاه املفـاليم والتعرف على دورلـا في تحس ـ ـ ـ ــين النوايـا الس ـ ـ ـ ــلوكيـة اإليجـاطيـة للعمالر و لمهـا نوايـا
العمالر لنشر املراجعات اإليجاطية ع ر اإلنترن في عصر التحول الرق .
ً
– تيتي تل الدراس ـ ــة اس ـ ــتكماال ل جهد العل فيما يتعلق طموص ـ ــوع املش ـ ــاركة في خلق القيمة .فعلي الرغم من
االلتمــام املتيايــد طمفهوم املش ـ ـ ـ ـ ــاركــة في خلق القيمــة في البحوث الحــاليــة ف ـإن لــاا املجــال ال يتال في مهــده
ويحتاي إلى إجرار املتيد من الدراس ـ ـ ـ ــات ( )Ranjan & Read, 2019; Huggins et al., 2020كما نه ال يتال
لناك نق نس ـ ــش في البحث حول لاا املوص ـ ــوع وتيثيره علي س ـ ــلوك املس ـ ـ هل في دطيات التس ـ ــويق بش ـ ــكل
عـام و دطيـات الض ـ ـ ـ ـيـافـة والفنـدقـة علي وجـه الخص ـ ـ ـ ــوع & (González-Mansilla et al., 2019; Dekhili
) .Hallem, 2020ويؤكــد ) (Grott et al., 2019; Zaborek & Mazur, 2019علي نــه على الرغم من التم ــام
معظم األدطيــات طبحــث دور محــددات مشـ ـ ـ ـ ــاركــة العمالر في خلق القيمــة إال ن القليــل م هــا قــد وجــه للتركيي
على نواتج املشاركة في خلق القيمة.
– تم إجرار تل الدراس ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتجاطة ملا و ـ ـ ـ ى طه ال من ) (Quach et al., 2020; Huggins et al., 2020من
ص ـ ـ ـ ــرورة تنــاول متغير امتنــان العميــل في إيــار املشـ ـ ـ ـ ــاركــة في خلق القيمــة حيــث ن دور االمتنــان في س ـ ـ ـ ـيــاق
املشاركة في خلق القيمة لم يتناوله طالشكل الكافي وخصوصا في سياق قطاع الفنادق.
دورا ً
– يلعب رص ـ ـ ـ ــا العمالر ً
حيويا في ص ـ ـ ـ ــناعة الض ـ ـ ـ ــيافة ومن ثم فإن تحديد العوامل ال تؤد إلى إرص ـ ـ ـ ــار
العمالر لو مجـال التمـام رميس ـ ـ ـ ـ في س ـ ـ ـ ـيـاق هلـ القطـاع ( .)Mannan et al., 2019فقـد س ـ ـ ـ ــلطـ دطيـات
الض ــيافة الض ــور على تيثير رص ــا العمالر في س ــياقات ماتلفة إال ن دراس ــة رص ــا العمالر في س ــياق املش ــاركة
ً
ً
ً
ً
في خلق القيمة في صـ ــناعه الضـ ــيافة وخصـ ــوصـ ــا مجال الفندقة لم يلقي التماما طحثيا موسـ ــعا فقد قام
دراسـ ـ ــات محدودة طدراسـ ـ ــة الدور الوسـ ـ ــيط لرصـ ـ ــا العمالر في العالقة طين املشـ ـ ــاركة في خلق القيمة والنوايا
السلوكية اإليجاطية للعمالر (.)e.g., Dekhili & Hallem, 2020
ً
– لقد ص ــب فهم س ـ ب قيام املس ـ هلكين طنش ــر املراجعات ع ر اإلنترن موص ـ ً
ـوعا لاما بش ــكل متيايد في س ــياق
دطيات تس ـ ـ ـ ــويق الخدمات كيطرز ش ـ ـ ـ ــكال الكلمة املنطوقة اإللكترونية  .eWOMوهالتالي فإن فهم العوامل
ً
ال تحفت نيــة نش ـ ـ ـ ــر املراجع ــات اإليج ــاطيــة ع ر اإلنترن ـ يمكن ن يوفر ر ث علميــة وإداريــة ل ــام ــة يض ـ ـ ـ ـ ــا
ً
وخصوصا ن سمعة مؤسسات الخدمة تتيثر بشكل كبير طتل املراجعات (Wu et al., 2016; Yan & Wang,
) .2018كم ــا يتس ـ ـ ـ ــم قط ــاع الفنــادق طتوافر الع ــديــد من البــدامــل للعمالر ومن ثم من األلميــة طمك ــان فهم
محـددات نيـة زيـارة العمالر واالس ـ ـ ـ ــتعـداد لـدفع س ـ ـ ـ ـعـار اس ـ ـ ـ ــتينـاميـة لـدورلم البـارز في س ـ ـ ـ ـيـاق هلـ القطـاع
(.)Mannan et al., 2019
– يش ــير ( (Opata et al., 2019إلى ن الدراس ــات ال اعتمد عليها ونتامجها توض ــك ن فعالية متغير املش ــاركة في
ً
خلق القيمة تاتلج نس يا طين البيئات املختلفة ولاه الحقيقة تضفي املصداقية للتيكيد على ن املشاركة
في خلق القيمة لو قالرة سـ ــياقية ومن ثم فإن لناك ما ي رر إجرار املتيد من الدراسـ ــات في هل املوصـ ــوع
في البيئــة املص ـ ـ ـ ــريــة .كمــا ن الــدراسـ ـ ـ ـ ــات ال تنــاولـ متغير املشـ ـ ـ ـ ــاركــة في خلق القيمــة قــد ركتت على البيئــة
الغرهيـة دونمـا التركيي على البيئـة العرهيـة س ـ ـ ـ ــوث دراس ـ ـ ـ ــة واحـدة -في حـدود علم البـاحـث -وتي دراس ـ ـ ـ ــة (يل
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 )2019وق ــد ركتت على تنــاول هل ـ املتغير في إي ــار تب العمالر للهواتج املحمولــة الج ــديــدة .ومن ثم تــيتي
تل الدراس ـ ــة ااس ـ ــتكمال ل جهد العل في هل الس ـ ــياق في البيئة املص ـ ــرية .كما تس ـ ــالم تل الدراس ـ ــة من
خالل االختبار امليداني لفروص ــها إثبات مد مص ــداقية االيار املفالي املقترح واملقاييل املس ــتادمة كما
نها ســوف تســاعد في تحديد يبيعة العالقات املباشــرة وغير املباشــرة طين املتغيرات محل الدراســة من خالل
سلوذ نماجة املعادلة الهيكلية ).(SEM

( )2-6األهمية التطبيقية

ً
تظهر لميـة تلـ الـدراس ـ ـ ـ ــة من النـاحيـة التطبيقيـة في اونهـا تطبق علي ص ـ ـ ـ ـنـاعـه الض ـ ـ ـ ـيـافـة وخص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا قطـاع
ً
الفنادق والا يعد واحدا من لم القطاعات االقتصــادية في جمهورية مصـ ـ ـ ـ ـ ـر العرهية حيث تتجســد لميته
ً
ً
في اونه صـ ــلعا سـ ــاسـ ــيا في صـ ــناعه السـ ــياحة املصـ ــرية وال لها طلأل األثر علي االقتصـ ــاد املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر تي األخرث
ً
وخص ــوص ــا في قل التحديات الرالنة والتنافس ــية الش ــديدة وهما يس ــتتبع ص ــرورة البحث عن حلول غير تقليدية
ملواكبة التطورات في ص ـ ـ ــناعة الض ـ ـ ــيافة العاملية من خالل تب اس ـ ـ ــتراتيجيات إدارية حديثه من طي ها مش ـ ـ ــاركة
ً
العمالر في خلق القيمة ح يتس ـ ـ ى ملص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر البقار واملنافس ـ ــة دوليا .كما تس ـ ــاعد تل الدراس ـ ــة في تقديم ر
إدارية لامة ملدير الفنادق طمص ــر وتوعي هم طمفهوم املش ــاركة في خلق القيمة وكيج يمكن االس ــتفادة من نتامج
تل الدراسة في تعتيت النوايا السلوكية اإليجاطية للعمالر والا ينعكل طدوره على دار ورهحية تل الفنادق
وهالتبعية على نمو االقتصاد املص ـر إها ما تم إثبات صحة فروض الدارسة .ويمكن توصي األلمية التطبيقية
بش ر من التفصيل في النقاو التالية:
ً
– لكونها تتميي طمجموعة رالعة من املواقع األثرية الفريدة فضال عن موقعها الجغرافي ومناخها املعتدل لطاملا
اان جمهورية مصــر العرهية وجهة شــهيرة للمســافرين من جميع نحار العالم على مدار العام وهالتالي اان
ً
ً
ومازال قطاع الس ـ ـ ــياحة والض ـ ـ ــيافة مس ـ ـ ــالما رميس ـ ـ ــيا في االقتص ـ ـ ــاد القومي ملص ـ ـ ــر ويعت ر من لم قطاعات
الخدمات (الهيئة العامة لالس ــتثمار واملنايق الحرة  .)2020فقد طلغ مس ــالمة قطاع الس ــياحة والض ــيافة
في الناتج املحلي اإلجمالي املصـ ـ ـ ـر ما يقرذ من  %15كما ارتفع متحصالت السياحة والفندقة لتصل إلي
حوالي  12.5مليار دوالر خالل العام املالي  2019/ 2018مقارنة طـ ـ  9.8مليار دوالر في العام املالي 2018 /2017
وهمعدل نمو  %27.5وفقا لبيانات البن املركت املصـ ـ ـ ــر كما تعد مصـ ـ ـ ــر رابع علي معدل نمو في األدار في
مؤش ـ ـ ــر تنافس ـ ـ ــية الس ـ ـ ــياحة والض ـ ـ ــيافة ال تص ـ ـ ــدره منظمة الس ـ ـ ــياحة العاملية ( UNWTOوزارة التاطيط
والتنمية االقتصادية  .)2019فقد قام مجلة  Travel & Leisureاألمريكية العاملية طاختيار فندق ء Sofitel
Legend Old Cataractء طمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر في املركت الثامن ص ـ ــمن فض ـ ــل  25فندق في العالم كما تم اختيار فندق
ءFour Seasons Cairo Nile Plazaء في املركت الخامل وفندق ءMarriott Cairoء في املركت العاشـ ـ ـ ــر في قاممة
فضـل فنادق املدن في شـمال إفريقيا والشـرق األوسـط لعام ( 2019وزارة السـياحة املص ـ ـ ـ ـ ـرية  .)2019ولو
ما يدفع الباحث لتناول موص ــوع الدراس ــة في س ــياق الفنادق املص ــرية ملا لها من دور طارز في دعم االقتص ــاد
املصر .
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– تعت ر جمهورية مصــر العرهية واحدة من البلدان الرامدة في صــناعة الســياحة والضــيافة لال فمن األلمية
طمكان إيالر املتيد من االلتمام لتحديد محددات النوايا السلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق حيث ن هل
سـ ــيعتز من تنمية صـ ــناعة الضـ ــيافة املصـ ــرية مقارنة طمنافسـ ــيها .فقد يسـ ــاعد التعرف علي دور املشـ ــاركة في
خلق القيمة على النوايا الس ـ ـ ــلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق علي تقديم الخدمات بش ـ ـ ــكل كثر فاعلية وهما
يحقق منافع متبادلة للمس ـ ــوقين والعمالر علي حد س ـ ــوار وهما يعود في ال هاية على تنمية ص ـ ــناعه الض ـ ــيافة
ً
وخص ــوص ــا مجال الفندقة في مص ـ ـ ـ ـ ـ ـر .وهالنظر إلى النتامج اإليجاطية املس ــتمدة من املش ــاركة في خلق القيمة
فه ق ــد تؤد إلي تق ــديم خ ــدم ــة متميية نتيج ــة تعتيت التف ــاع ــل طين العمالر والفن ــادق وهم ــا يؤد إلى ميية
تنافسـية كبيرة إها تم إدارة تل العملية بشـكل صـحي حيث تعتمد املشـاركة في خلق القيمة علي املشـاركة
النش ـ ـ ـ ـطـة للعمالر كمـا تعتمـد على توفير طيئـة منـاس ـ ـ ـ ـبـة لـالـ من خالل الفنـادق من جـل تص ـ ـ ـ ــميم تجـارذ
فريدة من نوعها تؤد إلى مستويات على من رصا العمالر (.)González-Mansilla et al., 2019
ً
ً
ً
– تتس ـ ــم ص ـ ــناعه الض ـ ــيافة وخص ـ ــوص ـ ــا مجال الفندقة بش ـ ــكل عام حاليا طاملنافس ـ ــة الش ـ ــديدة محليا وعامليا
وانافاض تكاليج التحول طالنس ـ ــبة للعمالر والتيادات املس ـ ــتمرة في العالمات التجارية الفندقية الجديدة
ولو ما يشير إلي ن الفنادق تواجه تحديات في جاذ عمالر جدد واالحتفاق طالعمالر الحاليين .فقد كشف
طحاث علم نفل املس ـ هل ن س ــلوكيات التحول املتكرر تحدث عادة ألن العمالر يس ــعون إلى التنويع (مثل
تجرهة شـ ـ ـ ــكل ماتلج من االطتكار و سـ ـ ـ ــلوذ الحياة والتحول نحو اسـ ـ ـ ــتادام منتجات وخدمات صـ ـ ـ ــديقة
ً
للبيئة ....الخ) .فهم ط سـ ــاية ليسـ ــوا مسـ ــتعدين للوالر أل عالمة تجارية فندقية بشـ ــكل دامم .ونظرا للتحد
املتمثل في طنار عالقات يويلة األجل مع العمالر يجب على مدير التس ـ ــويق فهم االس ـ ــتراتيجيات ال تعتز
من سلوكيات العمالر اإليجاطية ال تعود طالفامدة على الفندق في نهاية املطاف (.)Kang, 2018
– تيتي األلمية التطبيقية لهاه الدراس ــة من خالل مس ــالمة نتامجها في مس ــاعدة مدير التس ــويق طالفنادق في
تعتيت النوايا السلوكية اإليجاطية للعمالر وهل إها ث وجود تيثير معنو للمشاركة في خلق القيمة بشكل
مباشـ ـ ــر ومن خالل املتغيرات الوسـ ـ ــيطة -املتمثلة في امتنان ورصـ ـ ــا العمالر -على النوايا السـ ـ ــلوكية اإليجاطية
لهم.

( )7منهجية الدراسة

ً
تتض ـ ــمن مناجية الدراس ـ ــة عدة عناص ـ ــر تتمثل في املنا املتبع في الدراس ـ ــة وتص ـ ــميم الدراس ـ ــة متمثال في نواع
البيانات ومص ـ ـ ــادر الحص ـ ـ ــول عليها ومتغيرات الدراس ـ ـ ــة ومقاييس ـ ـ ــها ومجتمع وعينة الدراس ـ ـ ــة و داة الدراس ـ ـ ــة
ويريقة جمع البيانات واألساليب اإلحصامية املستادمة .ويستعرصها الباحث علي النحو التالي:

( )1-7منهج الدراسة

ً
وفقا لـ ـ ـ ـ ـ ) (Saunders, Saunders, Lewis & Thornhill, 2011اعتمد الباحث علي املنا االسـتنتايي /االسـتنبايي
ً
 Deductive Approachفي تل الدراس ـ ـ ـ ــة .ويعد هل املنا من نس ـ ـ ـ ــب املناا و كثرلا اس ـ ـ ـ ــتاداما في دراس ـ ـ ـ ــة
الظوالر اإلنس ـ ـ ــانية واالجتماعية (إدريل  )2008حيث يعتمد على تب نظريات ومفاليم معينة من جل ت رير
العالقات طين متغيرات الدراس ـ ــة وهنار فروض الدراس ـ ــة واختبارلا والوص ـ ــول إلي نتامج تدعم النظرية و تض ـ ــيج
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إليهــا .كمــا اعتمــد البــاحـث علي س ـ ـ ـ ــلوذ البحوث الكميــة  Quantitative Methodال تعتمــد علي تنميــة فروض
الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة واختبــارل ــا من خالل االعتم ــاد على مق ــاييل لقيــاس املتغيرات وتجميع طيــانــات الــدارس ـ ـ ـ ـ ــة وتحليله ــا
طاسـتادام األسـاليب اإلحصـامية املناسـبة لتحقيق لداف الدراسـة والتوصـل لنتامج يمكن تعميمها فيعد املنا
االستنتايي كثر مناسبة ألسلوذ البحوث الكمية.
وفيما يتعلق بغرض الدراس ـ ــة فير ) (Saunders et al., 2011ن الدراس ـ ــات الوص ـ ــفية التفس ـ ــيرية Descripto-
ً
 explanatory studiesمن نسب نواع الدراسات وخصوصا في مجال الدراسات اإلدارية .ومن ثم تعت ر الدراسة
ً
ً
الحالية من الدراس ـ ــات الوص ـ ــفية التفس ـ ــيرية /التحليلية اتفاقا مع (إدريل  )2008يض ـ ــا فه تجمع طين نو ي
الدراس ـ ــات الوص ـ ــفية والتفس ـ ــيرية حيث تقوم علي وص ـ ــج وتحليل الظالرة محل الدراس ـ ــة وتقديم التفس ـ ــيرات
املناس ـ ـ ــبة للعالقات طين املتغيرات وهل طمراجعة األدطيات املتعلقة طموص ـ ـ ــوع الدراس ـ ـ ــة إلعداد اإليار النظر
وتص ـ ــميم قاممة اس ـ ــتقص ـ ــار تغطي متغيرات الدراس ـ ــة من جل تجميع البيانات األولية واختبار وتحليل البيانات
والتوص ـ ـ ـ ــل إلي النتـامج ال تحـدد يبيعـة العالقـة طين املتغيرات محـل الـدراس ـ ـ ـ ــة لتجـاطـة علي تس ـ ـ ـ ــا الت وفروض
ً
الــدراسـ ـ ـ ـ ــة وهمــا ياــدم لــدافهــا .و خيرا فقــد قــام البــاحــث في تلـ الــدراسـ ـ ـ ـ ــة طــاالعتمــاد على س ـ ـ ـ ــلوذ الــدراسـ ـ ـ ـ ــة
املقطعيـة  Cross-sectionalحيـث قـام طجمع البيـانـات من عينـة الـدراس ـ ـ ـ ــة مرة واحـدة خالل فترة زمنيـة محـددة
(.)Saunders et al., 2011

( )2-7تصميم الدراسة
يشمل تصميم الدراسة ما يلي:

( )1-2-7البيانات املطلوبة ومصادرها
يتطلـب تحقيق لـداف الـدراس ـ ـ ـ ــة االعتمـاد على نوعين من البيـانـات لمـا البيـانـات األوليـة والبيـانـات الثـانويـة وتم
الحص ـ ــول علي البيانات الثانوية عن يريق مراجعة الدراس ـ ــات والبحوث العلمية ال تناول متغيرات الدراس ـ ــة
والتقارير املنشـورة لتمكين الباحث من تيصـيل املفاليم وإعداد اإليار النظر للدراسـة وصـياغة لدف و لمية
وفروض وتس ـ ــا الت الدراس ـ ــة .كما تم جمع البيانات األولية من العمالر محل الدراس ـ ــة وتحليلها لتمكين الباحث
من اختبار صحة و خطي فروض الدراسة والتوصل إلى النتامج.

( )2-2-7مجتمع وعينة الدراسة

ً
يتمثــل مجتمع الــدراسـ ـ ـ ـ ــة في جميع عمالر الفنــادق في مص ـ ـ ـ ــر .ونظرا لعــدم وجود إيــار ملجتمع البحــث وص ـ ـ ـ ــعوهــة
تحـديـد حجم املجتمع وانتش ـ ـ ـ ــار مفرداتـه فقـد تم االعتمـاد علي عينـة كرة الث  /الش ـ ـ ـ ــبكيـة Snowball Sample
كيحد العينات غير االحتمالية طاعتبارلا األنسـ ــب لتل الدراسـ ــة لتناسـ ــب شـ ــروو تطبيقها مع الدراسـ ــة الحالية
فه تس ـ ـ ـ ــتادم في حالة ص ـ ـ ـ ــعوهة تحديد حجم املجتمع طدقة وعدم وجود إيار له ولتمييلا طإمكانية الوص ـ ـ ـ ــول
ً
األك ر للمس ـ ـ ــتق ـ ـ ـ م هم .ويوض ـ ـ ــك ) (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2019ن الحد األدنى للعينة يكون وفقا
لقاعدة  10 times roleوال تش ــير إلي ن الحد األدنى لحجم العينة يجب ن يكون  10ص ــعاف الحد األق ـ ى
لعدد ر وس األس ـ ــهم املوجهة إلى متغير اامن في مكان في نموهي  PLSالا يتم اختباره طالدراس ـ ــة وحيث ن
ع ــدد ر وس األس ـ ـ ـ ــهم طــالنموهي املقترح تبلأل  21س ـ ـ ـ ــهم ف ــإن الح ــد األدنى لحجم العينــة الطــد ال يق ــل عن 210
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مفردة .وقد اعتمد الباحث علي املستقص ـي م هم املترددين على املواقع اإللكترونية لتجميع البيانات طاستادام
االسـتقصـار ع ر اإلنترن  Internet-based Questionnaireالا تم تصـميمه طاسـتادام محرك البحث Google
 Driveوإتاحته لجمهور واس ــع من املش ــاركين املحتملين وهل لتطاطق ش ــروو تطبيقه علي تل الدراس ــة .حيث
ير ) (Saunders et al., 2011نه لتطبيق االستقصار ع ر اإلنترن الطد ن تكون مفردات مجتمع الدراسة قادرة
على التعامل مع اإلنترن وال ريد اإللكتروني و ن تكون األس ـ ــئلة املوجهة للمس ـ ــتق ـ ـ م هم مغلقة وقص ـ ــيرة قدر
ً
اإلمكان كما يسـ ـ ــتادم إها اان مجتمع الدراسـ ـ ــة كبير ومشـ ـ ــت جغرافيا .كما يو ـ ـ ـ )(Saunders et al., 2011
طينه يفضـ ــل ن يكون حجم العينة ك ر من الحد األدنى السـ ــاطق تحديده حيث يتم توزيع القاممة على اإلنترن
ويفضل ن يتم ترك القاممة ملدة تتراوح طين ثالث إلي ستة ساطيع لتيادة حجم العينة.
وقام الباحث ططرح قاممة االسـ ـ ــتقصـ ـ ــار على موقع التواصـ ـ ــل االجتما ي الفيل طوك ) (Facebookوالا يتسـ ـ ــم
طاتســاع نطاقه وانتشــاره وســهولة مشــاركة القاممة مقارنه طاملنصــات االجتماعية األخرث وكال بعض صــفحات
مكاتب الســفر ومنتديات تبادل خ رات الســفر إلتاحة الفرصــة للعمالر املتعاملين طقدر كبير من التفاعل مع هكر
نه يفضـل قيام املسـتق ـ منه الا قام طاإلجاطة على القاممة صـرورة إرسـالها ملسـتقص ـ ـ ـ ـ ـي م هم ثخرين وهل
في الفترة من  2019/10/12ح الفترة  2019/11/11وقــد طلغـ عــدد االس ـ ـ ـ ــتجــاطــات  291اس ـ ـ ـ ــتجــاطــة .كمــا تم
إعادة نش ـ ــر القاممة مرة خر ل حص ـ ــول علي ك ر قدر من االس ـ ــتجاطات وهل في الفترة من  2019/11/12وح ى
الفترة  2019/12/11وقــد طلأل عــدد االس ـ ـ ـ ــتجــاطــات الصـ ـ ـ ـ ــالحــة للتحليــل  474اس ـ ـ ـ ــتجــاطــة كمــا تم اس ـ ـ ـ ــتبعــاد 38
استجاطة لعدم جودتها في التحليل اإلحصالي حيث نها تمثل قيم شاهة ( )Outliersليصب عدد القوامم ال تم
االعتماد عليها في التحليل اإلحصــالي الختبار فروض الدراســة  436قاممة .ويمكن طيان خصــام عينة البحث في
الجدول رقم ( )1كما يلي:
جدول  :1خصائص عينة البحث (ن= )436
عدد املفردات

الخصائص

النسبة %

النوع
226
210

هكر
نثى

%51.9
%48.1

فئة العمر
167
196
73

قل من  30سنة
من  30سنة ألقل من  40سنة
 40سنة فيكثر

%38.3
%45
%16.7

املستوث التعلي
62
تعليم قبل الجامةي
293
مؤلل جامةي (طكالوريوس و ليسانل)
81
دراسات عليا
مستو الدخل الشهر ل سرة
ً
74
قل من  5000جنيها
ً
231
من  5000إلى  10000جنيها
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%14.2
%67.2
%18.6
%17
%53
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ً
 10000جنيها فيكثر

ثالث نجوم فيقل
ربع نجوم
خمل نجوم فيكثر

الخصائص

عدد املفردات

النسبة %

131

%30

تصنيج الفندق الا يفضله العميل /تفضله سرته
89
129
218

ً
املصدر :إعداد الباحث اعتمادا على استجاطات املستق

%20.4
%29.6
%50

م هم على قاممة االستقصار

( )3-2-7أداة الدراسة
اعتمد الباحث في تجميع طيانات الدراس ـ ـ ـ ــة امليدانية من مص ـ ـ ـ ــادرلا األولية على قاممة اس ـ ـ ـ ــتقص ـ ـ ـ ــار تم إعدادلا
ً
خصـ ــيصـ ــا لهاا الغرض في صـ ــور املقاييل الواردة طالبحوث والدراسـ ــات العلمية السـ ــاطقة وفي صـ ــور ما كشـ ــف
عنه الدراس ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتطالعية وتض ـ ـ ــمن لاه القاممة مجموعة من األس ـ ـ ــئلة املغلقة لقياس متغيرات الدراس ـ ـ ــة
ً
ً
طمعرفة املس ـ ــتق ـ ـ منه وفقا ملقياس ليكرت الخما ـ ـ طمس ـ ــتويات تتراوح طين موافق تماما (خمل نقاو) إلي
غير موافق على اإليالق (نقطة واحدة).
تنقســم قاممة االســتقصــار املتعلقة طالدراســة الحالية إلي قســمين رميســيين .القســم األول يشــمل األســئلة الخاصـة
طمتغيرات الدراسـة كما يشـتمل القسـم الثاني علي األسـئلة الخاصـة طبعض املتغيرات الديموغرافية مثل (النوع
العمر الدخل املسـتو التعلي  ...الخ) .ولضـمان الدقة في جمع البيانات قام الباحث طوصـع سـؤال تصـفية في
طداية القاممة حيث يتم ســؤال املســتق ـ منه عن قيامه طتيارة حد الفنادق من قبل م ال وفى حالة اإلجاطة
طـ ـ ـ ـ ءنعمء يستمر املستق منه في االيالع على طاعي طنود القاممة وإها ما اان اإلجاطة طـ ـ ـ ـ ءالء يتم توجيه الشكر
لـه مع عـدم اس ـ ـ ـ ــتكمـال القـاممـة .وهـالتـالي يض ـ ـ ـ ــمن البـاحـث ن تكون اـل االس ـ ـ ـ ــتجـاطـات ممن قـاموا طـالفعـل طتيـارة
الفنادق ح ى يتس ى لهم اإلجاطة طصدق على عبارات قاممة االستقصار.

( )4-2-7قياس متغيرات الدراسة

ً
تم قياس متغيرات الدراسة اعتمادا على تطوير مجموعة من املقاييل ال عدلا الباحثون الساطقون طاعتبارلا
كثر املقاييل املستادمة في الدراسات الساطقة وث صدقها وثباتها طدرجة عالية في سياق قطاع الضيافة كما
لو موض ـ ـ ـ ــك طـالجـدول رقم ( )2وقـد قـام البـاحـث طترجمـة عبـارات املقـاييل املس ـ ـ ـ ــتاـدمـة من اللغـة اإلنجليييـة إلي
اللغة العرهية كما تم ترجم ها من اللغة العرهية للغة اإلنجلييية مرة خر للتيكد من مطاطقة العبارات للنسخة
األصلية للمقاييل املستادمة.
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جدول  :2املقاييس التي تم استخدامها في قياس متغيرات الدراسة
املتغير
املشاركة في خلق القيمة
امتنان العميل
رصا العميل
نوايا إعادة التيارة
نوايا نشـر املراجعات اإليجاطية ع ر اإلنترن
االستعداد لدفع سعار استينامية
العدالة املدركة لسعر الخدمة

املقاييس التي تم االعتماد عليها إلعداد قائمة االستقصاء
Ranjan & Read, 2016; Assiouras et al., 2019
Palmatier et al. 2009; Mishra, 2016; Fazal-e-Hasan et al.,
2017
Oliver, 1997, Das et al., 2019
Kim & Moon, 2009; Mannan et al., 2019
Wu et al., 2016; Lee & Kim, 2020
Kang, 2018; Lee et al., 2019
Opata et al., 2019; Konuk, 2019

ً
املصدر :إعداد الباحث اعتمادا على الدراسات املشار إليها

( )5-2-7أساليب التحليل اإلحصائي املستخدمة في الدراسة
اس ـ ـ ـ ــتاـدم البـاحـث س ـ ـ ـ ــلوذ نمـاجـة املعـادلـة الهيكليـة  Structural Equation Modelingألنـه يس ـ ـ ـ ــم طـدراس ـ ـ ـ ــة
العالقات املباش ــرة وغير املباش ــرة طين متغيرات الدراس ــة كما يس ــم طاختبار مجموعة من العالقات طين واحد و
كثر من املتغيرات املسـ ـ ــتقلة وواحد و كثر من املتغيرات التابعة في وق واحد .وهال فهو ياتلج عن سـ ـ ــلوذ
االنحــدار الــا يعتمــد علي واحــد و كثر من املتغيرات املس ـ ـ ـ ــتقلــة ومتغير تــابع واحــد فقط كمــا ياتلج عنــه في
إمكانية تحسـ ـ ـ ــين معنوية النموهي طاالف االنحدار .وقد قام الباحث طتحليل طيانات الدراسـ ـ ـ ــة ال تم تجميعها
طاس ـ ــتادام س ـ ــلوذ نماجة املعادلة الهيكلية طاملربعات الص ـ ــغرث الجتمية (Partial Least Squares based SEM
) ) (PLS-SEMلقـدرتـه علي اختبـار النمـاهي املعقـدة ال تحتو علي عـدد كبير من املتغيرات بش ـ ـ ـ ـكـل فض ـ ـ ـ ــل
وألنـ ــه يتجنـ ــب مشـ ـ ـ ـ ـ ــااـ ــل التعـ ــدديـ ــة الخطيـ ــة والتوزيع الطبيةي مقـ ــارنـ ــة طنمـ ــاجـ ــة املعـ ـادلـ ــة الهيكليـ ــة طـ ــالتغـ ــاير
املشترك ).)Hair et al., 2019( Covariance based SEM (CB-SEM

( )8نتائج الدراسة
يش ـ ـ ـ ــير ) (Hair et al., 2019إلي ن س ـ ـ ـ ــلوذ نمــاجــة املعــادلــة الهيكليــة طــاس ـ ـ ـ ــتاــدام طرنــامج  WarpPLS.5لتقييم
النماهي املقترحة يشـ ـ ــتمل على خطوتين رميسـ ـ ــيتين .وال تقييم نموهي القياس والا يسـ ـ ــتادم لتقييم صـ ـ ــدق
وثبات مقاييل الدراس ـ ـ ــة ومد ص ـ ـ ــالحي هاً .
ثانيا تقييم النموهي الهيكلي والا يس ـ ـ ــتادم لتقييم مدث مالرمة
النموهي املقترح للدراسة واختبار فروض الدراسة ويمكن استعراصها كما يلي:

( )1-8تقييم نموذج القياس Measurement Model Assessment
( )1-1-8اختبارالصد Validity Assessment
يستادم لاا االختبار لبيان مد صدق عبارات قاممة االستقصار في قياس ما صمم من جله والتيكيد علي
ن عبـارات القـاممـة تعطي للمس ـ ـ ـ ــتق ـ ـ ـ ـ منـه نفل املع واملفهوم الـا يقص ـ ـ ـ ــده البـاحـث .واعتمـد البـاحـث في
إجرار اختبار الصدق علي ما يلي:
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–

ص ااد اويتوي  :Content Validityتم عرض قاممة االس ــتقص ــار في ص ــورتها األولية علي عدد من األس ــاتاة
املحكمين من الس ـ ـ ـ ــادة عض ـ ـ ـ ــار ليئـة التـدريل وهلـ للتـيكـد من ص ـ ـ ـ ــالحي هـا من النـاحيـة العلميـة .كمـا تم
عرض قاممة االسـ ــتقصـ ــار على مجموعه من املسـ ــتق ـ ـ م هم واملتاص ـ ـصـ ــين في مجال الفنادق للتيكد من
ً
الفهم ال،حي ملا تشير إليه عبارات املقياس وقد قام الباحث طتعديل القاممة وفقا ملالحظاتهم.

–

الص ا ا ا ااد التقاار ي التطاابقي  :Convergent Validityقـام البـاحـث طـإجرار اختبـار الص ـ ـ ـ ــدق التقـاربي والـا
يش ـ ـ ــير إلي املد الا تتقارذ فيه العبارات ال تس ـ ـ ــتادم في قياس املتغير و حد بعاده وهل من خالل
التيكد من وجود ارتباو قو طين عبارات املفهوم و املتغير املراد قياس ـ ــه .ويتم قياس ـ ــه عن يريق متوس ـ ــط
التباين املس ـ ـ ـ ــتاري /املفس ـ ـ ـ ــر ) Average Variance Extracted (AVEوالا يجب ن تتيد قيمته عن 0 .50
لكل بعد و متغير يتم قياسه ) .(Hair et al., 2019وقد قهرت النتامج املوضحة طالجدول رقم ( )3ن جميع
قيم ( )AVEمقبولة.

–

الص ااد التميي ي  :Discriminant Validityقام الباحث طإجرار اختبار الص ــدق التمييي عن يريق حس ــاذ
قيمة الجار الترطيةي ملتوسـط التباين املسـتاري ( )Square Root of AVEوالا يشـير إلي املد الا يكون
فيـه اـل بعـد و اـل متغير ماتلج عن البعـد و املتغير ا،خر وقـد قهرت النتـامج املوض ـ ـ ـ ـحـة طـالجـدول رقم
( )4ن جميع القيم مقبولـة حيـث ن جميع قيم معـامالت ارتبـاو اـل بعـد و متغير طنفسـ ـ ـ ـ ــه ك ر من قيمـة
ارتبايه طباعي متغيرات الدراسـ ـ ــة األخرث ; .(Fornell & Larcker, 1981) Hair et al., 2019وهما يشـ ـ ــير إلى ن
املقاييل املستادمة تتمتع طدرجة عالية من الصدق.

( )2-1-8اختبارالثبات Reliability Assessment
يس ــتادم لاا االختبار ملعرفة مد إمكانية االعتماد علي قاممة االس ــتقص ــار في طيانات تتس ــم طالثبات قدرتها
على اس ـ ـ ـ ــتاالع نفل النت ـامج إها م ــا تكرر االختبــار بع ــد فترة مح ــددة من التمن ولكن في ق ــل قروف مم ــاثلــة.
واعتمد الباحث في إجرار اختبار الثبات علي ما يلي:
–

ثب ــات املؤش ـ ـ ـ ــر /املقي ــاس  Indicator Reliability- Individual Item Reliabilityويتم حس ـ ـ ـ ـ ــاط ــه عن يريق
معامالت التحميل املعيارية لكل عبارة من عبارات ال متغير من متغيرات الدراســة وتشــير النتامج املوضــحة
ط ــالج ــدول رقم ( )3إلي ن مع ــامالت التحمي ــل لك ــل عب ــاره من عب ــارات ا ــل متغير ك ر من  0 .50وتي قيم
مقبولة ولو ما يشير إلي ن املقاييل املستادمة يمكن الوثوق اها ).(Hair et al., 2019

–

ثبـات االتس ـ ـ ـ ــاق الـداخلي  Internal Consistency Reliabilityويتم قيـاس ـ ـ ـ ــه من خالل اـل من معـاملي لفـا
كرونباخ والثبات املركب كما يلي:

–

قام الباحث طإجرار اختبار الثبات عن يريق معامل لفا لكرونباخ  Cronbach’s αكما لو موضك طالجدول
رقم ( .)3وقــد قهرت نتــامج اختبــار الثبــات ن جميع املعــامالت مقبولــة حيــث يرث ) (Hair et al. 2019ن
قيم لفـا املقبولـة الطـد ن تكون ك ر من  .0.70ولو مـا يش ـ ـ ـ ــير إلي درجـة عـاليـة من االعتمـاديـة علي املقـاييل
املستادمة في لاه الدراسة.
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–

قــام البــاحــث طــإجرار اختبــار الثبــات املركــب ) Composite Reliability (CRوقــد قهرت النتــامج املوض ـ ـ ـ ـحــة
طــالجــدول رقم ( )3ن جميع قيم معــامــل ( )CRمقبولــة حيــث ن القيم املقبولــة الطــد ن تكون مسـ ـ ـ ـ ــاويــة و
ك ر من .)Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2019( 0.70

وقــد قــام البــاحــث طقيــاس املشـ ـ ـ ـ ــاركــة في خلق القيمــة من خالل بعــد املشـ ـ ـ ـ ــاركــة في اإلنتــاي (ال تش ـ ـ ـ ـمــل بعــاد
مش ـ ـ ـ ــاركـة املعرفـة واإلنص ـ ـ ـ ــاف والتفـاعـل) والقيمـة ثنـار االس ـ ـ ـ ــتاـدام (ال تش ـ ـ ـ ـمـل بعـاد الخ رة والتاص ـ ـ ـ ــي
والعالقـات) من خالل تطبيق واختبـار نموهي القيـاس ثنـالي املس ـ ـ ـ ــتو Second Order Measurement Model
تماش ـ ـ ـ ًـيا مع الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــاطقة ( )e.g., Assiouras et al., 2019وقد وض ـ ـ ــح النتامج ن ُ
البعدين يتمتعون
ً
طدرجة عالية من الصدق والثبات يضا.
فيما يتعلق طمشكل التعددية الخطية والتوزيع الطبيةي للبيانات فتشير نتامج التحليل املبدلي للبيانات إلي ن
طيانات الدراس ـ ــة ال تعاني من مش ـ ــكلة في التوزيع الطبيةي حيث س ـ ــفرت نتامج التحليل ن قيم معامل االلتوار
( )skewnessوقيم معامل التفري  Kurtosisتراوح طين ( (George & Mallery, 1999) )1±وهما يشـير إلي ن
جميع عبــارات املق ــاييل تميــل إلي التوزيع الطبيةي .كم ــا ن طيــانــات الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة ال تع ــاني من مش ـ ـ ـ ــكلــة التع ــدديــة
الخطية  Multicollinearityفقد اان قيم معامل التضـ ــخم املفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ) Variance Inflation Factors (VIFلكل
ً
متغير من متغيرات الـدراس ـ ـ ـ ــة ال تتيـد عن  4حيـث ن قيم ) (VIFال يجـب ن تتيـد عن  5لكي تكون قيمـا مقبولـة
(.)Kock & Lynn, 2012
فيما يتعلق طمشكلة تحيي الطريقة الشالعة ) Common Method Bias (CMBوال تتطلب تحميل اافة عبارات
ال مقاييل من مقاييل الدراس ـ ــة على عامل واحد كما في حالة التحليل العاملي االس ـ ــتكش ـ ــافي لتوص ـ ــي ما إها
اـان عـامـل واحـد يمثـل غـالبيـة التغـاير طين املقـاييل املس ـ ـ ـ ــتاـدمـة ( .)Podsakoff et al., 2003وقـد جر البـاحـث
اختبار العامل الفرد لهارمانت  Harmans’ Single-factor Testوالا يسـتكشـج وجود التحيي من خالل تجميع
عبارات املقياس على معامل واحد والتعرف على نس ــبة تفس ــير لاه العوامل من خالل مجموع مربعات معامالت
التحميل ويمكن القول طينه ال توجد مشـكله خاصـه طالتحيي إها ما اان نسـبة املعامل اإلجمالية قل من .%50
وقد اان النس ـ ـ ــبة في الدراس ـ ـ ــة الحالية ( )%32.20وهما يش ـ ـ ــير إلي نه ال توجد مش ـ ـ ــكله خاص ـ ـ ــة طتحيي الطريقة
الشالعة في تل الدراسة.
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جدول  :3معامالت التحميل املعيارية ومعامالت الثبات والصد التقار ي
املتغير
()Construct

البعد
()Dimension

مشاركة املعرفة

املشاركة في اإلنتاي

اإلنصاف/
العدالة

التفاعل

الخ رة

القيمة ثنار
االستادام

التاصي

العالقات

امتنان العميل

رصا العميل

كود العبارة
()Item Code
KNO1
KNO2
KNO3
KNO4
EQU1
EQU2
EQU3
EQU4
INT1
INT2
INT3
INT4
EXP1
EXP2
EXP3
PER1
PER2
PER3
PER4
REL1
REL2
REL3
REL4
GRAT1
GRAT2
GRAT3
GRAT4
GRAT5
GRAT6
SAT1

معامالت التحميل
املعيارية
()loadings
0.840
0.784
0.753
0.789
0.826
0.842
0.854
0.858
0.820
0.818
0.831
0.827
0.843
0.906
0.844
0.816
0.889
0.886
0.879
0.862
0.879
0.907
0.869
0.833
0.887
0908
0.831
0.869
0.799
0.843
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معامل
ألفا
() α
0.801

0.867

0.837

0.831

0.891

0.902

0.926

0.891

الثبات
املركب
)(CR
0.870

0.909

0.891

0.899

0.924

0.932

0.942

0.924

الصد
التقار ي
()AVE
0.627

0.714

0.671

0.748

0.754

0.774

0.732

0.754
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املتغير
()Construct

البعد
()Dimension

نوايا إعادة التيارة
االستعداد لنشـ ـ ـ ـر املراجعات اإليجاطية ع ر
اإلنترن
االستعداد لدفع سعار استينامية

العدالة املدركة لسعر الخدمة

كود العبارة
()Item Code
SAT2
SAT3
SAT4
RI1
RI2
RI3
REV1
REV2
REV3
WTP1
WTP2
WTP3
FAIR1
FAIR2
FAIR3

معامالت التحميل
املعيارية
()loadings
0.897
0.893
0.837
0.917
0.906
0.942
0.944
0.961
0.928
0.857
0.940
0.896
0.921
0.944
0.942

ً
املصدر :إعداد الباحث اعتمادا علي نتامج التحليل اإلحصالي.
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معامل
ألفا
() α

0.911

الثبات
املركب
)(CR

0.944

الصد
التقار ي
()AVE

0.850

0.939

0.961

0.892

0.880

0.926

0.807

0.929

0.955

0.876
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جدول  :4الصد التميي ي باستخدام الجذرال ربيعي لامتوسط التباي املستخرج ()AVE
املتغير
 مشاركة املعرفة اإلنصاف التفاعل الخ رة التاصي العالقات امتنان العميل رصا العميل نوايا إعادة التيارة نوايا نشـر املراجعات األسعار استينامية -العدالة املدركة

( )1
0.792
0.784
0.748
0.661
0.660
0.654
0.504
0.579
0.490
0.563
0.264
0.443

( )2

( )3

0.845
0.811
0.683
0.739
0.636
0.491
0.563
0.446
0.505
0.248
0.355

0.819
0.696
0.652
0.711
0.544
0.540
0.490
0.484
0.284
0.341

( )4

0.865
0.776
0.686
0.551
0.525
0.450
0.481
0.248
0.436

( )5

0.868
0.725
0.534
0.590
0.476
0.578
0.289
0.455

ً
املصدر :إعداد الباحث اعتمادا علي نتامج التحليل اإلحصالي.

][437

( )6

0.880
0.683
0.558
0.549
0.492
0.321
0.249

( )7

0.867
0.806
0.680
0.573
0.353
0.402

( )8

0.855
0.648
0.698
0.321
0.258

( )9

0.922
0.699
0.281
0.342

()10

0.944
0.258
0.515

()11

0.898
0.191

()12

0.936
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( )2-8تقييم النموذج الهيكلي Structural Model Assessment

ً
وفقا ألس ـ ــلوذ ) (Baron & Kenny, 1986الطد من توافر ثالثة ش ـ ــروو إلجرار اختبار التوس ـ ــيط تتمثل فيما يلي.
ً
ً
وال ن تكون التغيرات في مس ــتويات املتغير املس ــتقل تفس ــر بش ــكل كبير االختالفات في املتغير الوس ــيط .ثانيا ن
ً
تفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر االختالفـات في املتغير الوس ـ ـ ـ ــيط بش ـ ـ ـ ـكـل كبير االختالفـات في املتغير التـابع .ثـالثـا ن تكون التغيرات في
مسـ ــتويات املتغير املسـ ــتقل تفسـ ــر بشـ ــكل كبير االختالفات في املتغير التابع ) (Hair et al., 2019ومن ثم فقد قام
الباحث طاختبار العالقات املباش ـ ـ ــرة طين متغيرات الدراس ـ ـ ــة للتيكد من وجود عالقات طي ها كمرحلة ولي ثم قام
طإدخال متغيرات الدراس ــة ااملة في نموهي واحد طما في هل املتغيرات الوس ـيطة ل حص ــول على معنوية النموهي
والتيكد من صالحيته والحصول على اافة النتامج كما لو موضك طالنقاو التالية.

( )1-2-8جودة تطابق مالئمة النموذج املق رح للدراسة Model Fit

ً
ً
وفقــا ألس ـ ـ ـ ــلوذ  SEMيتم وال التــيكــد من جودة تطــاطق /مالممــة النموهي املقترح ثم يلي هلـ اختبــار العالقــات
طين متغيرات الـدراس ـ ـ ـ ــة .حيـث تعت ر عمليـة مالممـة النموهي من العوامـل الهـامـة في طنـار املعـادلـة الهيكليـة ألنـه من
خالله ــا يمكن التعرف على م ــد تط ــاطق النموهي النظر للــدراس ـ ـ ـ ـ ــة مع النتــامج امليــدانيــة .وق ــد تم األخ ــا طثالث
مؤش ـ ـ ـ ـرات جودة تطـاطق و مالممـة النموهي وتي متوس ـ ـ ـ ــط معـامـل املسـ ـ ـ ـ ــار )(Average Path Coefficient-APC
ومتوسط معامل االرتباو ) (Average R-squared-ARSومتوسط التباين ملعامل التضخم (Average Variance
) .Inflation Factor- AVIFوتقبـل قيم متوس ـ ـ ـ ــط معـامـل املس ـ ـ ـ ــار ومتوس ـ ـ ـ ــط معـامـل االرتبـاو إها اـانـ قيمـة (p-
) value<0.05طينما يقبل مؤشـ ــر متوسـ ــط التباين ملعامل التضـ ــخم إها اان قيمته قل من ( .)5وقد وضـ ــح
النتـ ــامج ن قيم)  (AVIF ARS APCا ـ ــان ـ ـ علي التوالي ()ARS=0.477, P<0.001( )APC=0.238, P<0.001
( )AVIF=3.385ولو مــا يش ـ ـ ـ ــير إلي ن نموهي الــدراسـ ـ ـ ـ ــة يتمتع طجودة تطــاطق مقبولــة .ومن ثم يمكن القول طــين
النموهي الكلي لتيار املقترح ُيفس ـ ـر وهدرجة مرتفعة العالقات طين املتغيرات محل الدراسة ومن ثم فهو يتصج
طالكفارة ويمكن االعتماد عليه.
وقام الباحث طاختبار الص ـ ـ ـ ــالحية التنبؤية للنموهي املقترح للدراس ـ ـ ـ ــة ).Structural Model Predictive Validity
وتسـ ــتادم قيمة  Q2الختبار الصـ ــالحية التنبؤية للنموهي حيث ن النموهي الهيكلي يتمتع طصـ ــالحية تنبؤية إها
اان قيم  Q2ك ر من صـ ــفر .وقد اان قيم  Q2في النموهي الهيكلي لتل للدراسـ ــة تي  0.467المتنان العميل
 0.468لرص ــا العميل و  0.53لنوايا إعادة التيارة و  0.54لنوايا نش ــر املراجعات اإليجاطية ع ر اإلنترن و 0.258
لالس ــتعداد لدفع س ــعار اس ــتينامية مما يش ــير إلى ن النموهي املقترح لديه قدرة تنبؤية عالية .كما تقاس القدرة
ً
التنبؤيـة للنموهي الهيكلي يض ـ ـ ـ ــا طمعـامـل التحـديـد ( )R2ويمكن القول طـين النموهي الحـالي للـدراس ـ ـ ـ ــة لـديـه قوة
تنبؤية مناسـ ــبة حيث ن قيم  R2للمتغيرات السـ ــاطق هكرلا اان علي التوالي ()0.26 0.66 0.53 0.46 0.47
(.)Hair et al., 2019

( )2-2-8نتائج اختبارالفروض باستخدام أسلوب نمذجة املعادلة الهيكلية SEM
تش ـ ــير النتامج إلي ثبوت ص ـ ــحة غالبية فروض الدراس ـ ــة املباش ـ ــرة كما لو موض ـ ــك طالجدول رقم ( .)5حيث تش ـ ــير
النتــامج إلي وجود تــيثير معنو إيجــابي للمش ـ ـ ـ ـ ــاركــة في اإلنتــاي علي النوايــا الس ـ ـ ـ ــلوكيــة اإليجــاطيــة لعمالر الفنــادق
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املتمثلـة في نوايـا إعـادة زيـارة الفنـدق ونوايـا نش ـ ـ ـ ــر املراجعـات اإليجـاطيـة ع ر اإلنترنـ واالس ـ ـ ـ ــتعـداد لـدفع س ـ ـ ـ ـعـار
اسـتينامية كما تشـير نتامج الدراسـة إلي ن القيمة ثنار االسـتادام لها تيثير معنو إيجابي علي نوايا إعادة زيارة
الفندق ونوايا نشــر املراجعات اإليجاطية عن الفندق ع ر اإلنترن فقط .كما تشــير النتامج إلي وجود تيثير معنو
إيجـابي ألبعـاد املش ـ ـ ـ ــاركة في خلق القيمـة علي ال من امتنـان ورص ـ ـ ـ ــا العمالر ولو ما يدعم ص ـ ـ ـ ـحـة الفروض من
األول إلي السـ ـ ـ ـ ــادس فيمـا عـدا الفرض ف/2ي املتعلق طتـيثير القيمـة ثنـار االس ـ ـ ـ ــتاـدام علي نوايـا عمالر الفنـادق
لـدفع س ـ ـ ـ ـعـار اس ـ ـ ـ ــتينـاميـة .كمـا تش ـ ـ ـ ــير إلي وجود تـيثير معنو إيجـابي المتنـان العمالر علي رص ـ ـ ـ ــالم ولو مـا يـدعم
الفرض الس ــابع من فروض الدراس ــة .وتش ــير النتامج إلي وجود تيثير معنو إيجابي لكل من امتنان ورص ــا العمالر
علي النوايـا الس ـ ـ ـ ــلوكيـة اإليجـاطيـة للعمالر املتمثلـة في نوايـا إعـادة زيـارة الفنـدق ونوايـا نش ـ ـ ـ ــر املراجعـات اإليجـاطيـة
عن الفندق ع ر اإلنترن واالسـتعداد لدفع سـعار اسـتينامية ولو ما يدعم صـحة الفرصـين الثامن والتاسـع من
فروض الدراسة.
جدول  :5معامالت املسارالخاصة بالتأثيرات املباشرة بين متغيرات الدراسة
الفرض

املتغيراملستقل

ف /1
ف/1ذ

املشاركة في اإلنتاي
املشاركة في اإلنتاي

ف/1ي

املشاركة في اإلنتاي

ف /2
ف/2ذ
ف/2ي
ف3
ف4
ف5
ف6
ف7
ف /8
ف/8ذ

ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار
االستادام
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار
االستادام
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار
االستادام
املشاركة في اإلنتاي
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار
االستادام
املشاركة في اإلنتاي
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار
االستادام
امتنان العميل
امتنان العميل
امتنان العميل

معامل
املسار
املباشر
*0.080
*0.106

P-value

نتيجة اختبار
الفرض

0.046
0.012

قبول
قبول

***0.243

<0.001

قبول

نوايا إعادة التيارة

**0.118

0.006

قبول

نوايا نشر املراجعات

***0.229

<0.001

قبول

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ل ـ ــدف ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــار
استينامية
امتنان العميل

ns0.007

0.446

رفض

***0.354

<0.001

قبول

امتنان العميل

***0.357

<0.001

قبول

رصا العميل

***0.214

<0.001

قبول

رصا العميل

***0.439

<0.001

قبول

رصا العميل
نوايا إعادة التيارة
نوايا نشر املراجعات

***0.661
***0.280
***0.560

<0.001
<0.001
<0.001

قبول
قبول
قبول

املتغيرالتابع
نوايا إعادة التيارة
نوايا نشر املراجعات
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ل ـ ــدف ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــار
استينامية
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الفرض

املتغيراملستقل

ف/8ي

امتنان العميل

ف/ 9
ف/ 9ذ

رصا العميل
رصا العميل

ف/ 9ي

رصا العميل

املتغيرالتابع
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ل ـ ــدف ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــار
استينامية
نوايا إعادة التيارة
نوايا نشر املراجعات
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ل ـ ــدف ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــار
استينامية

معامل
املسار
املباشر

P-value

نتيجة اختبار
الفرض

**0.124

0.004

قبول

***0.330
*0.102

<0.001
0.015

قبول
قبول

***0.210

<0.001

قبول

***معنوية عند ** 0.001معنوية عند * 0.01معنوية عند  ns 0.005غير معنو .
املصدر :إعداد الباحث في صور نتامج التحليل اإلحصالي.

وفيمــا يتعلق طــاختبــار الــدور الوس ـ ـ ـ ــيط لكــل من متغير امتنــان ورصـ ـ ـ ـ ــا العميــل مجتمعين في العالقــة طين بعــاد
املش ـ ــاركة في خلق القيمة والنوايا الس ـ ــلوكية اإليجاطية للعمالر .فتش ـ ــير النتامج إلي ثبوت ص ـ ــحة فروض الدراس ـ ــة
ً
غير املباش ــرة كما لو موض ــك طالجدول رقم ( .)6حيث تش ــير النتامج إلي ن امتنان ورص ــا العميل يتوس ــطان جتميا
 Partially Mediatedالعالقة طين املش ـ ــاركة في اإلنتاي والنوايا الس ـ ــلوكية اإليجاطية الثالث لعمالر الفنادق .كما
ً
يتوس ـ ــطان جتميا العالقة طين القيمة ثنار االس ـ ــتادام وال من نوايا إعادة زيارة الفندق ونوايا نش ـ ــر املراجعات
ً
اإليجــاطيــة عن الفنــدق ع ر اإلنترنـ فقط في حين يتوس ـ ـ ـ ـطــان اليــا  Fully mediatedالعالقــة طين القيمــة ثنــار
االسـتادام واالسـتعداد لدفع سـعار اسـتينامية ولو ما يدعم صـحة الفرصـين العاشـر والحاد عشـر .فيتوســط
ً
املتغير الوس ـ ـ ـ ــيط العالقة طين متغيرات الدراس ـ ـ ـ ــة جتميا إها اان العالقة املباش ـ ـ ـ ــرة  directطين املتغير املس ـ ـ ـ ــتقل
والتابع معنوية وكال العالقة غير املباشـرة indirectوالكلية يضـا معنوية في هات الوق في حين يتوسـط هل
ً
املتغير اليــا العالقـة طين نفل املتغيرين اها اــانـ العالقــة املبــاش ـ ـ ـ ــرة غير معنويــة والعالقــة غير املبــاش ـ ـ ـ ــرة والكليــة
معنوية وهما يشير إلى ن املتغير الوسيط قد سحب التيثير املباشر وهما يدلل على نه الس ب الرميس في وجود
العالقة طين املتغير املستقل والتابع.
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جدول  :6معامالت املسارالخاصة بالتأثيرات املباشرة وغيراملباشرة والكلية بين متغيرات الدراسة

الفرض

ف/10
ف/10
ذ
ف/10
ي
ف/11
ف/11
ذ
ف/11
ي

املتغيراملستقل
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي
اإلنتاي
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي
اإلنتاي
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي
اإلنتاي
الـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة ثـ ـ ـن ـ ــار
االستادام
الـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة ثـ ـ ـن ـ ــار
االستادام
الـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة ثـ ـ ـن ـ ــار
االستادام

املتغير
الوسيط
()Mediator

املتغيرالتابع

قيمة معامل
املسار
املباشر

قيمة
معامل
املسارغير
املباشر

قيمة
معامل
املسارالكلي

نتيجة
اختبار
الفرض

*0.080

***0.170

***0.250

قبول

*0.106

***0.221

***0.327

قبول

***0.243

**0.089

***0.332

قبول

**0.118

***0.263

***0.381

قبول

***0.229

***0.251

***0.480

قبول

ns0.007

***0.148

***0.154

قبول

امتنان  +رصا نوايا إعادة التيارة
نـ ـ ـ ـ ـ ــوايـ ـ ـ ـ ـ ــا نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
امتنان  +رصا
املراجعات
االس ـ ـ ـ ــتعـ ــداد لـ ــدفع
امتنان  +رصا
سعار استينامية
امتنان  +رصا نوايا إعادة التيارة
نـ ـ ـ ـ ـ ــوايـ ـ ـ ـ ـ ــا نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
امتنان  +رصا
املراجعات
االس ـ ـ ـ ــتعـ ــداد لـ ــدفع
امتنان  +رصا
سعار استينامية

***معنوية عند ** 0.001معنوية عند * 0.01معنوية عند  ns 0.005غير معنو .
املصدر  :إعداد الباحث في صور نتامج التحليل اإلحصالي.

وفيمـا يتعلق طـاختبـار الـدور املعـدل ملتغير العـدالـة املـدركـة لس ـ ـ ـ ــعر الخـدمـة للعالقـة طين بعـاد املشـ ـ ـ ـ ــاركـة في خلق
القيمة وال من امتنان ورصــا العمالر .فتشــير النتامج إلي ثبوت صــحة الفروض الثاني عشــر والثالث عشــر فيما
عـدا الفرض ف /13ذ واملتعلق طـالـدور املعـدل ملتغير العـدالـة املـدركـة لس ـ ـ ـ ــعر الخـدمـة للعالقـة طين القيمـة ثنـار
االس ـ ـ ــتادام ورص ـ ـ ــا العميل كما لو موض ـ ـ ــك طالجدول رقم ( .)7حيث تش ـ ـ ــير النتامج إلي ن إدراك عمالر الفنادق
لعدالة س ـ ــعر الخدمة املقدمة يقو العالقة طين املش ـ ــاركة في اإلنتاي وال من امتنان ورص ـ ــا العمالر كما يقو
العالق ــة طين القيم ــة ثنــار االس ـ ـ ـ ــتا ــدام وامتنــان العمالر في حين ال يوج ــد تــيثير مع ــدل معنو لــه للعالق ــة طين
القيمة ثنار االس ــتادام ورص ــار العمالر .فكلما اان لد العمالر إدراك مرتفع لعدالة س ــعار الخدمات املقدمة
من قبـل الفنـدق د هل إلي جعـل العالقة طين املش ـ ـ ـ ــاركة في اإلنتـاي وال من امتنـان ورص ـ ـ ـ ــا العمالر كثر قوة
كمــا نــه المــا اــان لــد العمالر إدراك مرتفع لعــدالــة س ـ ـ ـ ـعــار الخـدمــات املقــدمــة من قبــل الفنــدق د هلـ إلي
جعل العالقة طين القيمة ثنار االستادام وامتنان العمالر كثر قوة.
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جدول  :7معامالت املسارالخاصة بالتأثيرات املعدلة للعدالة املدركة لسعر الخدمة
الفرض

املتغيراملستقل

املتغيراملعدل
()Moderator

املتغيرالتابع

قيمة
معامل
املسار

P-value

امتنان العميل

***0.186

<0.001

قبول

**0.120

0.005

قبول

*0.108

0.011

قبول

ns0.024-

0.311

رفض

ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدال ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدرك ـ ـ ــة
املشاركة في اإلنتاي
ف/12
للسعر
ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدال ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدرك ـ ـ ــة
رصا العميل
ف /12ذ املشاركة في اإلنتاي
للسعر
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ثـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدال ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدرك ـ ـ ــة
امتنان العميل
ف/13
للسعر
االستادام
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ثـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدال ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدرك ـ ـ ــة
رصا العميل
ف /13ذ
للسعر
االستادام

نتيجة
اختبار
الفرض

***معنوية عند ** 0.001معنوية عند * 0.01معنوية عند  ns 0.005غير معنو .
املصدر :إعداد الباحث في صور نتامج التحليل اإلحصالي.

( )9املناقشة ومساهمات الدراسة والتوصيات ببحوث مستقبلية
( )1-9مناقشة النتائج
يمكن مناقشة النتامج الرميسية للدراسة الحالية كما يلي.
ً
– وال تش ـ ـ ـ ــير نتــامج الــدراسـ ـ ـ ـ ــة إلي ن مشـ ـ ـ ـ ــاركــة العمالر في إنتــاي الخــدمــة لهــا تــيثير معنو إيجــابي علي النوايــا
الس ـ ـ ـ ــلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق املتمثلة في نوايا إعادة زيارة الفندق ونوايا نش ـ ـ ـ ــر املراجعات اإليجاطية
عن الفندق ع ر اإلنترن واالس ــتعداد لدفع س ــعار اس ــتينامية كما تش ــير نتامج الدراس ــة إلي ن القيمة ثنار
االس ـ ـ ـ ــتاــدام لهــا تــيثير معنو إيجــابي علي نوايــا إعــادة زيــارة الفنــدق ونوايــا نش ـ ـ ـ ــر املراجعــات اإليجـاطيــة عن
الفندق ع ر اإلنترن فقط .وتتفق تل النتامج مع نتامج دراس ـ ــة (Cambra-Fierro et al., 2017; Frempong
) et al., 2018; Opata et al., 2019; Grott et al., 2019وال تشير إلي وجود تيثير معنو إيجابي للمشاركة في
خلق القيمـ ــة علي والر العميـ ــل والكلمـ ــة املنطوقـ ــة اإليجـ ــاطيـ ــة وهلـ ـ في إيـ ــار نظريـ ــة التبـ ــادل االجتمـ ــا ي
) .(Cambra-Fierro et al., 2017; Grott et al., 2019; Frempong et al., 2020كما ن ارتفاع مستو املشاركة
في خلق القيمـة يرتبط طنوايـا ال يالر إلعـادة زيـارة الفنـدق مرة خر () .)(Sugathan & Ranjan, 2019وتتفق
ً
يضــا مع نتامج دراســة ) (Tu et al., 2018وال شــارت إلي وجود تيثير معنو للمشــاركة في خلق القيمة على
رغبـة العمالر في دفع س ـ ـ ـ ــعر اس ـ ـ ـ ــتينـالي .وير البـاحـث ن تلـ النتـامج تنس ـ ـ ـ ــجم مع فلس ـ ـ ـ ـفـة نظريـة التبـادل
االجتمــا ي وعليــه يمكن القول طــين حرع الفنــادق علي إش ـ ـ ـ ـراك العمالر في إنتــاي الخــدمــة من خالل تعتيت
مشــاركة املعرفة والتفاعل واإلنصــاف يؤثر طدوره علي نوايالم الســلوكية اإليجاطية تجاه مقدم الخدمة كنوع
من رد الجميل في ش ــكل إعادة التيارة ونش ــر املراجعات اإليجاطية واالس ــتعداد التام لدفع س ــعار علي لثق هم
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–

–

–

–

طينها سـ ـ ــتكون كما ينبغي وملشـ ـ ــارك هم في اقتراحها وصـ ـ ــياغ ها .طاإلصـ ـ ــافة إلي ن شـ ـ ــعور العمالر طين الخدمات
ً
املقـدمـة وكـينهـا عـدت لهم خص ـ ـ ـ ــيصـ ـ ـ ـ ــا وحرع مقـدم الخـدمـة على التفـاعـل معهم لخلق خ رة إيجـاطيـة يعتز
ً
يض ـ ـ ــا من نوايالم الس ـ ـ ــلوكية اإليجاطية تجاله في ش ـ ـ ــكل نوايا إعادة التيارة ونش ـ ـ ــر املراجعات اإليجاطية ع ر
اإلنترن .
ً
ثانيا تش ـ ــير نتامج الدراس ـ ــة إلي ن بعاد املش ـ ــاركة في خلق القيمة لها تيثير إيجابي معنو علي امتنان ورص ـ ــا
عمالر الفنادق وتتفق تل النتامج مع نتامج دراسة ;(Cambra-Fierro et al., 2017; Assiouras et al., 2019
) .Grott et al., 2019ومن ثم يمكن القول طـ ــين الحرع علي إش ـ ـ ـ ـراك العمالر في عمليـ ــة إنتـ ــاي الخ ـ ــدمـ ــة
ط ــاإلص ـ ـ ـ ـ ــاف ــة إلى مح ــاول ــة تعتيت الخ رة اإليج ــاطي ــة ل ــديهم وتاص ـ ـ ـ ــي الخ ــدم ــات طم ــا يتالمم مع احتي ــاج ــاتهم
التخصية املتباينة يؤد طدوره إلي تعتيت امتنانهم ورصالم تجاه الفندق بشكل كبير.
ً
ً
ثالثا تش ـ ـ ــير نتامج الدراس ـ ـ ــة إلي ن امتنان العميل يؤثر إيجاطيا علي رص ـ ـ ــا عمالر الفنادق والنوايا الس ـ ـ ــلوكية
اإليجاطية وتتفق تل النتامج مع دراس ـ ــة (Hasan et al., 2017; Gong et al., 2020; Fazal-e-Hasan et al.,
) .2017ومن ثم يمكن القول طــين االمتنــان يعت ر طمثــاطــة االس ـ ـ ـ ــتجــاطــة العــايفيــة اإليجــاطيــة للعميــل بعــد تلقي
الخدمة وال تنعكل بشـ ـ ــكل مباشـ ـ ــر علي رصـ ـ ــامه وهما يؤثر في ال هاية علي عملية صـ ـ ــنع القرار لدث العمالر.
كما تتفق تل النتامج مع دراسـ ـ ــة )(Chen & Peng, 2014; Chou & Chen, 2018; Huggins et al., 2020
وفقــا لنظريــة طنــار وتعتيت العوايج اإليجــاطيــة ونظريــة تقــدير الــاات .حيــث نــه من املرجك ن يقوم العمالر
ً
الاين يشعرون طاالمتنان بس ب تلقي متايا معينة عن عمد طإعادة زيارة الفندق مستقبال ونش ـ ـر املراجعات
اإليجاطية واالس ـ ــتعداد لدفع س ـ ــعار اس ـ ــتينامية ً
وفقا لقاعدة املعاملة طاملثل وهما يش ـ ــير إلى العالقة اإليجاطية
طين االمتنان والنوايا السلوكية اإليجاطية للعمالر.
ً
ً
رابعا تش ــير نتامج الدراس ــة إلي ن رص ــا العميل يؤثر إيجاطيا علي النوايا الس ــلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق
وتتفق تل النتامج مع دراسـة (Park et al., 2019; Torlak et al., 2019; Dwaikat et al., 2019; Calza et al.,
ً
) 2020وفقا لنظرية التوقع ونظرية االستجاطة وهما يؤكد علي الدور البارز لرصا العمالر في تعتيت نوايالم
السلوكية اإليجاطية في سياق قطاع الفنادق.
ً
خامس ــا تش ــير نتامج الدراس ــة إلي ن ال من امتنان ورص ــا العميل يتوس ــطان العالقة طين بعاد املش ــاركة في
خلق القيمة والنوايا السـ ـ ــلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق وتتفق تل النتامج مع دراسـ ـ ــة (Cambra-Fierro
;et al., 2017; Mishra, 2016; Chou & Chen, 2018; Huggins et al., 2020; Dekhili & Hallem, 2020
ً
) Assiouras et al., 2019; Grott et al., 2019وفق ــا لنظري ــة اإلح ــال ــة ونظري ــة التب ــادل االجتم ــا ي ونظري ــة
األحـداث العـايفيـة .ومن ثم يمكن القول وفقـا لتلـ النظريـات فـإن س ـ ـ ـ ــلوكيـات العميـل ال يقوم اهـا ملكـافـية
جهود مقدم الخدمة يمكن ن تتوســطها مشــاعر االمتنان لتعتيت النوايا الســلوكية اإليجاطية .فالعمالر الاين
ً
يكون لــديهم إدراك إيجــابي للمش ـ ـ ـ ـ ــاركــة في خلق القيمــة ُيتوقع ن يكونوا كثر امتنــانــا وهــالتبعيــة يكون لــديهم
ً
اســتعداد كثر لالناراو في النوايا الســلوكية اإليجاطية .كما نه الما اان مقدم الخدمة حريصــا علي إشـراك
العمالر في خلق القيمة فإن هل س ـ ــيعتز من رص ـ ــالم عن مقدم الخدمة ومن ثم تتداد النوايا الس ـ ــلوكية
ً
اإليجاطية تجاه مقدم الخدمة كرد ل جميل .وتجدر اإلش ـ ـ ـ ـارة إلي ن امتنان ورص ـ ـ ـ ــا العميل يتوس ـ ـ ـ ــطان جتميا
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توسيط إمتنان ورصا العميل في العالقة طين املشاركة في خلق القيمة والنوايا السلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق طمصر

ً
العالقة طين املشـ ـ ــاركة في اإلنتاي والنوايا السـ ـ ــلوكية اإليجاطية الثالث لعمالر الفنادق .كما يتوسـ ـ ــطان جتميا
العالقة طين القيمة ثنار االس ــتادام وال من نوايا إعادة زيارة الفندق ونوايا نش ــر املراجعات اإليجاطية عن
ً
الفندق ع ر اإلنترن فقط في حين يتوس ـ ــطان اليا العالقة طين القيمة ثنار االس ـ ــتادام واالس ـ ــتعداد لدفع
س ـ ـ ــعار اس ـ ـ ـتينامية .وهما يش ـ ـ ــير إلي نه ال يمكن ن يكون لناك تيثير للقيمة ثنار االس ـ ـ ــتادام علي اس ـ ـ ــتعداد
العمالر لدفع س ـ ـ ــعار اس ـ ـ ــتينامية طدون وجود ال من امتنان ورص ـ ـ ــا العمالر وهما يش ـ ـ ــير لض ـ ـ ــرورة مثل تل
املتغيرات العالمقية لتحفيي السلوكيات اإليجاطية لعمالر الفنادق.
ً
– خيرا تشــير النتامج إلي لمية الدور املعدل إلدراك العمالر لعدالة األســعار في العالقة طين بعاد املشــاركة في
خلق القيمــة واــل من امتنــان ورص ـ ـ ـ ـ ــا العمالر في القطــاع محــل الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة حيـث ن إدراك عمالر الفنــادق
لعدالة س ـ ـ ـ ــعر الخدمة املقدمة يقو العالقة طين املش ـ ـ ـ ــاركة في اإلنتاي وال من امتنان ورص ـ ـ ـ ــا العمالر كما
يقو العالقة طين القيمة ثنار االســتادام وامتنان العمالر فقط .وتتفق تل النتامج مع دراســة ( Opata et
 .)al., 2019ومن ثم يمكن القول طين إدراك العمالر لعدالة الس ـ ــعر بش ـ ــكل عالي يقو العالقة طين مش ـ ــاركة
العمالر في خلق القيمـة وامتنـانهم ورص ـ ـ ـ ــالم .ولـاا يجـب ن يحرع مقـدمي الخـدمـات الفنـدقيـة على مراعـاة
جانب عدالة س ـ ـ ــعار الخدمات املقدمة لدورلا البارز في تعتيت العالقة طين مش ـ ـ ــاركة العمالر في خلق القيمة
وتحقيق امتنانهم ورصالم ومن ثم تعتيت نوايالم اإليجاطية طالتبعية.

( )2-9املساهمات النظرية

ً
حاول تل الدراسـ ـ ــة نسـ ـ ـ يا اإلصـ ـ ــافة ل دطيات املتعلقة طاملشـ ـ ــاركة في خلق القيمة وعالق ها طالنوايا السـ ـ ــلوكية
ً
اإليجاطية من خالل اقتراح ر و يرا جديدة حول التيثيرات املختلفة لكل من املشاركة في اإلنتاي والقيمة ثنار
االس ــتادام علي النوايا الس ــلوكية اإليجاطية للعمالر بش ــكل مباش ــر ومن خالل توس ــيط متغير االمتنان والرص ــا
ودراس ـ ـ ها في قطاع الفنادق اس ـ ــتجاطة لتوص ـ ــيات الدراس ـ ــات الس ـ ــاطقة وهما يس ـ ــم طتعميم النتامج املث تة .فقد
سع الدراسة الحالية إلى املسالم ة في سد بعض الفجوات البحثية في حدود علم الباحث كما يلي.
– وال طحث تل الدراس ـ ـ ـ ـة دور بعاد املشـ ـ ـ ــاركة في خلق القيمة في تعتيت النوايا السـ ـ ـ ــلوكية اإليجاطية لعمالر
الفنادق في مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر في ص ـ ــور نظرية التبادل االجتما ي وهل اس ـ ــتجاطة للنق النس ـ ــش في الدراس ـ ــات ال
تناول تل العالقة فقد وجد الباحث ن لناك دراسـ ـ ــات محدودة درسـ ـ ـ العالقة طين بعاد املشـ ـ ــاركة في
خلق القيمة والنوايا السـ ـ ــلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق كما لم تتناول يا م ها في حدود علم الباحث دور
بعاد املش ـ ـ ــاركة في خلق القيمة علي نوايا العمالر لنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر املراجعات اإليجاطية ع ر اإلنترن كما لم تبحث
الدراس ـ ــات الس ـ ــاطقة متغير املش ـ ــاركة في خلق القيمة علي النوايا الس ـ ــلوكية اإليجاطية للعمالر بش ـ ــكل متعدد
األبعاد في سياق قطاع الفنادق.
ً
– ثانيـا تنـاول تلـ الدراس ـ ـ ـ ــة دور بعـاد املش ـ ـ ـ ــاركة في خلق القيمـة في تعتيت امتنـان ورص ـ ـ ـ ــا عمالر الفنـادق في
مص ــر .فعلي الرغم من تناول بعض الباحثين للعالقة طين متغير املش ــاركة في خلق القيمة ورص ــا العمالر لم
ً
تتنـاول يـا م هـا العالقـة طين متغير املش ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة وامتنـان العمالر ولو مـا تنـاولتـه تلـ الـدراس ـ ـ ـ ــة
طالبحث والتحليل.
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ً
– ثالثا طحث تل الدراسة دور ال من امتنان ورصا العمالر علي النوايا السلوكية اإليجاطية للعمالر املتمثلة
في نوايا إعادة زياره الفندق ونوايا نشـ ـ ـ ــر املراجعات اإليجاطية عن الفندق ع ر اإلنترن واسـ ـ ـ ــتعداد العمالر
ً
لدفع سعار استينامية .فقد تناول دراسات محدودة تل العالقة وخصوصا في سياق قطاع الضيافة كما
تناول العالقة طين امتنان العمالر وبعض النوايا السلوكية مثل نوايا إعادة الشرار والكلمة املنطوقة طينما
ً
لم تتناول يا من تل الدراس ـ ـ ـ ــات العالقة طين امتنان العمالر والنوايا الس ـ ـ ـ ــلوكية اإليجاطية محل الدراس ـ ـ ـ ــة
املتمثلة في نوايا إعادة زيارة الفندق ونوايا نشــر املراجعات اإليجاطية -علي الرغم من دورلا الحيو في ســياق
قطاع الفنادق -واالستعداد لدفع سعار استينامية في حدود علم الباحث.
ً
– رابعـا س ـ ـ ـ ـعـ تلـ الـدراس ـ ـ ـ ــة لبحـث التـيثير الوس ـ ـ ـ ــيط لكـل من امتنـان ورص ـ ـ ـ ــا العمالر في العالقـة طين بعـاد
املشاركة في خلق القيمة والنوايا السلوكية اإليجاطية للعمالر فقد وجد الباحث ن لناك دراسات محدودة
تناول الدور الوسيط لرصا العميل في العالقة طين املشاركة في خلق القيمة وال من الكلمة املنطوقة ووالر
العميل وس ــلوكيات مواينة العميل ورفالية العمالر .كما قام دراس ــات خر طتوس ــيط امتنان العمالر في
العالقة طين اس ـ ــتثمار الش ـ ــركة في تس ـ ــويق العالقات ونوايا الش ـ ـرار للعمالر والس ـ ــلوكيات العالمقية اإليجاطية
ً
للعمالر إال نه لم تتناول يا من الدراس ـ ـ ــات في حدود علم الباحث الدور الوس ـ ـ ــيط لكل من امتنان ورص ـ ـ ــا
العمالر مجتمعين في العالقة طين املتغيرات املقترحة.
ً
ً
– خامسـ ــا و خيرا طحث تل الدراسـ ــة الدور املعدل إلدراك العمالر لعدالة سـ ــعر الخدمات املقدمة في سـ ــياق
املشـ ــاركة في خلق القيمة حيث ن لناك دراسـ ــات محدودة قام طدراسـ ــة الدور املعدل لعدالة األسـ ــعار في
هل الســياق ولم يتم تناوله في ســياق قطاع الفنادق وفي ســياق العالقات طين املتغيرات محل الدراســة علي
الرغم من التيكيد علي دور عدالة األس ـ ـ ــعار املدركة في إرص ـ ـ ــار العمالر والس ـ ـ ــلوكيات الالحقة في س ـ ـ ــياق هل
ً
ً
القطاع .وتيس ــيس ــا علي ما س ــبق يمكن القول طين الدراس ــة الحالية قد س ــالم نس ـ يا في تقليل الفجوة في
الدراسـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــاطقة وفي األدطيات املتعلقة طنواتج املشـ ـ ـ ــاركة في خلق القيمة في سـ ـ ـ ــياق صـ ـ ـ ــناعه الضـ ـ ـ ــيافة
وخصوصا مجال الفندقة.

( )3-9املساهمات والتوصيات العملية التطبيقية
بش ـ ـ ـ ـكـل عـام س ـ ـ ـ ـعـ تلـ الـدراس ـ ـ ـ ــة لتقـديم فهم فض ـ ـ ـ ــل للعالقـة طين بعـاد املش ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة والنوايـا
الس ـ ـ ـ ــلوكيــة اإليجــاطيــة للعمالر في س ـ ـ ـ ـيــاق قطــاع الض ـ ـ ـ ـيــافــة وعلي األخ مجــال تقــديم الخــدمــات الفنــدقيــة في
جمهورية مصــر العرهية وهما يوفر ر إدارية ملدير التســويق في مجال الفنادقً .
طنار علي نتامج الدراســة يمكن
اقتراح بعض املقترحات ملدير التسويق في مجال الفنادق يمكن استعراصها كما يلي:
ً
وفقا لنتامج تل الدراســة فإن املشــاركة في خلق القيمة تعد طمثاطة محرك ســا ـ لكل من امتنان ورصــا عمالر
الفنــادق وتعتيت النوايــا الس ـ ـ ـ ــلوكيــة اإليجــاطيــة لهم املتمثلــة في نوايــا إعــادة زيــارة الفنــدق ونوايــا نش ـ ـ ـ ــر املراجعــات
اإليجاطية عن الفندق ع ر اإلنترن واالستعداد لدفع سعار استينامية .ومن ثم يمكن للباحث ن يو مدير
التس ـ ـ ـ ــويق طالفنادق املص ـ ـ ـ ــرية طض ـ ـ ـ ــرورة تتويد عمال هم طآليات مش ـ ـ ـ ــارك هم في خلق القيمة وكيج يمكن لهم ن
ً
يش ــاراوا بس ــهولة في خلق القيمة وخص ــوص ــا في قل تنامي اإلنترن ووس ــامل التواص ــل االجتما ي وزيادة إمكانية
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الوص ـ ـ ـ ــول لهؤالر العمالر بس ـ ـ ـ ــهولـة مس ـ ـ ـ ــترش ـ ـ ـ ــدين طتجرهـة الفنـادق العـامليـة البولنـديـة في هلـ مثـل تجرهـة فنـدق
 Sound Gardenوالـا تـاح ل يالمـه اختيـار مجموعـه واس ـ ـ ـ ـعـة من تاص ـ ـ ـ ــي الغرف (Room Customization
ً
) optionsوالخدمات املصــاحبة لها من خالل تطبيق هاي ع ر اإلنترن ويســم هل التطبيق يضــا طتســجيل
ً
الوصـ ــول واملغادرة هاتيا ( )Self-check-in & check-outفي كش ـ ـاك /منايق ماص ـ ـصـ ــة لال  .كما سـ ــم فندق
ً
 Blow-Up Hallيض ـ ـ ـ ـ ــا لعمالمــه طــاملش ـ ـ ـ ـ ــارك ــة في خلق القيم ــة من خالل التف ــاع ــل مع نظم ــة الفنــدق من خالل
اسـتادام الهواتج الاكية املقدمة من الفندق هاته وتعمل تل الهواتج كمفاتي للغرف وترشـد العمالر كما
تس ـ ـ ـ ــتادم للتواص ـ ـ ـ ــل مع موقفي الخدمة وكال اوحدات تحكم ( .)Zaborek & Mazur, 2019وهل ملا لهاا
األمر من تـيثير كبير ولـام على امتنـان لؤالر العمالر ورص ـ ـ ـ ــالم من نـاحيـة وعلي تـدعيم وتحفيي النوايـا الس ـ ـ ـ ــلوكيـة
اإليج ــاطي ــة ل ــديهم من ن ــاحي ــة خر وعلي األخ نواي ــا إع ــادة التي ــارة وال ترتبط بش ـ ـ ـ ـك ــل كبير طا رة العمالر
اإليجاطية الساطقة وفقا لنظرية الدعم اإليجابي حيث يميل الفرد لتكرار السلوك الا يحقق له نتامج إيجاطية
وهمــا ينعكل علي س ـ ـ ـ ــمعــة ورهحيــة تلـ الفنــادق في نهــايــة املطــاف .كمــا ن توفير بعض الفيــديولــات التعليميــة
ً
للعمالر لكيفية استادام اافة خدمات الفندق قد يؤد لنتامج جيدة يضا في هات السياق.
كمــا يو ـ ـ ـ ـ البــاحــث تلـ الفنــادق طمحــاولــة االعتمــاد على العمالر بش ـ ـ ـ ـكــل ك ر من خالل تحفييلم علي اقتراح
ً
خــدمــات جــديــدة و خــا ثرا هم في الخــدمــات الجــديــدة املتمع تنفيــالــا في املس ـ ـ ـ ــتقبــل وخص ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــا في قــل األزمــات
والتحـديـات املتالحقـة ال يوجههـا قطـاع الض ـ ـ ـ ـيـافـة بش ـ ـ ـ ـكـل عـام والفنـادق بش ـ ـ ـ ـكـل خـاع وال تتمثـل في حـدوث
ً
ً
األزمات االقتص ـ ــادية مرورا بعدم االس ـ ــتقرار واألعمال اإلرلاطية املروعة وص ـ ــوال إلي انتش ـ ــار األوهئة العاملية األخيرة
ً
وم ها فيروس اورونا املس ـ ــتجد ( .)Covid 19فقد ص ـ ــبح املش ـ ــاركة النش ـ ــطة لل يالر في إنش ـ ــار الخدمات عامال
رمي ً
سيا في تطوير الخ رات الفريدة كمحاولة للتغلب على التحديات الساطق اإلشارة إليها .كما يمكن لتل الفنادق
االس ـ ــتفادة من تجرهة ش ـ ــركة  IKEAفقد يلق ش ـ ــركة ايكيا  IKEAعلى س ـ ـ يل املثال منص ـ ــة رقمية خاص ـ ــة اها
تس ء  Cocreate IKEAء لتتجيع العمالر واملعجبين على اقتراح وتطوير منتجات جديدة .كما يمكن االستفادة
من تجرهة شـ ـ ــركة SUNTOURS؛ وتي شـ ـ ــركة سـ ـ ــياحية فنلندية ناجحة تبن اسـ ـ ــتراتيجية مرهحة للمشـ ـ ــاركة في
خلق القيمة من خالل الس ــماح للعامالت طالحص ــول على عطالت ماص ـص ــة وهما ينعكل في ال هاية علي س ــمعة
ً
ً
تل الفنادق وخص ـ ــوص ـ ــا مع تنامي دور تكنولوجيا املعلومات ووس ـ ــامل التواص ـ ــل االجتما ي عامليا طاإلص ـ ــافة إلي
تتايد عداد العمالر الاين يسـ ــتادمون منصـ ــات الحجت اإللكتروني وتكنولوجيا املعلومات طمهاره عالية .كما ن
تنظيم تلـ الفنـادق لبعض املس ـ ـ ـ ــاطقـات املرتبطـة طـإعطـار العمالر بعض الخص ـ ـ ـ ــومـات نتيجـة تقـديمهم ملقترحـات
فعالة قد يكون له دور كبير في تحفيي العمالر علي املشاركة في خلق القيمة.
كما يو الباحث مدير تل الفنادق طمحاول استغالل نشاو العمالر على مواقع التواصل االجتما ي لتكون
ً
في ص ـ ــالك التس ـ ــويق اإليجابي لها وخص ـ ــوص ـ ــا ن نتامج الدراس ـ ــة تش ـ ــير إلي وجود تيثير معنو للمش ـ ــاركة في خلق
القيمة علي نوايا العمالر لنشـ ـ ــر املراجعات اإليجاطية ع ر اإلنترن  .ومن ثم إها ما حرصـ ـ ـ تل الفنادق إشـ ـ ـراك
العمالر طكافة الوس ـ ــامل املتاحة فس ـ ــيكون لال ثر كبير علي نوايالم لتقديم الدعم اإليجابي للفندق من خالل
نش ـ ـ ـ ــر املراجعــات اإليجــاطيــة ع ر اإلنترنـ والرد علي املراجعــات الس ـ ـ ـ ــلبيــة للعمالر ا،خرين وهلـ في إيــار نظريــة
التبادل االجتما ي وهما يعود طالنفع علي رهحية تل الفنادق وتعتيت سـمع ها والسـيما نه قد صـبح مراجعات
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املس ـ ـ ـ هلكين املنش ـ ـ ــورة على مواقع التواص ـ ـ ــل االجتما ي ومواقع املراجعة ع ر اإلنترن مثل & TripAdvisor.com
 Yelp.comوعلي مواقع مقدمي الخدمة هاتهم مؤثرة بش ـ ــكل متيايد في س ـ ــياق الخدمات الفندقية ويعتمد عليها
عدد كبير من العمالر في اتااه قراراتهم الشرامية.
ً
وض ـ ــح النتامج يض ـ ــا ن مش ـ ــاركة العمالر في إنتاي الخدمة من خالل س ـ ــلوكيات مش ـ ــاركة املعرفة واإلنص ـ ــاف
والتفاعل تعتز اســتعداد العمالر لدفع ســعار اســتينامية إصــافية ل خدمات املتميية ال تقدمها الفنادق .ولال
فإن الباحث يو ـ ـ ـ تل الفنادق طض ـ ــرورة االعتماد على العمالر في حالة تقديم و محاولة اس ـ ــتحداث خدمات
جـديـده طتكلفـة إص ـ ـ ـ ــافيـة معقولـة مثـل  Eco-friendly hotels green foods green hotelsداخـل الفنـادق وتي
ً
من الخدمات الجديدة الص ـ ـ ــديقة للبيئة واملكلفة نس ـ ـ ـ يا ومن ثم فإن إش ـ ـ ـراك العمالر في تنفيالا وتص ـ ـ ــميمها
سيكون له طالأل األثر علي ت نيهم لتنفيالا ومن ثم يتوقع ن يكونوا ول من سيقومون طتجره ها وهما ينعكل علي
نجاحها والتس ــويق غير املباش ــر لها من خالل الكلمة املنطوقة اإليجاطية بش ــكل ــخ ـ و ع ر وس ــامل التواص ــل
االجتما ي.
تش ـ ـ ـ ــير نتامج الدراس ـ ـ ـ ــة إلي ن امتنان العمالر يعد طمثاطة محرك س ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ لرص ـ ـ ـ ــا عمالر الفنادق وتعتيت النوايا
الســلوكية اإليجاطية لهم كما ن رصــا العمالر يعد طمثاطة محرك ســا ـ لتعتيت النوايا الســلوكية اإليجاطية لهم
ً
يضا .وفي صور تل النتامج يمكن للباحث ن يو مدير التسويق طالفنادق املصـرية طضـرورة تتويد طضرورة
تنفيـا مفهوم املش ـ ـ ـ ــاركـة في خلق القيمـة بش ـ ـ ـ ـكـل كثر فـاعليـة من خالل التغـايـة املرتـدة املس ـ ـ ـ ــتمرة والتحـدث مع
العمالر بعنـايـه والتركيي علي جوانـب مش ـ ـ ـ ــاركـة املعرفـة والتفـاعـل والعالقـات بش ـ ـ ـ ـكـل ك ر وهمـا يعتز طـدوره امتنـان
العمالر وإثارة الجانب العايفي لديهم وهما يؤد ويحفت في نهاية املطاف رص ـ ـ ــالم وت نيهم للس ـ ـ ــلوكيات اإليجاطية
الداعمـة للفنـدق كنوع من رد الجميـل للفنـدق في ص ـ ـ ـ ــور نظرية التبـادل االجتمـا ي ونظرية طنـار وتعتيت العوايج
ً
اإليجاطية .فالعمالر الاين يش ــعرون طاالمتنان بسـ ـ ب تلقي متايا معينة عن عمد طإعادة زيارة الفندق مس ــتقبال
ونشر املراجعات اإليجاطية واالستعداد لدفع سعار استينامية ً
وفقا لقاعدة املعاملة طاملثل.
ً
وفقا لنتامج تل الدراسـ ـ ــة فإن امتنان ورصـ ـ ــا العمالر يتوسـ ـ ــطان العالقة طين املش ـ ـ ـاركة في خلق القيمة والنوايا
الس ـ ـ ــلوكية اإليجاطية لعمالر الفنادق وهما يش ـ ـ ــير إلي ص ـ ـ ــرورة ش ـ ـ ــعور العمالر طاالمتنان والرص ـ ـ ــا عن جهود مقدم
الخدمة ألنها ت عد طمثاطة الجتر املكمل لجهود الفنادق إلشـراك العمالر في خلق القيمة ليتم اكتمال التيثير علي
النوايا الس ـ ـ ـ ــلوكيـة اإليجـاطيـة لعمالر الفنـادق بش ـ ـ ـ ـكـل كثر فاعليـة .فإها ما قام الفنـدق طجهود مش ـ ـ ـ ــاركة العمالر
بش ـ ـ ـ ـكـل قـالر ولم يلمل العمالر هلـ و اـان قـل من املس ـ ـ ـ ــتو املطلوذ و املتوقع من العمالر وفقـا لنظريـة
تيكيد التوقعات فلن يكون األثر كبير لتل الجهود علي نوايا العمالر الس ــلوكية اإليجاطية والعكل ص ــحي  .ومن
ثم يمكن للباحث ن يو مدير التسويق طالفنادق املصـ ـرية ليل فقط طمجرد االلتمام بسلوكيات املشاركة
ً
في خلق القيمة بش ــكل ص ــحي ولكن يض ــا إطالع العمالر اها والتيكد من فهمهم ال ،ــحي لها فقد يقوم بعض
مقـدمي الخـدمـات طبـال جهود مكثفـة لخـدمـة عمال هم ولكن ال يعلم العمالر طـالـ و ال يعرفون اـافـة املعلومـات
املتعلقة طال و ال يعرفون كيفية اسـتادامها و الوصـول إليها فعلي سـ يل املثال ال يعلم بعض عمالر شـراات
الطيران نه يمك هم حجت مقعد في مكان معين طالطامرة ونالين قبل موعد إقالع الطامرة طـ ـ ـ ـ ـ  24ســاعة ويعانون
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بعد هل من عدم تمك هم من حجت املقعد الا يفض ـ ـ ـ ــلونه و يتمنون الجلوس طه ومن ثم يكونون غير راص ـ ـ ـ ــين
عن خدمات الش ـركة علي الرغم من قيام الشركة طبال جهود كبيرة لخدم هم .كال نفل األمر طالنسبة لبعض
عمالر الفنـادق الـاين ال يعلمون نـه يمكن اختيـار غرف بعي هـا و تاص ـ ـ ـ ــي تلـ الغرف لتنـاس ـ ـ ـ ــب احتيـاجـاتهم
وخـدمـاتهم ولكـاا فال يكفي االلتمـام طـالعميـل دون إخبـاره طكيفيـة اس ـ ـ ـ ــتاـدام الخـدمـات الجـديـدة .ومن ثم فـإن
المتنــان ورص ـ ـ ـ ـ ــا العمالر دور وس ـ ـ ـ ــيط حيو في العالق ــة طين جهود الفنــادق ملش ـ ـ ـ ـ ــارك ــة العمالر في خلق القيم ــة
ونوايالم السلوكية اإليجاطية.
ً
ً
خيرا وفقــا لنتـامج تلـ الــدراسـ ـ ـ ـ ــة فــإن إدراك العمالر لعــدالــة س ـ ـ ـ ـعــار الخــدمــات املقــدمــة من قبــل الفنــدق يعــد
طمثاطة داعم س ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ لتيثير جهود مقدم الخدمة ملحاولة إشـ ـ ـ ـراك العمالر في إنتاي الخدمة على ال من امتنان
نــه يقو العالقــة طين تلـ الجهود وامتنــان ورصـ ـ ـ ـ ــا لؤالر العمالر فكلمــا ازداد مس ـ ـ ـ ــتو
ورصـ ـ ـ ـ ــا العمالر
العـدالـة املـدرك من قبـل عمالر الفنـادق د هلـ إلي زيـادة العالقـة اإليجـاطيـة طين املش ـ ـ ـ ــاركـة في اإلنتـاي واـل من
ً
ً
امتنان ورصا العمالر .ووفقا لنتامج الدراسة يضا فإن إدراك العمالر لعدالة سعار الخدمات املقدمة من قبل
نه يقو العالقة طين
الفندق يعد طمثاطة داعم س ــا ـ ـ لتيثير القيمة ثنار االس ــتادام علي امتنان العمالر
ش ـ ـ ـ ــعور العميـل طقيمـة الخـدمـة املقـدمـة وامتنـانـه فكلمـا ازداد مس ـ ـ ـ ــتو العـدالـة املـدرك من قبـل عمالر الفنـادق
د هلـ إلي زيـادة العالقـة اإليجـاطيـة طين القيمـة ثنـار االس ـ ـ ـ ــتاـدام وامتنـان العمالر .ومن ثم يمكن للبـاحـث ن
يو مدير التسويق طالفنادق املصـ ـ ـ ـ ـرية طضـ ـ ـ ـ ـرورة االلتمام بعدالة سعار الخدمات املقدمة والسيما ن تل
ً
ً
الص ـ ــناعة تحديدا تتس ـ ــم طتوافر قدر كبير من البدامل والتنافس ـ ــية الش ـ ــديدة نظرا لتوافر عدد كبير من الفنادق
ً ً
ال تقـدم نفل الخـدمـات في نفل الفئـة من الجودة املطلوهـة ومن ثم فـإن ملعيـار عـدالـة األس ـ ـ ـ ـعـار دورا لـامـا في
تعتيت جهود مقدم الخدمة على تحفيي املشـ ـ ـ ــاعر اإليجاطية للعمالر ال تترجم في نهاية املطاف لنوايا وسـ ـ ـ ــلوكيات
داعمة إيجاطية .فيو ـ ـ الباحث مدير التس ـ ــويق طالفنادق املص ـ ــرية طض ـ ــرورة تقديم الخدمات طيس ـ ــعار مقبولة
وإها مـا اـانـ لنـاك زيـادة يفيفـة في األس ـ ـ ـ ـعـار فالطـد من توص ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـب تلـ التيـادة فقـد يتبـادر إلي الـالن ن
ً
ً
عمالر الخدمات املتعلقة طجانب الرفالية غير حس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيين للس ـ ـ ــعر نس ـ ـ ـ يا لكن يبدو هل قالريا فالعميل ال
يقبل ن يتم ِخداعه ح وإن اان غير حسـ ــاس بشـ ــكل كبير لعامل السـ ــعر .فالعميل يقوم طتقييم عدالة السـ ــعر
ليل فقط من خالل تقييم ــه للقيم ــة ال تلق ــال ــا طــل يق ــارن هل ـ الس ـ ـ ـ ــعر طم ــا يق ــدم ــه املنــافس ـ ـ ـ ــون وهم ــا دفع ــه
صـ ـ ـ ـ ــدقــامــه لتلقي نفل الخــدمــة طنفل الجودة والــا قــد يؤثر علي قراره طــإعــادة زيــارة نفل الفنــدق مرة خر
ً
مستقبال وهل في صور نظرية العدالة.

( )4-9محددات الدراسة والتوصيات ببحوث مستقبلية
س ـ ــلط الدراس ـ ــة الحالية الض ـ ــور علي طحث العالقة طين املش ـ ــاركة في خلق القيمة والنوايا الس ـ ــلوكية اإليجاطية
للعمالر من خالل توسـ ــيط ال من امتنان ورصـ ــا العمالر مع طيان الدور املعدل للعدالة املدركة لسـ ــعر الخدمة
في سياق قطاع الفنادق طمصر وتي موصوعات مازال تستحق املتيد من الدراسة والتحليل .وقد تم إعداد تل
الدراس ـ ــة في ص ـ ــور بعض املحددات ال يمكن من خاللها تقديم مجموعة من املقترحات ال يمكن ن تض ـ ــيج
إلي املعرفة في هل الس ــياق إها قام الدراس ــات املس ــتقبلية طتناولها في حدود علم الباحث .وال قام الباحث في
تل الدراس ـ ـ ـ ــة طاالعتماد على س ـ ـ ـ ــلوذ الدراس ـ ـ ـ ــة املقطعية  Cross-sectional studiesومن ثم فإن الدراس ـ ـ ـ ــات
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املسـتقبلية قد تقوم طإجرار الدراسـات الطولية  Longitudinal studiesوفيها يقوم الباحث طتجميع البيانات على
ً
فترتين زمنيتين ماتلفتين لتجاطة على تسا الت البحث .ثانيا تم تجميع طيانات تل الدراسة من قطاع الفنادق
ويمكن ن تكون لناك نتامج خر توفر ر مســتقبلية إها ما تم تطبيق الدراســة في ســياقات خر مثل قطاع
ً
ال،ـحة والتعليم والطيران والخدمة املصـرفية .ثالثا لناك بعض املتغيرات الوسـيطة األخرث ال يمكن دراسـ ها
ً
مثـل طاجـة العميـل  Customer delightفي إيـار نظريـة التبـادل االجتمـا ي وهمـا قـد يوفر تنـاوال عمق للعالقـة طين
ً
ً
املتغيرات ال تم دراسـ ـ ـ ها .رابعا لناك بعض املتغيرات املعدلة األخرث ال يمكن دراسـ ـ ـ ها يض ـ ــا في هل اإليار
ً
مثل سـ ــمعة العالمة والعوامل الخمسـ ــة الك رث للتـ ــخصـ ــية .خامسـ ــا يمكن طحث دور متغير املشـ ــاركة في خلق
القيمة علي بعض املتغيرات التابعة األخرث مثل رفالية العميل  Customer wellbeingوس ـ ــلوكيات الدفاع عن
العالمة  Brand advocacyوتيييد العالمة  Brand evangelismكما يمكن طحث دور املش ـ ـ ـ ــاركة في خلق القيمة
ً
في الحد من النوايا االنتقامية للعميل  .Customers’ Punitive Intentionسـ ــادسـ ــا تم تطبيق تل الدراسـ ــة علي
عمالر الفنادق من العمالر املصـ ـ ــريين فقط ومن ثم فإن الدراسـ ـ ــات املسـ ـ ــتقبلية قد تصـ ـ ــل لنتامج قد تضـ ـ ــيج
ً
للمعرفــة إها مــا تم املقــارنــة طين وجهــه نظر العمالر املص ـ ـ ـ ــريين والعمالر األجــانــب من دول خر  .خيرا لم تقم
الدراس ـ ـ ــة الحالية طبحث قض ـ ـ ــية االختالفات الثقافية ومن ثم فإن الدراس ـ ـ ــات املس ـ ـ ــتقبلية قد تقارن طين نتامج
ً
ً
عينتين من دولتين ماتلفتين؛ وهما يمكن ن يض ـ ـ ـ ــيج يض ـ ـ ـ ــا إلى املعرفة ويوفر دعما للمقاييل املس ـ ـ ـ ــتادمة في
الدراسة.
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Mediating customer gratitude and satisfaction in the relationship between
value co-creation and positive behavioral intentions of hotel’s customers in
Egypt: The moderating role of price fairness perception.
Dr. Mohamed Abdelnabi Khashan
Abstract
The Egyptian government invests heavily in promoting its tourism areas and
improving its hotel services, transportation and the level of safety in order to regain
its leadership in the hospitality industry in the region and providing a contemporary
and atypical image of Egypt in light of Egypt's 2030 vision for sustainable
development. In addition to the prominent role of that sector in developing the
Egyptian GDP and support the Egyptian economy. Thus, the current paper
investigates how value co-creation, customer satisfaction and customer gratitude
stimulate the rates of positive behavioral intentions of hotels customers in Egypt.
Data were collected from 436 hotels’ customers based on the internet-based
questionnaire. Partial least squares structural equation modelling (PLS–SEM) was
employed to test the hypotheses. The findings confirmed that value co-creation
dimensions (co-production and value in use) significantly impacted customer
gratitude and satisfaction. Co-production dimension significantly impacted positive
behavioral intentions, while the value in use significantly impacted positive
behavioral intentions except the customer’s willingness to pay premium prices. In
addition, customer gratitude positively influenced positive behavioral intentions.
Moreover, the results showed that both customer gratitude and satisfaction
mediated the relationship between value co-creation dimensions and positive
behavioral intentions. Also, the results confirmed that price fairness perception
moderated the relationship between co-production dimension and both customer
gratitude and satisfaction, as well as it moderated the relationship between value in
use dimension and customer gratitude only. Finally, some theoretical and
managerial implications of these findings are discussed.
Keywords
Value co-creation - Customer Gratitude - Customer Satisfaction - Positive
Behavioral Intentions - Hotels.
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