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 فریبا بهداری

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

 

 چکیده 

ات بر نیرضایت مشتری  تعامل مشتری،بررسی اثر محقق تالش دارد در طی این پژوهش به 

بپردازد. تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و از لحاظ  های شهر اراکمشتریان رستورانرفتاری 

حقق از م ای،در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه باشد.روش علّی می

توزیع  امعه آماریجپرسشنامه در بین  073استفاده کرده است.  برای جمع آوری اطالعاتای پرسشنامه

و آزمون مورد آن قابل استفاده بود. فرضیات این پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل  003شد که 

آن است که تعامل مشتری تاثیر مثبت  حاکی از تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایجمعادالت ساختاری 

ایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر و معناداری بر رضایت مشتری و نیات رفتاری مشتریان دارد و رض

 نیات رفتاری مشتریان ندارد. 

 رضایت مشتری، تعامل مشتری، نیات رفتاری مشتری.اژگان كلیدی: و
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 مقدمه

ههای توانند نسبت بهه انتظهارات و خواسهتهها دیگر نمیزنند. سازمانامروزه در اقتصاد جهانی، مشتریان بقای سازمان را رقم می

های خود را متوجه مشتری کنند؛ چرا کهه تنهها منبهع برگشهت ها و توانمندیها باید همه فعالیتتفاوت باشند. آنن بیمشتریا

سرمایه مشتریان هستند. بنابراین، اصل در دنیای کسب وکار امروزی ایجاد ارزش های مشهتری پسهند اسهت و تنهها از طریهق 

توان ارزش های مشتری پسند ایجاد کرد و این امر بدون اطالع از سانی سازمان میفرایندهای تولیدی، بازاریابی، مالی و منابع ان

 (.331، 3030خواست ها و ترجیحات مشتریان میسر نخواهد بود)برهانی و همکاران، 

وشهیده نیسهت. درک امروزه اهمیت رفتار مصرف کننده در صنایع و حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کسی پ

رسد. بنابراین برای فهم نیات رفتهاری ثر بر رفتار وی امری بعید به نظر میؤکننده نیز بدون دانستن عوامل مق رفتار مصرفعمی

شهاهد 3393مصرف کننده نیاز به شناخت عواملی است که شدت تمایل انجام رفتار را تحت تاثیر قرار می دهد. در اوائهل دههه 

هایی از فروشهگاه ههای زنجیهره سیعی از محصوالتی را شامل می شود که توسط زنجیرهارائه عناوین شخصی بودیم که گستره و

ای جداگانه به کار گرفته می شد که حاوی لوگوی خودشان بود، آشکار است که از چندین سال پیش برندهای خرده فروشی به 

ای بازاریابان وهم اقتصاددانان سهازمان هها طور روزافزونی به کانونی برای مطالعه محققان تبدیل شده است. خرده فروشی هم بر

خهرده  جداب هستند چون در برگیرنده مسائل رقابت در میان خرده فروشان و نیز بین خرده فروشان و تولیدکنندگان شده اند.

 هایی است که صرف فروش کاال یا خدمات به طور مستقیم به مصرف کنندگان نهایی بهرای اسهتفادهفروشی شامل تمام فعالیت

شهود کهه وشی به هر واحد اقتصادی اطهال  مهیشود. یک خرده فروشی یا یک فروشگاه خرده فرشخصی وغیرتجاری ایشان می

عالوه بر این، ارائه اطالعات موثر توسط نیروی فروش، نتایج مثبهت  حجم فروش آن تحت تاثیر ناحیه خرده فروشی او قرار دارد.

دنبال خواهد داشت. در واقع با ارائه اطالعات مفید توسط او، مشتری نه تنها ه ب دیگری را برای شرکت، محصول و نیروی فروش

از برقراری ارتباط با وی راضی خواهد بود، بلکه از شرکت و محصوالت و خدمات آن نیز احساس رضایت خواهد نمهود کهه ایهن 

 (.  399، 9333و همکاران، 1نی هوتریرضایت سبب فروش بیشتر، وفاداری مشتری و تعامالت سازنده مثبت آتی خواهد شد)آگ

با افزایش تعامل بین مشتریان، رضایت مشتریان باال می رود و بدین طریق اثربخشی سازمان و قصد رفتاری مشتریان نیز ارتقها  

رفتلاری بلر نیلات رضلایت مشلتری  تعاملل مشلتری،اثر لذا سوال اصلی در این تحقیق این است که: یابد. میو بهبود 

 های شهر اراک چگونه می باشد؟ستورانرمشتریان 

 مشتریان رفتارینیات 

 باشد که بهینفرد یک موقعیت ذهنی و احتمالی میدریافت و ادراکی که فرد از بروز یک رفتار خاص دارد. به عبارت دیگر قصد 

رفتارههای  گذارنهد.ار اثهر مهیبه نیات رفتاری بر رفته کند. در واقع نگرش فرد، از طریق تبدیلفرد با عمل وی ارتباط برقرار می

ا یها مصرف کننده شامل تمامی اعمالی است که مصرف کنندگان در ارتباط بها بهه دسهت آوردن، اسهتفاده و کنارانهدازی کاالهه

دهند. خرید یک کاال یا خدمت، فراهم کردن اطالعات گفتاری در مورد یک کاال یا خدمت بهرای خدمات بعد از مصرف انجام می

کننده اند. هایی از رفتار مصرفدن اطالعات برای خرید، همگی مثالرایشات بعد از مصرف یک محصول و جمع کرفردی دیگر، گ

مردم قبل از درگیرشدن در یک عمل ممکن نیات رفتاری راجع به احتمال درگیهر شهدن در آن رفتهار را ایجهاد نماینهد. نیهات 
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ری و مصهرف کهاال یها خهدمت اص در رابطه با به دست آوردن، کنارگذابه عنوان انتظارات برای رفتار کردن به شیوه خ 1رفتاری

نیات رفتاری به درجه ای از تالش های آگاهانه ی فرد اطال  می شود که می  (.33، 3039شود)جوانمرد و حسینی، تعریف می

نهه در آینهده منجهر شود)هسهو و امیاعتواند منجر به رفتارهایی مانند تبلیغات شفاهی و یا تمایل به تغییر فروشهگاه و یها رفتهار 

 (.33، 3039، به نقل از جوانمرد و حسینی، 9333، 2همکاران

نیات رفتاری عبارت است از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت دهندگان از لحاظ خدمت رسهانی و اینکهه آیها مشهتریان 

می دهند. نیهات رفتهاری یها نیهات در رفتهار  حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش

ی فرایند رضایت مشتریان است. نیات یک فرد عبارت است از: دریافت و ادراکی که فرد از بروز یک رفتار خهاص دارد. بهه نتیجه

نگهرش  کنهد. در واقهعباشد که بین فرد با عمل وی ارتباط برقهرار مهیعبارت دیگر، نیات فرد یک موقعیت ذهنی و احتمالی می

 (.1، 3033گذارند)رحیم نیا و همکاران، فرد، از طریق تبدیل به نیات رفتاری بر رفتار اثر می

 رضایت مشتری

( رضایت مشتری را به صورت خالصه بهه 3393)3رضایت مشتری به صورت عمیقی با ادبیات بازاریابی عجین شده است. اولیور

تظارات خود را با احساساتی که در هنگام تجربه خدمت مقایسه می کنهد، عنوان وضعیت روحی و روانی مشتری در زمانی که ان

تعریف می نماید. به طور کلی رضایت مشتری به عنوان شهرایط عهاطفی مشهتری در ارتبهاط او بها ارائهه دهنهده خهدمات مهی 

مت کسب می کنهد و میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگی های مختلف کاال و یا خد(. 333، 4،9339باشد)کاسالو

منبع سودآوری برای ادامه فعالیت سازمان است. مصرف کنندگانی که از سطح رضایتمندی باالتری برخوردارنهد، قصهد تمایهل 

 (.353، 3030بیشتری به خرید مجدد و پیشنهاد دادن به دیگران دارند)فراتی و همکاران، 

یک شرکت، انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می کند. بهه  کاتلر رضایت مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی

نظر او اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می 

ه است، داده می شود. در کند. رضایت /نارضایتی یک پاسخ احساسی است که به ارزیابی از کاال یا خدمتی که مصرف یا ارائه شد

اندازه گیری رضایت مشتری مهم ترین موضوعی که مورد سنجش قرار می گیرد، مواجهات خدمتی است. این مواجهات خدمتی 

هستند که مشتری را راضی یا ناراضی می کنند. از دیدگاه مشتری، روشن ترین تاثیر خدمات در برخورد خدمتی یعنهی زمهانی 

تی تعامل دارد اتفا  می افتد. بنابراین هر مواجهه ای، یک فرصت برای اثبات ظرفیت ههای سهازمان که مشتری با شرکت خدما

 (.397، 3030به عنوان عرضه کننده خدمات برای افزایش رضایت مشتری است)صنوبر و رحیمی، 

ات منفهی بهه سهایر رضایت محصول رفع نیاز مشتری در ارتباط با محصول یا خدمت است. مشهتریان ناراضهی بهه بیهان اظههار

 (.393، 3030مشتریان مایل هستند در نتیجه، مشتری ناراضی به کاهش وفاداری منجر می شود)برهانی و همکاران، 

 پیشینه تحقیقات

انجام داده است.  "در بانک اقتصاد نوینرابطه شهرت سازمانی با نیات رفتاری مشتری  "(تحقیقی باعنوان3033فرهمند)

برای این منظور از مولفه های شناخت مشتری، اعتماد مشتری و تعهد مشتری به عنوان متغیرهای میانجی استفاده شد کهه بهر 

جامعه آماری تحقیق را مشتریان بانک اقتصهاد نهوین در شههر تههران کهه حهداقل یهک . فرضیه تدوین شده است 9این اساس 

سهوال اسهت کهه بعهد از  95ر بانک داشته باشند، تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطالعهات پرسشهنامه ای شهامل حساب د

سنجش روایی و پایایی آن بر اساس نمونه گیری در دسترس بین مشتریان توزیع شد. تجزیهه و تحلیهل داده ههای جمهع آوری 

جام شد. نتایج تحقیق بیهانگر آن بهود کهه اوالد مهدل از بهرازش شده بر اساس روش تحلیل عاملی و تحلیل معادالت ساختاری ان

                                                           
1 Behavioral intention 

2 Hsu et al 

3 Oliver 

4 Casalo 
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مناسبی برخوردار است، دوماد شهرت سازمانی با نیات رفتاری مشتری ارتباط معنی داری دارد، سوماد شههرت سهازمانی از طریهق 

ین اسهاس پیشهنهاداتی مولفه های شناخت مشتری، تعهد مشتری و اعتماد مشتری با نیات رفتاری مشتری ارتباط دارد که بر ا

 .مطرح شد

تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت مشتری "( تحقیقی با عنوان3039جوانمرد و حسینی)

ههای اخیهر بهه در سهالانجام داده اند.  "و نیات رفتاری خریداران )مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای شهروند تهران(

ذهنی از سازمان بر رفتار مصرف کننده، این متغیر از اهمیت بسیاری برخوردار گردیده و به عنوان یهک  دلیل تاثیرگذاری تصویر

-همچنین رضایت مشتری یکی از پایه.شودعامل مورد توجه و کلیدی در مدیریت استراتژیک بازاریابی هر سازمانی محسوب می

شود. لهذا در ایهن پهژوهش ارتبهاط بهین تصهویر ذهنهی از بال میترین مفاهیم ارزیابی است که در خیلی از کسب و کارها دنای

فروشگاه، رضایت مشتری، نیات رفتاری مشتریان و بعد مسافت مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از حیه  ههدف یهک 

شهامل مشهتریان گیرد. نمونه آمهاری تحقیق کاربردی است و بر اساس روش، از نوع پیمایشی و در دسته تحقیقات علّی قرار می

باشد. اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیهه و ای شهروند در تهران میهای زنجیرهفروشگاه

پرسشنامه توزیع شهده کهه  ۰۳۳استفاده شده است. در این پژوهش تعداد  ها از نرم افزار لیزرلتحلیل اطالعات و آزمون فرضیه

 .باشهدمی ۰۰۹۳مه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق نیمه دوم سال پرسشنا ۰۹۳ نهایتاد

ها نشان داد که نگرش نسبت به بازارپردازی و جذابیت بازاریابی بر تصهویر ذهنهی مثبهت از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

شود. از سهوی و مسافت کم بر تصویر ذهنی مثبت از فروشگاه تایید نمی فروشگاه اثر مثبتی دارند. تاثیر نگرش نسبت به خدمات

دیگر تصویر ذهنی مثبت از فروشگاه و مسافت کم بر رضایت مشتری اثر مثبت دارند. تصویر ذهنی مثبت از فروشهگاه و رضهایت 

. شهودخریهداران نیهز تاییهد نمهی مشتری بر نیات رفتاری خریداران نیز اثر مثبت دارد. تاثیر مثبت مسافت کم بر نیات رفتهاری

ای شههروند تههران مهورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت و ممکهن اسهت در سهایر های زنجیرهتحقیق از دیدگاه مشتریان فروشگاه

ها به نتایج دیگری دست یافت. متغیرهای دیگهری در ایهن مهدل قابهل بررسهی بهود ماننهد: شههرت فروشهگاه، قابلیهت فروشگاه

بهه مهدیران و تصهمیم گیرنهدگان  .هها در مهدل خهودداری کهردیمبه دلیل محدودیت مدل از آوردن آن دسترسی، وفاداری که

توجه بهه  .ی ایجاد تصویر ذهنی مطلوبی از فروشگاه خود در اذهان مشتریان، تالش نمایندشود در زمینهها پیشنهاد میفروشگاه

های مربوطه چنان چه تصویر ذهنهی سهازمان در ذههن مشهتری این مهم از آن جا بیشتر مورد تاکید است که بر مبنای تئوری

ای بهه وسهیله رو باشد از قبیل مسافت زیاد تا فروشگاه، احتماال تا اندازهخوب باشد، مشکالتی که مشتری ممکن است با آن روبه

  .تصویر ذهنی نادیده گرفته شود

انجهام  "بررسی عوامل موثر بر تمایالت رفتاری مشتریان رستوران های غذای آماده "( تحقیقی با عنهوان3039رییسی)

ارزش ادراک شهده، تمهایالت رفتهاری،  این تحقیق از عواملی چون کیفیت غذا، کیفیت خهدمات ،تصهویر ذهنهی، درداده است. 

وری اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی و از تحقیقات کهاربردی بهه روش تحقیق از نظر جمع آ. وفاداری و رضایت یاد شده است

حساب می آید. جهت گردآوری اطالعات و داده های موردنیاز برای بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه و عالوه برآن از کتهب، 

ت گرداوری شده حاصل از پرسشنامه ها و پایگاه های اطالعاتی به عنوان منابع ثانویه استفاده می شود. اطالعامقاالت، پایان نامه

ابتدا وارد نرم افزار اس پی اس برای آمار توصیفی و از نرم افزار لیزرل بهرای آمهار اسهتنباطی و اسهتخرال مهدل تحلیهل عهاملی 

تاییدی و مدل ساختاری استفاده شد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان رستوران های زنجیره ای سوپر اسهتار در 

این مطالعهه بهر آن  .نمونه می باشد093تهران می باشد و حجم نمونه با توجه به محدودیت های زمانی و امکانات تحقیق  شهر

بوده است که با توجه به مدل مفهومی تعریف شده به بررسی تاثیر پارامترههای تصهویر ذهنهی و ارزش درک شهده بهر رضهایت 

نده را بر نیات رفتار او در رستوران های زنجیره ای سوپراستار مورد بررسهی مشتری پرداخته و در ادامه تاثیر رضایت مصرف کن

نتیجه تحقیق نشان می دهد همه عوامل ذکر شده بر نیات رفتهاری مشهتری تهاثیر بسهزایی دارد در نتیجهه مهدیران . قرار دهد
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کیفیهت غهذا ، تصهویر ذهنهی از ای سوپراستار می بایست جهت تاثیرمثبت فاکتورهای کیفیت خهدمات ، رستوران های زنجیره

 .رستوران، ارزش درک شده توسط مصرف کننده، رضایت مصرف کننده روی نیات رفتاری مشتری را مد نظر قرار دهند

مشلتریان در صلنعت  بررسی نقش كیفیت خدمات در شکل گیری نیات رفتلاری "( تحقیقی با عنهوان3039شفیعی)

پهژوهش بررسهی نقهش کیفیهت هدف از انجام انجام داده است.  ")مطالعه رستوران های سطح شهر اهواز(رستوران داری 

شده و رضایتمندی مشتریان نیز رستوران، ارزش ادراکگیری نیات رفتاری مشتریان است که متغیرهای تصویر خدمات در شکل

 همبستگی اسهت. -این پژوهش، مطالعه ای کاربردی و از نوع توصیفیرد بررسی قرار گرفته است. به عنوان متغیرهای واسطه مو

نفهری از مشهتریان رسهتورانهای  311پرسشنامه ای ساختار یافته میهان نمونهه ای داده های مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع 

ساختارمند بود که پایایی آن بها اسهتفاده از معیهار آلفهای  ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهآوری گردید. سطح شهر اهواز جمع

افزارههای آوری شده با استفاده از تکنیهک مهدل یهابی معهادالت سهاختاری و نرمهای جمعداده گردید.تایید  (330/3کرونباخ )

SPSS  رفتهاری ت خدمات و نیهات های پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معناداری میان کیفیتحلیل شده اند. یافته لیزرلو

شده ورضهایت ادراکدهد که متغیرهای تصویر ذهنی از رستوران، ارزش های این پژوهش نشان میمشتری است، به عالوه یافته

مثبهت و معنهاداری بهر نیهات کنند و خود نیهز تهیثیر مشتری، نقش میانجی را در رابطه کیفیت خدمات و نیات رفتاری ایفا می

 ن دارند.رفتاری مشتریا

بررسی تاثیر ابعاد كیفیت خدمات مواد غذایی بر رضایت و نیلات رفتلاری مشلتریان "( تحقیقی با عنوان3039عدیم)

شهد، ایهن تحقیهق در تهر باانجام داده است. برای اینکه نتایج پژوهش کاربردی "رستوران های زنجیره ای شیال شهر تهران

ها در تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده های زنجیره ای شیال انجام گرفت. روش تحقیق و تحلیل دادهمجموعه رستوران

پیمایشی و جمع آوری داده، از طریق پرسشنامه استاندارد بها طیهف هفهت  -ها، تحقیق توصیفیو بر اساس روش گردآوری داده

ه است. از آنجا که جامعه نامحدود بوده، به منظور به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کهوکران اسهتفاده تایی لیکرت انجام شد

نفر انتخاب شدند کهه  333شعبه شیال و هر شعبه  3شد و برای جمع آوری داده های مورد نیاز نمونه ای تصادفی خوشه ای از 

ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسهیون ی آزمون فرضیهنفر حجم نمونه پژوهش را تشکیل دادند. برا 093در نهایت 

یافته ها: بررسی فرضیات تحقیق، بیهانگر آن اسهت کهه، ابعهاد  .انجام شده است SPSS استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار

ایت و رضایت مشهتری کیفیت خدمات مواد غذایی بر تصویر ذهنی و ارزش درک شده تاثیر مثبت دارد، ارزش درک شده بر رض

بر نیات رفتاری تاثیر مثبت دارد. نتایج بیانگر آن است که کیفیت غذا به عنهوان مهمتهرین عامهل مهوثر بهر رضهایت و وفهاداری 

 .مشتریان عمل می کند

بررسی میزان رضایت مندی مشتریان از كیفیت خدمات ارائه شلده در "( تحقیقی با عنوان3039قاسم زاده و همکاران)

پیمایشهی اسهت. نمونهه  -انجام داده اند. این تحقیق از نوع تحقیقهات توصهیفی "ای سرپوشیده خصوصی و دولتیاستخره

 5سهوالی محقهق سهاخته، شهامل  97آماری شامل مشتریان استخرهای خصوصی و دولتی شهرستان آمل کهه بهه پرسشهنامه 

ههای محیطهی ریهزی و ویژگهیمدیریت و برنامهه بهداشت و ایمنی،شاخص کیفیت پرسنل، کیفیت امکانات و تجهیزات، رعایت 

نفر از متخصصین مدیریت ورزشی تائید و پایایی درونی آن توسهط  33پاسخ داده اند. روائی صوری و محتوای پرسشنامه توسط 

ون ههای از آزم spssبه دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها با بکارگیری نرم افزار  %33آزمون آلفای کرونباخ 

کلموگروف اسمیرنوف، یومن ویتنی، تی مستقل و فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بهین رضهایت منهدی 

مشتریان استخرهای خصوصی و دولتی در شاخص های کیفیت پرسنل، کیفیت امکانات و تجهیزات بهداشت و ایمنی، مهدیریت 

داری وجود دارد. تفاوت در میزان خدمات دهی و جلب رضهایت مشهتری بهین و برنامه ریزی و ویژگی های محیطی تفاوت معنا

استخرهای خوصی و دولتی مشاهده شده است پیشنهاد می شود، مدیران استخرهای دولتی با ارتقا  کیفیت خدمات ارائه شهده 

التری را بهرای سهازمان مراجعین، ضمن توجه به افزایش رضایت مندی مشتریان، جذب مشتریان بیشتر و به دنبال آن سهود بها
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خود به همراه داشته باشند. همچنین مدیران استخرهای خصوصی با ایجاد تناسب بین هزینه استفاده از استخرهای خصوصی و 

 خدمات ارائه شده در آن می توانند ضمن حفظ مشتریان، رضایت مندی بیشتر آنها را در پی داشته باشد.  

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصوالت نرم افزاری اداری بر رضایت و نیلات "( تحقیقی با عنوان3039مصلح و یاری)

انجام داده "رفتاری مشتریان، با توجه به اثر تعاملی عوامل ارتباطی)مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان بوشهر(

دیده، که در آن تقاضا برای اسهتفاده ها موجب پدید آمدن بازاری گرافزایش روز افزون پیچیدگی محیط کسب و کار سازمان اند.

از محصوالت فناورانه و به خصوص محصوالت نرم افزاری، به عنوان راه حلی کارا در جهت پاسخ به آن پیچیهدگی هها، دائمها در 

نه با افزایش تقاضا برای چنین محصوالتی آن چه اهمیت می یابد طراحی فعالیت های بازاریابی به گو حال افزایش است. طبیعتاد

ای متناسب با ماهیت این محصوالت است تا بتواند به نحو مطلوب به نیاز بازار هدف پاسخ گوید. با توجه به ایهن امهر، ههدف از 

انجام مطالعه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصوالت فناورانه بر رضایت و نیات رفتاری مشهتریان سهازمانی در اسهتان بوشههر 

سازمان دولتی استان بوشهر که از استفاده کنندگان محصهوالت نهرم  07العه نمونه ای مشتمل بر است. به منظور انجام این مط

ر مهدل ارائهه شهده افزاری اداری بودند، انتخاب گردیده و مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل ساختاری روابط علی مدل موجهود د

بیانگر این است که ویژگی های محصول نرم افزاری بر رضایت مشهتریان تهاثیر مثبهت و معنهی داری دارد. همچنهین، پیشهبرد 

محصوالت و رضایت مشتریان نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر نیات رفتاری آن ها دارند. به عالوه مشخص گردید، عوامل رابطهه 

 .بلکه بر میزان تاثیرگذاری رضایت بر نیات رفتاری آن ها نیز موثر خواهد بود. ضایت مشتریان موثر استای نه تنها بر افزایش ر

بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، كیفیت خدمات و رضایت "( تحقیقی با عنهوان3030برهانی و همکاران)

امعه آماری پژوهش شامل مشتریان بانک های شهرستان انجام داده اند. ج "مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری

نفهر انتخهاب شهد. ابزارههای انهدازه  393بود که از طریق نمونه گیری زمانی، نمونه ای به تعداد  3033میبد در بهمن ماه سال 

بهه منظهور  گیری شامل پرسشنامه های وفاداری مشتریان، تصویر سازمان و تصویر نام تجاری، رضایت و کیفیت خدمات بهود و

استفاده شد. نتایج همبستگی ها با تائید فرضیه ههای پهژوهش نشهان دادنهد تصهویر سهازمان،  spssتحلیل داده ها از نرم افزار 

تصویر نام تجاری، رضایت و کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان رابطه مثبت دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیهل رگرسهیون 

بیشترین قدرت پیش بینی وفاداری را دارد و با اشهافه شهدن تصهویر سهازمان و کیفیهت خهدمات  گام به گام نشان داد، رضایت

قدرت پیش بینی به طور معنی داری افزایش می یابد. به خاطر نداشتن قدرت پیش بینی، متغیرهای تصویر نام تجهاری، سهن و 

 سابقه مراجعه از معادله حذف شدند.

بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسلی  "( تحقیقی با عنوان3030بصیر)

امروزه، سازمان های خهدماتی مهی بایسهت بهرای کسهب انجام داده است.  "(ستاره شهر مشهد 5)مورد مطالعه: هتل های 

گونهه  خدمات خود نوآور باشند، از این رو بستر جدید بازاریابی حسهی ایهن فرصهت را بهرای ایهنمزیت رقابتی، همواره در ارائه 

سازمان ها فراهم می کند تا با ارائه خدماتی متمایز به مشتریان جدید، رای آنها تجربه ای خوشهایند خلهق نمهوده و آنهها را بهه 

تجربه شخصی مثبت، نه تنها مجددا به سهازمان مراجعهه  گیری¬مشتریان وفادار خود تبدیل کنند. مشتریانی که به سبب شکل

خواهند کرد، بلکه آن را به اطرافیان خود نیز توصیه می کنند. بدین منظور، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر نوآوری در 

 جامعهه و تحلیلی –شی خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات پیمای

 دسهترس در غیرتصادفی گیری نمونه روش با آنها از نفر 971 که است، بوده مشهد شهر ستاره 5 های هتل مهمانان آن، آماری

 این پرسشنامه. است گردیده آوری جمع پرسشنامه ابزار از استفاده با پژوهش، این های داده. شد انتخاب آماری نمونه عنوان به

( اقتباس شده و جهت آزمون فرضیات نیز از تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری بها 9333) 1العه چینگ شو سوز مطا تحقیق،

افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که نوآوری در خدمات تهاثیر معنهاداری بهر بازاریهابی حسهی و نیهات  نرم

                                                           
1 Ching Shu Su. 
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باشهد. از طرفهی، بازاریهابی  ثیر معناداری بر نیات رفتاری مشتریان مهیرفتاری مشتریان دارد، همچنین بازاریابی حسی دارای تا

بایست  ها می حسی نقش واسط معناداری بین نوآوری در خدمات و نیات رفتاری مشتریان داشته است. از این رو، مدیران هتل

گیهری نیهات رفتهاری  ی در شکلای نمایند، چرا که نقش بسیار مهم و کلید به نوآوری در خدمات و بازاریابی حسی توجه ویژه

 .مهمانان هتل دارد

بررسی رابطه میان بازاریابی حسی و شکل گیری نیات رفتاری مشتریان "( تحقیقی با عنوان3033رحیم نیا و همکاران)

انجام داده اند. در این تحقیق مدلی به منظور سنجش تاثیر ابعهاد بازاریهابی حسهی بهر نیهات  "در هتل پردیسان شهر مشهد

ارائه گردیده و تاثیر بازاریابی حسی را بهر نیهات رفتهاری مشهتریان  9333در سال  2و آنانجیا 1تاری مشتریان توسط رهاردجهرف

مورد تحلیل و سنجش قرار داده است. این پژوهش در دسته پژوهش های کاربردی و از نظر روش علی می باشد. و نحهوه انجهام 

ی داده ها از نمونه مورد بررسی از جامعه هدف به توصیف متغیرها و تحلیل رابطهه پژوهش، پژوهشی میدانی است که با گردآور

میان آن ها می پردازد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، مشتریان در دسترس هتل پردیسان شهر مشهد می باشهد و نمونهه 

ریان این هتل به تکمیل پرسشهنامه، گیری در این پژوهش بنا به دلیل عدم همکاری مسئولین هتل پردیسان و بی توجهی مشت

از نوع نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد و در اصل فقط با این شهیوه مهی تهوان حهداکثر مشهتریانی کهه در دسهترس 

نفر می باشد. محقق در بازه زمانی یک ماههه  05هستند را یافت و به عنوان نمونه آماری در نظرگرفت که این تعداد نمونه برابر 

دآوری اطالعات و نمونه گیری از بین مشتریان در دسترس در هتل پردیسان شهر مشهد اقدام نمود. نتایج نشهان داد کهه به گر

میان بازاریابی حسی با تمامی ابعادش با نیات رفتاری مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنهابراین توصهیه مهی شهود 

 اد پنجگانه بازاریابی حسی و رابطه مثبت آنها با نیات رفتاری مهمانان داشته باشند. مدیران هتل پردیسان توجه ویژه ای به ابع

ی عدالت تعاملی بر رضایت و نیات رفتاری: مشتریان مسن در مقایسه بررسی رابطه"( تحقیقی با عنهوان3033رضایی)

ی جمعیت مسن افزایش فزایندهانجام داده است.  "(ای سطح شهر تهرانهای زنجیره)در رستورانبا مشتریان غیر مسن

ی مههم مهورد توجهه بازاریابهان تبهدیل شهده اسهت. ایهن گان مسن به عنوان یک مسئلهکنندهباع  شده است که رفتار مصرف

ن مسن در مقایسهه بها مشهتریان غیرمسهن در صهنعت پژوهش به بررسی اثرات فرم تعاملی از خدمات منصفانه، بر رفتار مشتریا

پردازد. همچنین بررسی چگونگی تیثیر تفاوت سنی در روابط میان عدالت تعاملی تعاملی و رضایت / نیهات رفتهاری رستوران می

 .گیردمورد مطالعه قرار می

رابطه بین ارزش ویژه برند با نیات رفتاری و اعتماد سازی مشتریان )مطالعه ملورد "( تحقیقی با عنهوان3033قهرمانی)

می  33 - 39جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان شرکت سایپا در طی سال داده است.  انجام "(شركت خودروسازی سایپا

ی انتخهاب شهده و اطالعهات از بهین آنهها جمهع آوری نفر به عنوان نمونه آمار 093باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. برای سنجش ارزش ویژه گردید. برای آزمون فرضیه

دراک برند از مدل آکر استفاده گردید در این مدل ارزش ویژه برند دارای چهار مولفه شهامل آگهاهی نسهبت بهه برنهد، کیفیهت ا

 .شده، تداعی برند و وفاداری به برند می باشد

بررسی تاثیر تاكتیکهای ارتباطی بازاریابی بر روی نگلرش مشلتریان و  "( تحقیقی با عنهوان9339) 3لیانگ و همکاران

یان انجام داده اند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علی مهی باشهد. جامعهه آمهاری مشهتر "نیات رفتاری آنان

 سوپرمارکت ها می باشند. برای تجزیه و تحلیل فرضیات از نرم افزار لیزرل و معادالت ساختاری استفاده شده است. 

                                                           
1 Rahardja 

2Anandya  

3 Liang  et al. 
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 تحقیقو مدل مفهومی فرضیات 

 معناداری بر رضایت مشتری دارد.مثبت و تاثیر  تعامل مشتری 

  دارد. مشتریانرفتاری  نیاتمعناداری بر مثبت و رضایت مشتری تاثیر 

 دارد. مشتریانرفتاری  نیاتمعناداری بر مثبت و تاثیر  ل مشتریتعام 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.151، 2112، 2و ژانگ 1منبع: )لیانگ 

 روش تحقیق

 زان تاثیرآزمون معادالت ساختاری برای تعیین میگیرد، زیرا در آن از قرار می علیاین تحقیق از لحاظ روش در دستۀ تحقیقات 

در ایهن تحقیهق . باشدبین متغیرها استفاده شده است. اما روش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می

در ایهن  طور عمده از روش میدانی استفاده شهده اسهت.ه های تحقیق بآوری اطالعات مربوط به آزمون فرضیهدر خصوص جمع

ای کهه در ایهن تحقیهق مهورد ورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شهده اسهت. پرسشهنامههای مپژوهش برای گردآوری داده

جامعهه آمهاری جامعه آماری این تحقیق شامل  می باشد.هدف اصلی تحقیق سؤال در رابطه با  11گیرد، دارای استفاده قرار می

دود می باشد. بنابراین نمونه گیهری بهه صهورت جامعه آماری نامح .می باشندمشتریان رستوران های شهر اراک در این تحقیق 

ایهن پرسشنامه برگشهت داده شهده اسهت.  334پرسشنامه در بین مشتریان در پایان  373تصادفی انجام شده است و با توزیع 

مطالعه به بررسی روابط بین گرایش تعامل مشتری، رضایت مشتری و نیات رفتاری مشتریان رستوران های شهر اراک پرداختهه 

ست. نمونه گیری از رستوران ها به صورت تصادفی انتخاب شده اسهت. پها از اخهذ اجهازه از ههر رسهتوران، پرسشهنامه بهین ا

 پرسشنامه در بین مشتریان رستورانهای شهر اراک گردآوری شد.  334مشتریان توزیع شد. در مجموع 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

غیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و بیان دیگر مهدل یابی ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متمدل

دهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون را به گونه همزمان مهورد آزمهون قهرار دههد. خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می

                                                           
1 Liang 

2 Zhang 

 فهم نیاز مشتری

 پاسخگویی متقابل

 توانمندسازی و ضوابط

 مدیریت ارزش مشتری

 تعامل مشتری

 رضایت مشتری

قصد رفتاری 

 مشتریان
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تاثیر عوامل موجود در مدل بهر یکهدیگر از های این پژوهش و با توجه به مدل ارائه شده در رابطه با برای تجزیه و تحلیل فرضیه

 لذا در جدول زیر عالیم اختصاری هر متغیر شرح داده شده است. معادالت ساختاری استفاده شده است.

 

 آزمون معادالت ساختاری مدل در حالت تخمین ضرایب تی. 1نمودار
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 آزمون معادالت ساختاری مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد. 2نمودار

 

 نتیجه گیری بر مبنای فرضیات تحقیق

بر اساس نتایج نشان داده شده این ارتباط به وسیله داده ها حمایت شده است و مسیری که این دو متغیر را : 1آزمون فرضیه 

و فرضیه محقق مورد  متغیرها می باشدبنابراین وجود رابطه معنی داربین  .سازد مثبت و معنی دار می باشدبه هم مربوط می

 تائید قرار گرفته است.

نتیجه بدست آمده  گرفته است.نو فرضیه محقق مورد تائید قرار  باشدمتغیرها نمیوجود رابطه معنی داربین : 2آزمون فرضیه 

های رضایت آنالین در یکی از آنها دریافتند که پیش زمینه .باشدهمسو نمی شنگ و لیوتحقیق انجام گرفته توسط   با نتیجه

گیرد: اطالعات، قابلیت استفاده سیستم و خدمات مشتری. فعالیت در هر یک از این سه گروه ه مورد توجه قرار میاین سه گرو

کند. و همچنین با نتایج رضایت مشتری را افزایش می دهد از آن جهت که کاربر برای استفاده از خدمات مجدداد رجوع می

جه مؤید تاثیر بسیار مهم چهار محرک کلیدی کیفیت خدمات بر کل باشد. این نتی( همسو می9339انگ)ژتحقیق لیانگ و 

کند باشد و تایید شواهد موجود را به همراه دارد. به عالوه این نتیجه گیری ثابت میچرخه خرید از جمله رفتار پا از خرید می

ن ارزیابی شوند. عالوه بر تاثیرات که کیفیت و رضایت بر نیات رفتاری تاثیر جمعی دارند و تاثیرات آنها باید به طور همزما

دهند که تاثیرات غیرمستقیم کیفیت خدمات بر نیات رفتاری از طریق دو جز  رضایت شکل می مستقیم، نتایج نشان می

آورد. و نیز اعالم ها فراهم میگیرند. تشخیص این تیثیرات، دیدگاهی پیچیده تر، اما جامع تر را درباره چگونگی تعامل این مولفه

 کنند.می شود که مدل های رفتار مشتریان بدون توجه به این تاثیرات، تنها بخشی از حقیقت خرید مشتریان را آشکار می

ها حمایت شده است و مسیری که این دو متغیر را بر اساس نتایج نشان داده شده این ارتباط به وسیله داده: 3آزمون فرضیه 

و فرضیه محقق مورد  باشدمتغیرها میبنابراین وجود رابطه معنی داربین  .باشدمیسازد مثبت و معنی دار به هم مربوط می

باشد. ( همسو می9339انگ)ژ( و همچنین نتایج لیانگ و 3093این فرضیه با نتایج جوانمرد و مردانی) تائید قرار گرفته است.

-اال منجر به بازدید مجدد از وب سایت می( نشان داد که کیفیت و رضایت در سطح ب3093نتایج تحقیق جوانمرد و مردانی)

شوند بلکه های کیفی مشخص شده از کیفیت خدمات سبب ایجاد وفاداری میشوند. این نکته بدان معناست که نه تنها محرک

راه های عملیاتی را به همتوانند خریداران سنتی را به خریداران الکترونیکی تبدیل کنند و از این رو کاهش بالقوه هزینهمی

 آورند. 

 پیشنهادات بر مبنای فرضیات تحقیق

پیشنهاد می شود رستوران ها خدمات متنوع بهرای رفهع نیازههای مشهتریان فهراهم نمایهد، و آگاهانهه بهه دنبهال فرضیه اول: 

ت شناسایی و به دست آوردن مشتریان جدید باشد، واکنش مشتریان نسبت به فعالیت های بازاریهابی را مشهاهده کنهد، تجربیها

موفق مربوط به هر مشتری را شناسایی کند، از تجارب مشتریان برای پیش بینی برنامه های آینده استفاده کنهد، بهه مشهتریان 

پیشنهاداتی در مورد ارائه خدمات ارائه دهد، از مشتریان برای طراحی برنامه های آینده استفاده کند، سود مشتریان در آینده را 

 لی حاصل از سازمان را به عنوان یک نتیجه از فعالیت بازاریابی به مشتریان ارائه دهد.پیش بینی کند، و عملکرد ما

توصیه می شود برنامه ها بهه گونهه ای باشهد کهه مشهتریان در آینهده از خهدمات مجهددا اسهتفاده کننهد، و بهه  فرضیه سوم:

شته باشند. نهایتاد بر اساس اطالعات حاصهله در دوستانشان توصیه کنند و یک ارزیابی مثبت در مورد این رستوران به دیگران دا

این پژوهش، پیشنهاد می گردد، صاحبان کسب و کارهای خدماتی، توجه ویژه بهه بخهش بازاریهابی داشهته و بهه حهذب فهردی 
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یهق ایجهاد های بازاریهابی و از طرشایسته به عنوان مدیر بازاریابی اقدام نمایند و سپا تیم بازاریابی شکل گرفته بر اساس آموزه

ها را به مشتریانی وفادار و راضی تبهدیل نمایهد و ایهن همهان مصهدا  ای خوشایند پا از خرید برای مشتریان جدید، آنتجربه

تاثیرگذاری و شکل دهی قصد و نیات رفتاری مشتری بوده که باع  می گردد، عالوه بر مراجعه مجدد، سازمان و خهدمات آن را 

   به دیگران نیز توصیه نماید.

 منابع

بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام "، 3030برهانی، لیال، و ابوالقاسم نوری، حسین مولوی، حسین سهماواتیان، 

، پهژوهش ههای علهوم شهناختی و "تجاری، كیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکلداری

 .  3رفتاری، سال چهارم، شماره

 ،"بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریلابی حسلی "، 3030بصیر، لهیال، 

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

و رضلایت مشلتری بررسی تاثیرات كیفیت خدمات الکترونیکی "، 3093جوانمرد، حبیب اهلل، و عباس مردانهی، 

 ، پژوهش های مدیریت، سال سوم، شماره هفتم."الکترونیکی بر نیات رفتاری مشتریان در خریدهای اینترنتی

تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت  "، 3039جوانمرد، حبیب اله و سمانه حسینی، 

مجلهه مهدیریت بازاریهابی،  ،"ه زنجیره ای شهروند تهلران(مشتری و نیات رفتاری خریداران )مطالعه موردی فروشگا

 .93، شماره9دوره

بررسی رابطه میان بازاریابی حسلی و شلکل گیلری "، 3033رحیم نیا، فریبرز، و مجتبی پورسلیمی و لیال بصیر، 

 ، اولین کنفرانا مدیریت. "نیات رفتاری مشتریان در هتل پردیسان شهر مشهد

ی عدالت تعاملی بر رضایت و نیات رفتاری: مشتریان مسن در مقایسه بلا رسی رابطهبر"، 3033رضایی، هانیه، 

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران. ،"(ای سطح شهر تهرانهای زنجیرهمشتریان غیر مسن)در رستوران

، پایهان "بررسی عوامل موثر بر تمایالت رفتاری مشتریان رستوران های غذای آملاده "، 3039رییسی، سهمانه،

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

ری مشلتریان در صلنعت بررسی نقش كیفیت خدمات در شکل گیلری نیلات رفتلا "،3039شفیعی، مسعود، 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.")مطالعه رستوران های سطح شهر اهواز(رستوران داری 

، راهبرد فرهنگ، شماره بیسهت "رابطه معنویت محیط كار با رضایت مشتریان"،3030صنوبر، ناصر و صمد رحیمی، 

 و ششم.

بررسی تاثیر ابعاد كیفیت خدمات مواد غذایی بر رضلایت و نیلات رفتلاری مشلتریان "، 3039عدیم، فرانک، 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی."رستوران های زنجیره ای شیال شهر تهران

ارائه الگویی جهت ارزیابی عواملل ملوثر بلر تبلی لات "، 3030، فراتی، حسن و علی اکبر جوکار، فاطمه حسینی

 . 33، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره"شفاهی مثبت در مدیریت بنگاه های اقتصادی شهری

، پایان نامه کارشناسی ارشهد دانشهگاه "بررسی شهرت سازمانی با نیات رفتاری مشتریان"، 3033فرهمند، مژگان، 

 عالمه طباطبایی.

بررسی میزان رضایت منلدی مشلتریان از كیفیلت "، 3039قاسم زاده، ابراهیم و سعید امیرنژاد، غالمرضا رضوی، 

، نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشهی شهمال، دوره اول، "خدمات ارائه شده در استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی

 شماره اول.
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