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بررسی تاثیر رضایت مشتریان بر نیت رفتاری آنها با نقش واسطه اعتماد و تعهد در صنعت
رستوران داری
حسین فارسیانی  ،هرمز مهرانی  ،حسین دیده خانی
چکیده
امروزه تأمین رضايت مشتريان به عنوان يك مزيت رقابتی مهم در محیط هاي پويا محسوب می گردد .بیشتر شرکتها
بر روي حفظ مشتريان به عنوان کلید اصلی موفقیت مؤسسات تأکید دارند در بازاريابی مهمترين استراتژي ،حفظ
مشتريان کنونی و جذب مشتريان جديد است .هدف اين پژوهش بررسی تاثیر رضايت مشتريان بر نیت رفتاري آنها با
نقش واسطه اعتماد و تعهد در رستوران هاي استان گلستان می باشد .تحقیق حاضر کاربردي بوده و از نظر جمع
آوري اطالعات يك تحقیق توصیفی – پیمايشی میباشد  .جامعه آماري تحقیق شامل مشتريان رستوران هاي استان
گلستان می باشد و حجم نمونه  483نفر در نظر گرفته شد .براي جمع آوري اطالعات از دو روش کتابخانه اي و
میدانی استفاده شده است و روش نمونه گیري تصادفی ساده می باشد .جهت تجزيه و تحلیل داده ها از آزمون هاي
تحلیل عاملی تاًئیدي و مدل معادالت ساختاري به کمك نرم افزارهاي  SPSSو  ، EQSآزمون فريدمن و ، T
استفاده شده است .نتايج تحقیق تاثیر مثبت خدمات ارايه شده ،قیمت ادراک شده و تمايالت بر رضايت مشتريان را
نشان می دهد .همپنین تاثیر مثبت رضايت مشتري ،اعتماد و تعهد بر نیات رفتاري مشتريان با اثبات رسید.
کلید واژه ها :رضايت مشتري ،نیات رفتاري ،اعتماد ،تعهد ،صنعت رستوران داري
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مقدمه
به اعتقاد ژوران ،رضایت مشتری عبارتست از حالتی که مشتری احساس می کند ویژگی های محصول یا خدمات با
انتظاراتش سازگار است .ژوران ناخرسندی مشتریان را به عنوان یك مفهوم جداگانه در نظر میگیرد و بیان می کند که
نارضایتی مشتری حالتی است که در آن ،نواقص ومعایب محصول یا خدمت موجب ناراحتی ،شكایت و انتقاد مشتری
می شود .به عقیده وی ،رضایت و عدم رضایت مشتری در تضاد با هم نیستند .در واقع ،رضایت مشتری ،ناشی از ویژگی
های محصول یا خدمت عرضه شده می باشد که او را برای خرید و استفاده از آن ترغیب می نماید(اندوبیسی و
دیگران .) 002 ،یكی از تحوالت مهمی که در آخرین دهه قرن بیستم در زمینه فلسفه های بهبود کیفیت به وقوع
پیوست ،معرفی اندازه گیری رضایت مشتری به عنوان یكی از الزامات اصلی سیستم های مدیریت کیفیت در همه کسب
وکارها بود(فورنل ، 002 ،ص .)2از این رو ،مبانی نظری کیفیت خدمات بر مبانی نظری رضایت مشتریان استوار
است(بادن و دیگران ، 002،ص .) 22گرچه تا اواخر قرن بیستم ،رضایت مشتری جنبه شعاری داشت ،اما امروزه پایش
رضایت مشتری ،یكی از عناصر اصلی در استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت ،همچون ایزو  ، 200محسوب
میگردد .لذا رضایت مشتریان و ضرورت پایش وسنجش مداوم آن ،یكی از مسائل قابل توجه سازمان ها و بنگاههای
اقتصادی به شمار می رود .در دهه گذشته دغدغه عمده شرکتها جذب مشتریان بیشتر بوده لیكن در حال حاضر حفظ و
راضی نگهداشتن مشتریان از اهم فعالیتهای کسب وکار موفق و شرکتهای آرمانی میباشد) فارنلی ، 221،ص.) 2
شرکتها آگاه در این زمینه شرکتهایی هستند که صرفاً به دنبال  ،فروش بیشتر نباشند بلكه رضایت بلندمدت مشتریان را از
طریق ارایه کیفیت خدمات مناسب در دستور کار خود قرار دهند .خدمات شامل فعالیتهای نامحسوس و لمس نشدنی
هستند و موجب منفعت و یا رضایت خاطر میگردند اما مالكیت چیزی را به دنبال ندارد) کاتلر و آرمسترانگ.) 11،
بقای یك شرکت وابسته به رضایت مشتریان است .بررسی ها نشان می دهد که فقدان رضایت مشتری در دراز مدت
موجب کاهش سهم بازار ،کاهش وفاداری و عدم اطمینان از آن می شود .پس مؤسسات خدماتی نیاز دارند که
عنصرنیات رفتاری را در رابطه با افزایش رضایت مندی مشتریان را در میزان استفاده از خدمات مورد توجه قرار دهند .
بنابراین این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان خارجی در رستورانهای استان گلستان
می پردازد و با هدف شناخت عوامل مؤثر بر نیات رفتاری و رضایت مندی از خدمات ،سعی در ارایه راهكارهایی جهت
بهبود این گونه خدمات در عرصه صنعت رستوران داری دارد.
پیشینه تحقیق
کاتر و زبكر ( ) 001پژوهشی درباره محرکهای تعهد و اجزاء تعهد و ارزیابی اجزاء تعهد بر وفاداری مشتری از دیدگاه
مشتریان در بخش خدمات شرکتهای اروپای شرقی و اروپای مرکزی صورت دادند .یافته های این پژوهش نشان داد که
ارتباط مثبت بین اعتماد با تعهد عاطفی تأیید می شود و ارتباط منفی بین اعتماد با تعهد محاسبه ای و ارتباط مثبت بین
اعتماد و تعهد هنجاری تأیید نشد .همچنین ارتباط مثبت بین رضایت با تعهد هنجاری تأیید نگردید .بر اساس یافته های
این پژوهش ارتباط مثبت بین تعهد عاطفی و وفاداری تأیید شد و ارتباط مثبت بین تعهد هنجاری با وفاداری تأیید نشد و
ارتباط بین تعهد محاسبه ای با وفاداری معنی دار نبود .همچنین ارتباط مثبت بین تعهد عاطفی با تعهد هنجاری تأیید شد.
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آرسلی ( ) 001تحققی تحت عنوان"کیفیت خدمات در صنعت بانكداری قبرس"به انجام رساندند .در این تحقیق،
محققان ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانكی را در بانك های بخش یونان نشین قبرس ارزیابی نموده و رابطه میان
کیفیت خدمات با رضایت مشتری و ارتباطات کالمی مثبت مشتریان را مورد بررسی قرار دادند .آنها به این منظور از
مقیاس سروکوآل استفاده نمودند .نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات تاثیر قابل مالحظه و مبتنی بر روی رضایت
مشتریان دارد و بعد قابلیت اطمینان بیشترین تاثیر بر روی رضایت مشتریان دارد.
آکبابا () 002در تحقیقی تحت عنوان "اندازه گیری کیفیت خدمات در صنعت هتل داری"مدل سروکوآل را در صنعت
هتل داری و به منظور ارزیابی کیفیت خدمات یك هتل در ترکیه مورد استفاده قرار داده است.اهداف این مطالعه عبارتند
از  :بررسی انتظارات مشتریان هتل ها از کیفیت خدمات  ،بررسی اینكه آیا در ابعاد مدل سروکوآل به صورت بین المللی
و جهان شمول قابل استفاده هستند یا خیر  ،شناسایی ابعاد جدید برای مفهوم کیفیت خدمات  ،اندازه گیری سطح اهمیت
هر بعد کیفیت خدمات از دید مشتریان هتل .درستی ( ) 20تحقیقی با عنوان" بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان
در مجموعه رستورانهای زنجیرهای بوف" انجام داده است .نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه معنی دار و مثبت میان
کیفیت غذا ،کیفیت خدمات ،محیط رستوران ،قیمت با رضایت مشتری وجود دارد .اما رابطه میان موقعیت رستوران با
رضایت مشتری مورد تأیید قرار نگرفت .همچنین کیفیت غذا ،کیفیت خدمات و قیمت ادراک شده با اعتماد مشتری
رابطه معنیداری داشتند .نتایج بیانگر آن است که کیفیت غذا به عنوان مهمترین عامل مؤثر بر رضایت و اعتماد مشتریان
عمل می کند.
فرخی( ) 12تحقیقی با عنوان "شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در شعب بانك تجارت قم" انجام
داده است .در این پژوهش عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان بانك تجارت استان قم با طرح فرضیه هایی در خصوص
عوامل خدمت رسانی ،عوامل فیزیكی ،محیطی و نیز ویژگی های رفتاری کارکنان بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن
مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در رضایت مشتریان به ترتیب ویژگی های رفتاری
کارکنان و خدمات رسانی بانك نسبت به عوامل فیزیكی محیطی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند .بی ریا )(1385
تحقیقی تحت عنوان "ارزیابی مقایسه ای کیفیت خدمات در هتل های دولتی وخصوصی شهر اصفهان بر اساس مدل
سروکوال"انجام گرفت که در آن کیفیت خدمات ارائه شده در هتل های دولتی وخصوصی شهر اصفهان بر اساس مدل
سروکوال ارزیابی ومقایسه گردید .نتایج حاصله نشان می دهد اگرچه کیفیت خدمات ارائه شده در هتل نوع خصوصی تا
اندازه ای بهتر از هتل نوع دولتی بوده است.
چارچوب نظری تحقیق
عدم رضایت مشتری از نقایص و کمبودهای موجود در محصول یا خدمت سرچشمه می گیرد که موجب دلخوری و
شكایت مشتریان خواهد شد .نتایج مطالعاتی که در زمینه علل شكست سازمان های ناموفق صورت گرفته است ،نشان
می دهد که  2درصد از آن ها رضایت مشتری را یك اولویت نمی دانند .در سازمان های مشتری مدار ،مشتریان کامالً
راضی ،در طول دوره یك تا دو ساله 2 ،برابر بیشتر از مشتریان راضی خرید مجدد انجام می دهند(.یااو ، 002 ،ص.)72
سودرلند نشان داد که همبستگی مثبتی بین رضایت مشتری و سه نوع رفتار او) تبلیغات دهان به دهان ،بازخورد به عرضه
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کننده و وفاداری ( وجود دارد .تبلیغات دهان به دهان مثبت ،نیاز به هزینه های بازاریابی را کاهش می دهد و در صورت
جذب مشتریان جدید حتی ممكن است موجب افزایش درآمد گردد .لذا افزایش مشتریان راضی ،یكی از سیاست های
اصلی در هر کسب وکار میباشد(اکلوف و وستلند ، 00 ،ص .) 022از سوی دیگر ،به عنوان نخستین گام برای بهبود
سطح رضایت مشتریان ،ضروری است که سطح فعلی رضایت مشتریان معین شود .خواسته ها و انتظارات مشتریان از
محصوالت و خدمات دلخواه ،هر لحظه ،در حال تغییر است(فورنل ، 002 ،ص  .)7به همین دلیل ،رضایت مشتری
همواره باید مورد سنجش قرار گیرد(سودرلند ، 221 ،ص 11؛ بادن و دیگران ، 002 ،ص .) 22هدف اصلی از سنجش
رضایت مشتری آن است که با دریافت بازخورد از مشتریان ،فعالیت ها و منابع سازمان را به گونه ای هدایت نماییم که
در نهایت ،مهم ترین هدف سازمان که همانا حفظ مشتری و برقراری رابطه بلندمدت با اوست ،تأمین گردد(چانگ و
تنگ ، 002 ،ص.) 0
مبانی نظری تحقیق
کیفیت خدمات
فراهم آوری کیفیت خدمات و محصول برای مشتریان در جهت موفقیت و بقا در محیط رقابتی امروزی ضروری است.
عده ای کیفیت را چنین تعریف می کنند :کیفیت مجموعه خصوصیات و ویژگی هایی است که نیازهای مشتریان را در
مدت عمر محصوالت یا خدمات تأمین می کند .برخی می گویند :کیفیت چیزی است که با نیازهای مشتریان متناسب
باشد و قیمتی معقول داشته باشد نه بهترین چیزی که با پول بتوان خرید .اولین مطلب درباره کیفیت خدمات نیز آن است
که خدمتی دارای کیفیت است که بتواند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده سازد و در سطوح خدمت ارایه شده با
انتظارات مشتریان منطبق باشد .
انتظارات مشتریان با آنچه که مشتری خواهان آن است و به آن عالقه دارد و آنچه که احساس می کند ارایه دهنده
خدمت باید به آنها عرضه کند در ارتباط است .بنابراین کیفیت را مشتری قضاوت و تعیین می کند .اگر خدمتی انتظارات
مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد ،دارای کیفیت است .اگر خدمتی کمتر از حد انتظار مشتری باشد ،به این
مفهوم نیست که کیفیت آن پایین است اما مشتری را ناراضی  ،می کند .بنابراین کیفیت خدمات نسبت به آنچه که
مشتری انتظار دارد ارزیابی می شود) ونوس و دیگران ، 1 ،ص.)11
رضایت مشتری
رضایت مشتری یكی از جنبه های مورد توجه و حیاتی برای سازمانها برای نیل به بهبود کیفیت محصول /خدمات و
حصول به وفادری مشتری در بازار رقابتی امروز میباشد) رنجبری  ، 12،ص .) 1رضایت عبارت است از لذت بردن
خریدار نسبت به عملكرد محصول .البته پس از مقایسه عملكرد محصول خریداری شده در مقایسه با آنچه مورد انتظار
وی بوده است کاتلر ، 11 ،ص  .)7فرآیند رضایت مشتری را می توان یك حلقه بسته و پویا در نظر گرفت که ابتدا و
انتهای آن به این امر منتهی می گردد که آیا انتظارات وی از کاال یا خدمات برآورده شده است یا نه؟ به طورکلی فرآیند
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جلب رضایت مشتری به صورت موارد زیر خالصه می گردد :شناسایی و درک انتظارات مشتریان؛ طراحی کاال یا
خدمت مطابق نیازها و انتظارات مشتریان؛ تولید و تحویل کاال یا خدمت به مشتریان؛ طراحی سیستم جهت سنجش سطح
رضایت مندی و شكایت مشتریان؛ و ایجاد سیستم بهبود مستمر جهت پاسخ گویی به نیازهای مشتریان با توجه به پویایی
خواسته ها.
نیات رفتاری
نیات رفتاری عبارت است از ادراک مشتریان نسبت به عملكرد خدمت دهندگان از لحاظ خدمت رسانی ،و اشاره دارد به
اینكه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یك سازمان خاص هستند و یا اینكه خرید خود را کاهش می دهند .نیات
رفتاری نتیجه فرآیند رضایت مشتریان است نیات رفتاری را میتوان به دو گروه تقسیم کرد :رفتارهای اقتصادی و رفتارهای
اجتماعی .آن دسته از رفتار مشتریان که بر عوامل مالی شرکت تأثیرگذار است ازقبیل تكرار خرید جزء نیات رفتاری
اقتصادی محسوب میشوند.و همچنین آن دسته ازمشتریانی که به خاطر لذت بردن از ارتباط با شرکت ،دوست داشتن
شرکت و احساس تعلق به شرکت ارتباط خود با شرکت را حفظ میكند) پیوستگی به واسطه ارتباط و تعلق( ،جزء نیات
رفتاری اجتماعی محسوب می شوند) صمدی وهمكاران ، 12 ،ص .)21نیات رفتاری ،از سه بعد تشكیل شده است ،این
سه بعد عبارت از :معرفی؛ تكرار خرید؛ و عدم حساسیت قیمتی میباشند.
بعد معرفی عبارت است از اینكه مشتری مؤسسه را به خانواده و دوستان توصیه میكند و یا اینكه منفی پراکنی در مؤسسه
را دنبال میكند .بعد تكرار خرید عبارت است از میل و رغبت مشتریان برای استفاده مجدد از تجهیزات و خدمات مؤسسه
در آینده و روی نیاوردن آنها به دیگر خدمات دهندگان .در این راستا شرکت های پیشرو سعی مینمایند که از طریق
برآورده کردن عوامل پر اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممكن سودآوری خود را افزایش دهند.این نكته کلیدی
ترین پایه موفقیت آن و بر پایه استرتژی نگهداری و ایجاد اعتماد در مشتری است) حسینی و حیرتی ، 12 ،ص.) 1
برخوردهای خدمات منجر به رضایت مشتری می شود .این مفهوم به طور کلی اشاره به تجربه مشتری که در طول زمان
ایجاد می شود اشاره دارد) جانی و هان،

 ، 0ص .)1زمانی که مشتری با ارایه دهنده خدمات در تعامل است به

کارکنان و محیط فیزیكی و یا محیط اطراف و همچنین با مشتریان دیگر ارتباط دارد ،که در طول ارایه خدمات با آن
روبرو می شود .تحقیقات زیادی بر اهمیت تعهد به عنوان عامل کلیدی در ایجاد و حفظ ارتباط بلندمدت بین شرکای
تجاری تأکید کرده اند) جانی و هان،

 ، 0ص .)1اکثر محققان تعهد را به عنوان سازه جهانی که نیت تداوم ارتباط را

میسنجد مطالعه کرده اند .برخی محققان در  11سال گذشته سعی کرده اند از یافته های روانشناسی اجتماعی بهره برده و
تعهد را به عنوان سازه ای که از سه جزء) عاطفی ،محاسبه ای و هنجاری ( تشكیل شده و محرکهای مختلفی را برای
تداوم ارتباط منعكس می کند ،مطالعه نمایند) کاتر و زبكار ، 001 ،ص ).
اعتماد محرکی هم برای تعهد و هم برای ارتباطات موفق آمیز می باشد .چندین مطالعه تجربی تأثیر مثبت اعتماد بر تعهد
که به عنوان جزء عاطفی تعهد مفهوم سازی شده بود را نشان داده اند .تحقیقاتی که تعهد را به دو جزء عاطفی و محاسبه
ای مفهوم سازی کرده اند تأثیر مثبت اعتماد بر تعهد عاطفی و تأثیر منفی اعتماد بر تعهد محاسبه ای را نشان داده اند) دی
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رویتر و همكاران  ، 00 ،ص  .) 1وقتی اعتماد باال است احتمال تداوم ارتباط با مشتریان با شرکت افزایش می یابد .
وقتی اعتماد پایین است تداوم ارتباط با شرکت به محاسبه هزینه های جایگزینی و تعهد محاسبه ای بستگی دارد .وقتی
اعتماد افزایش می یابد دالیل کمتری برای تداوم ارتباط براساس تعهد محاسبه ای وجود دارد) جانی و هان،

، 0

ص .)1تحقیقات پیرامون نتایج مرتبط با شعف و لذت مشتری ،بر تمایالت خرید مجدد متمرکز شده است .تحقیق اولیه
توسط اولیور بیان می کند که تجربیات مرتبط با مصرف مثبت موجب تعهد و الزام و تمایل به بازخرید می گردند .این
تحقیق مشخص کرد که داشتن مشتریان راضی و خرسند ،نافع و سودمند است و تصریح میكند که رضایت تأثیر بسزایی
بر تمایالت باز خرید خواهد داشت و شرکت قادر به جذب موفقیت آمیز مشتریان ناراضی رقبای خود می باشد) جانی و
هان،

 ، 0ص.)1

توجه به کیفیت کاال و حساسیت نسبت به خدمات مطلوبتر در زمره مهمترین نكاتی است که جامعه جهانی در عصر
حاضر به آنها اولویت خاصی بخشیده است .کاالهای نامرغوب و خدمات پایین تر از حد انتظار همواره موجب می شود
که مشتریان کاال و بهره گیران از خدمات روز به روز اعتبار و اعتماد کمتری نسبت به عرضه کنندگان آن کاال و ارایه
دهندگان این خدمات پیدا کنند .امروزه سازمان های خدماتی و یا آن دسته از سازمان هایی که ارایه خدمات بخش مهمی
از فعالیت های آنها را تشكیل می دهد در جستجوی ایجاد سیستمی برای برقراری ارتباط میان سیاستهای مدیریت منابع
انسانی و عملكرد مورد انتظار کارکنان خدماتی به منظور ایجاد تأثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات ارایه شده
و در نتیجه بهبود ستاده های مالی سازمان هستند .چرا که وجود ارتباط میان ادراک مشتری از کیفیت ارایه شده و بهبود
شاخص های مالی سازمان در تحقیقات مختلف تأیید شده است.
روند تحوالت اقتصادی در کشور ما و ضرورت حضور فعال در بازارهای جهانی که اصل رقابت را مطرح می سازد،
ایجاب می نماید که بخشهای تولیدی و خدماتی موقعیت و شرایط حساس فعلی خود را به خوبی درک نمایند .چرا که
جهان با ورود به قرن بیست و یكم نظام نوینی را تجربه می کند که با خود پیامد همگرایی را به دنبال دارد و در این میان و
این دوران پر از آشوب یك چیز روشن است و آن اینكه :آنچه را که امروز انجام می دهیم سرنوشت ما را برای فردا
تعیین می کند .با در نظر گرفتن شرایط کنونی در تجارت بین المللی و بر حسب پیشرفت صنعت و تكنولوژی ،مشتریان
همواره درخواست ها و انتظارات خود را افزایش می دهند .بنابراین برای حضور مستمر و برتر ،چه در بازارهای داخلی و
چه در بازارهای خارجی الزم است مدیران با برنامه ریزی مشخص ،توانائیها و لیاقت سازمان خود را برای رقابت مثبت به
کار گرفته و نیازهای مشتریانش را پاسخگو باشند .چرا که حفظ رضایت مشتری قابل اتكاترین عامل برای حضور پیوسته
در بازار می باشد.
وجود همبستگی بین کیفیت خدمات و موفقیتهای سازمانی بر همگان آشكار است .با توجه به افزایش نقش سازمانهای
خدماتی در عرصه های اقتصاد ،موضوع نیات رفتاری مشتریان خدمات به عنوان یكی از محورهای کلیدی ارزیابی
رضایت مندی مشتریان سازمانها شناخته می شود .با وجود اهمیت خدمات ممكن است در فرآیند تحویل خدمات
نارساییها ،خطاها ،اشتباهات و نارضایتیهایی رخ دهد.صنعت رستورانداری به عنوان یكی از صنایع خدماتی شامل درجه
باالیی از تعامالت شخصی میان کارکنان رستوران و مشتریان می باشد .در این میان عدم برقراری ارتباط صحیح می تواند
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موجب نارسایی خدمات گردد .از آنجا که نیات رفتاری پیش بینی کننده رفتار واقعی هستند اندازه گیری نیات رفتاری
برای محققان بازار اهمیت دارد) موون ومینور ، 12 ،ص.) 7
فرضیه های تحقیق
فرضیات تحقیق برگرفته از مدل مفهومی تحقیق می باشند .الگوی تحقیق حاضر بر گرفته از دیو جانی و هان است .در
تحقیق حاضر کیفیت روابط شامل رضایت ،اعتماد و تعهد می باشد .این مدل سنجش مطلوبی از کیفیت روابط است،
چون اعتماد ،رضایت و تعهد اغلب توسط مشتریان در زمینه ای اجتماعی بهعنوان بخشی از کیفیت رابطه ای آزمایش و
ارزیابی می شود .مدل مفهومی تحقیق در شكل ( ) مشخص شده است.

شکل( .)1مدل مفهومی تحقیق
)H1قیمت ادراک شده بر رضایت مشتریان تاثیر مستقیم دارد.
(H2خدمات ارایه شده بر رضایت مشتریان تاثیر مستقیم دارد.
)H3تمایالت بر رضایت مشتریان تاثیر مستقیم دارد.
(H4رضایت مشتریان بر نیات رفتاری آنها تاثیر مستقیم دارد.
(H5ا عتماد بر نیات رفتاری تاثیر مستقیم دارد.
)H6تعهد بر نیات رفتاری مشتریان تاثیر مستقیم دارد.
روش شناسی پژوهش
از نظر والسی و روبرتز ،دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی ،نمونه و جامعه اماری می باشد(حافظ نیا .) 12 ،تحقیق
حاضر توصیفی -پیمایشی و کاربردی است .جامعه آماری مورد مطالعه نامحدود بوده و شامل کلیه مشتریان رستوران ها
در سطح استان گلستان می باشد .طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه  17نفر تعیین شد و روش نمونه گیری،
احتمالی تصادفی ساده می باشد .آزمون فرضیه ها به کمك نرم افزار  SPSS 19و  EQSانجام شد .ابزار اندازه گیری
پرسشنامه استاندارد بوده که تحت شرایط جامعه آماری ،بومی شده است .روایی سؤاالت بوسیله اعتبار محتوایی و اعتبار
سازه به کمك تحلیل عاملی تأئیدی ،مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد .برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای
کرونباخ استفاده شد که مقادیر آلفا برای تمام سازه ها باالتر از  ./1می باشد.
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آزمون فرضیات پژوهش
فرضیات پژوهش طبق مدل معادالت ساختاری ) (SEMمورد بررسی قرار گرفت .برای کسب روایی سازه و اطمینان از
اندازه گیری دقیق سازه ها  ،از تحلیل عاملی تأئیدی استفاده شد .به کمك تحلیل مسیر اثرات سازه ها بر روی یكدیگر در
قالب یك مدل علی مورد مطالعه قرارگرفت .برای نشان دادن معناداری پارامترها از آزمون  tاستفاده شد .برای بررسی
میانگین سازه های مستقل و وابسته مدل از آزمون فریدمن استفاده شد .طبق خروجی نرم افزار  ،EQSهمانطور که
شاخص های برازندگی جدول ( ) نشان می دهد ،داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای پژوهش برازش
مناسبی دارند و این بیانگر اعتبار یافته های پژوهش از مدل ساختاری است.
جدول( .)1شاخص های برازندگی مدل ساختاری پژوهش
Reported
2/76
0.032
0.019
0.065
0.923
0.911
0.965
0.978
0.945
0.998

Index
x2/d f
RMSEA
RMR
SRMR
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
IFI

Standard
X<3
X≤.05
X≈0
X≤.1
X≥.90
X≥.90
X≥.90
X≥.90
X≥.90
X≥.90

بنابراین می توان به نتیجه گیری آزمون فرضیات پژوهش پرداخت .ضرایب مسیر و مقدار  tبرای هر یك از سازه ها و
نتیجه هر یك از فرضیه ها با توجه به مقدار آماره  tدر جدول ( ) مشخص شده است.
جدول ( .)2ضرایب مسیر و مقدار  tبرای هر یک از سازه ها و نتیجه هر یک از فرضیه ها
Hypothesized relationship

Standardized parameter

t value

Conclusion

عوامل موثر بر رضایت مشتریان
قیمت ادراک شده بر رضایت مشتریان

0.324

4.112

Supported

خدمات ارایه شده بر رضایت مشتریان

0.386

5.528

Supported

تمایالت بر رضایت مشتریان

0.309

3.423

Supported

عوامل موثر بر نیات رفتاری
رضایت مشتریان بر نیات رفتاری

0.423

6.567

Supported

ا عتماد بر نیات رفتاری

0.381

3.785

Supported

تعهد بر نیات رفتاری

0.299

3.332

Supported
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بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج اماری  ،مشخص گردید فرضیه اول با عنوان "قیمت ادراک شده بر رضایت مشتریان تاثیر مستقیم دارد" به
دلیل داشتن  T-VALUEباالتر از  ، 922مورد تایید واقع شد .در عوامل موثر بر رضایت مشتریان ،قیمت ادراک شده
دومین عامل موثر بر رضایت می باشد .فرضیه دوم با عنوان " خدمات ارایه شده بر رضایت مشتریان تاثیر مستقیم دارد" به
دلیل داشتن  T-VALUEباالتر از  ، 922مورد تایید واقع شد .در عوامل موثر بر رضایت مشتریان ،خدمات ارائه شده
دلرای بیشترین تاثیر بر رضایت می باشد .فرضیه سوم با عنوان " تمایالت بر رضایت مشتریان تاثیر مستقیم دارد" به دلیل
داشتن  T-VALUEباالتر از  ، 922مورد تایید واقع شد .در عوامل موثر بر رضایت مشتریان ،تمایالت سومین عامل موثر
بر رضایت می باشد .فرضیه چهارم با عنوان " رضایت مشتریان بر نیات رفتاری آنها تاثیر مستقیم دارد ".به دلیل داشتن T-
 VALUEباالتر از  ، 922مورد تایید واقع شد .در عوامل موثر بر نیات رفتاری ،رضایت مشتریان بیشترین تاثیر را بر نیات
رفتاری دارد .فرضیه پنجم با عنوان " ا عتماد بر نیات رفتاری تاثیر مستقیم دارد ".به دلیل داشتن  T-VALUEباالتر از
 ، 922مورد تایید واقع شد .در عوامل موثر بر نیات رفتاری  ،اعتماد ،دومین عامل موثر بر نیات رفتاری می باشد .فرضیه
ششم با عنوان " تعهد بر نیات رفتاری مشتریان تاثیر مستقیم دارد ".به دلیل داشتن  T-VALUEباالتر از  ، 922مورد تایید
واقع شد .در عوامل موثر بر نیات رفتاری  ،تعهد سومین عامل موثر بر نیات رفتاری می باشد.
پیشنهادات بر اساس فرضیات تحقیق
یكسان بودن کیفیت غذا ،تنوع منوی غذا ،کیفیت مطلوب غذا بر اساس آنچه که تعهد شده است .تغییرات منوی غذا در
فصول مختلف .آموزش کارکنان و مستخدمین رستوران ها عالوه بر آموزشهای الزم آموزش زبان انگلیسی نیز الزامی
است .تقویت رفتار و دادن پاداش بموقع به آنها ،توانمند سازی کارکنان ،دادن آزادی عمل به آنها ،سهیم کردن کارکنان
در اطالعات مرتبط با عملكرد سازمانی .استفاده از تسهیالت جذاب از لحاظ ظاهری ،دارا بودن ظاهر پاکیزه و آراستگی
ظاهری کارکنان ،جذابیت تجهیزات داخلی رستوران از لحاظ ظاهری ،راحت بودن ،جانمائی فیزیكی تجهیزات و دیگر
امكانات برای مشتری ،ارایه خدمات مانند پارکینگ های اختصاصی و نمازخانه و. ...درخصوص بعد قابلیت اعتماد ،عدم
اشتباه در ارایه خدمات ،قابلیت اطمینان در بررسی مشكالت خدمت به مشتریان ،ارایه خدمات تعهد شده ،اجرای خدمات
به صورت صحیح و در اول وقت پیشنهاد میگردد.
پیشنهادات آتی تحقیق
تعیین و ارزیابی کیفیت خدمات دررستوران های مورد مطالعه براساس دیگر مدلهای موجود کیفیت خدمات و مقایسه
تطبیقی نتایج آنها با یكدیگر ،می تواند موضوع دیگر برای تحقیق باشد .ایجاد و توسعه ی رشته های مرتبط با صنعت
رستورانداری و هتل داری و گردشگری در سطوح دانشگاهی و همچنین ایجاد مراکز آموزش خصوصی الزم و اخذ
استانداردهای مختلف بین المللی در این رابطه با هدف تربیت کادر اجرایی.
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