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مقدمه
بنابراینبرنامهریزیبرایشناختدقیقو

سرمایهعینیوهوشمندسازمانهامشتریانهستند؛ 
واسطهی نیازهای آتی مشتریان و رفع آنها ،همان سیاستهای سازمانی هستند .مشتری


بی
جهانیسازی ومفاهیمجدیددیگر

مداری،رقابتفزاینده،دگرگونیهایتکنولوژیکیسریع،

در این زمینه ،همگی جهان امروز را به شدت متأثر ساخته و این جهان بسیار متفاوت از
روزگارانگذشتهشدهاست.بهصورتیکهایدههایقدیمیدیگرتوانرقابت،یاحتیبقای
مداومخودرادراینفضاینوینازدستمیدهند(سدیکا7وهمکاران .)5177،

 بسیاریازمحققاندرموفقیتسازمانی،برنقشکلیدیکارکنانی-کهبامشتریدرارتباط
).درتئوریهای

هستندیاهمانکارکنانپیشِرو-تأکیدداشتهاند (مکینتاش5ودیگران5111،
شود،سازمانهاییکه فعالیتهای خودرا بر نیازهایمشتریمتمرکزکنند

بازاریابی گفته می
).شرکتهای

(رفتارهایمشتریمحور)عملکرد بهتریازسایریندارند (هنیگ-ثورا5113،4
بازار محور و مشتریمدار به حفظ ارزش برای مشتریان ،اولویت باالیی دادهاند (لیانگ 3و
).ازجملهاهدافهرواحدسازمانیبرایبقاورقابتدردهکدهیجهانی،باال

دیگران5171،
تواندبرتماماستراتژیهایسازمان

بردنرضایتوحفظمشتریاست؛بنابرایناینموضوعمی
اثر بگذارد (سدیکا .)5177 ،از دیدگاه نافیو 7و اکپاناچی )5173( 6بسیاری از مطالعات نشان
کارمندتعیینکنندهی 31تا %01ازرضایتووفاداریمشتری

دهندکهرابطهیمشتری-


می
است (کافی.)5173،1یکمدیریاکارمند-چهخصوصیچهدولتی-کهنقشبحرانیافراددر
دهد،نمیتواندسودمندیا


دستیابیبهاهدافرادستکمگرفتهوآنراکماهمیتجلوهمی
)ایناستنباطراارائهمیدهدکهکارکنانباانگیزه،مؤثر،شادابو

کارآمدباشد.کلمن5171(0
متعهدهستند.
1 . Siddiquei
2 . Macintosh
3 . Hennig-Thurau
4 . Liang
5 . Nafiu
6 . Okpanachi
7 . Coffey
8 . Coleman
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دهیهابهمنظوربرآورده
استراتژیمزبورپیبردنبهاهمیتتنوعبخشیدنبهسرویس 

مبنای 
کردننیازهایمنحصروگوناگونمشتریاناستتاازاینطریقبازدهیوبرآیندهایمربوطبه
مشتریان،همانندرضایتونگهداشتنمشتریوعملکردسازمانارتقاوبهبودبیابد (گوینر 7و
همکاران5117،؛ویلدر5وهمکاران .)5173،
کهروزبهروزپویاترورقابتیتر

سازمانهایخدماتیبهمنظورانطباقیافتنبابازارجهانی-
وتداومحضوردراینبازار،بهاستفادهازاستراتژیارائهیخدماتبهترروآوردهاند

میگردد-

(اشنایدر 4و وایت  .)5113 ،3با توجه به جایگاه تعیین کنندهای که کارکنان در پیادهسازی
استراتژی خدمات دهی برتر دارند ،تالش زیادی صرف پژوهش برای درک مبنای انگیزشی
رفتارهایکارکناندرسرویسدهیشدهاست (چانگ 7ولیائو5171،6؛هونگ 1وهمکاران،
 .)5174
بامشتریحولمحورمشتریمداریویژگیهای شخصیتی-

دررابطهباارتباطکارمندیامدیر 
پیشبینی کنیم.
موقعیتهای مختلف  

میدهند رفتار آدمی را در 
اجتماعی افراد هستند که اجازه  
میکنندوبراساس
افراددارایهرکدامازجنبههایشخصیتی-اجتماعیبهشیوهخاصیرفتار 
میباشند.از
انگیزههاواهدافخاصی 

الگویشخصیتی–اجتماعیخودداراینیازها،انتظارات،
طرفی سازمانها برحسب اهداف و فعالیتهای خود انتظارات و توقعات خاصی از کارکنان
خوددارند،بنابراینبرایهرمحیطشغلیافراددارایویژگیهایشخصیتی-اجتماعیمتناسب
آنها بیشتر باشد احساس
میباشد که هر چه سازگاری و تناسب بین  
با آن محیط شغلی نیاز  
رضایت بیشتری را در پی خواهد داشت .به همین منظور ،هدف تحقیق بررسی ویژگیهای
شخصیتیکارکنانبررضایتمشتریانرستورانمیزبانواقعدرشهربابلسرمیباشد .

اجتماعی-

1. Gwinner
2. Wilder
3. Schneider
4. White
5. Chuang
6. Liao
7. Hong
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پیشینه تجربی
مصرفکننده،

مطالعاتپژوهشیمتعددیدرجهتارزیابی ویژگیهایرستورانورضایت
انجام شده است .پارسا و همکاران ( )5117نشان دادند که صاحبان رستورانهای موفق ،به
احتمالزیاد،یکمفهومبهخوبیتعریفشدهومفاهیمتحقیقیراایجادکردهاند.مولر7نشان

دهدکهرستورانها،دردرجهاول،خردهفروشانیهستندکهزمانوتجربهبهمشتریارائه


می
میدهند.طیدهههایگذشته،موضوعرضایتمشتری،جایگاهمهمیدرادبیاتبازاریابیپیدا

برایشرکتهاایجادکنندکه

کردهاست،چراکهمشتریانراضیمیتوانندمنافعبلندمدتیرا

از جمله آنها وفاداری مشتری و سودآوری پایدار است .هی و همکاران به بررسی تصور
شهروندان و تفاوت سطح خدمات در خدمات سریع ،غذاخوریهای معمولی و بخشهای
صرفغذاپرداختند.نتایجنشاندادندکهتفاوتقابلتوجهیدرانتظاراتکیفیتخدمات(در
بخشها)وارزشدرکشدهتوسطافرادوجوددارد(هارینگتون5وهمکاران.)5174،
 یکیدیگرازموضوعاتموردتوجهدرتحقیقاتپیشین،مسئلهرابطهبینرضایتمشتری
ووفاداریاست.رضایتمشتری،یکعاملمهمدروفاداریمشتریاست (دیک 4وباسو،3
7333؛فومِل7وهمکاران7333،؛جوانمردو حسینی7435،؛شیرازیوهمکاران7435،؛ناظمی
وسعادتیار7435،؛محجوبوهمکاران.)7433،ریچلد 6وساسر)7331( 1نشاندادندکه
سودآورییکشرکتباوفاداریمشتریتعیینمیشودورضایتمشترییکعاملکلیدی

درحفظمشتریانبوده واینکهشرکتهابایدکاالهاوخدماتباکیفیتباالفراهمکنند.
وفاداریمشتری،عبارتاستازپیوستخریدارویاتعهدعمیقبهیکمحصول،خدمت،نام
تجاریویاسازمان (الیور .)7333،0معموالً،زمانیکهمشتریان احساسکنندکاالیاخدمات
میکنند و
ارائهشدهتوسطارائهدهندگان،باالترازتوقعوانتظارآنهابوده،رضایتحاصل 

1 .Muller
2 . Harrington
3. Dick
4. Basu
7. Fornell
6. Reichheld
7 . Sasser
8 . Oliver

تأثیر ویژگیهای اجتماعی  -شخصیتی بر رضایت مشتریان ...

06

زمانیاینرضایتافزایشمییابدکهاحساسکنندامکانتبادلاقتصادیویا روابطمتقابلبا
یکشرکتخاصبرایآنهادارند(دویر7وهمکاران7301،؛رحیمنیا .)7434،

همچنین ،بررسیها نشان دادهاند که مشتریان تمایل به حفظ روابط مستمر با شرکتهایی
دارندکهسطحباالییازرضایتراارائهمیدهند (کاسپر)7300،5؛ونیزمشتریانراضی،کاال

یا خدماترابهطوردائمیخریداریکردهوتمایلبرایمقاومتدربرابرمحصوالترقابتی
دارند(کرونینوتیلور7335،؛اندرسونوسالیوان .)7334،مشتریانراضیسعیدرحفظیک
رابطه نزدیک با شرکتهای مورد نظر خود دارند و به آنها وفادار هستند .بلومر 4و رویتر3
() 7330نیزدرتحقیقخودبهایننتیجهرسیدندکهوفاداریمشتریتاحدزیادیتحتتأثیر
ارائهدهنده
رضایتمشتریقرارمیگیردوریچلدو اسفچدر )5111( 7تأکید کردندکهبرای 

میدهدوبنابراین،
خدمات،هزینههایتعویضمشتریکمبودهوفرارمشتریبهراحتیرخ  
الزماستکهاینشرکتهابهوفاداریمشتریانخودراحفظکردهویکرابطه طوالنیمدت
با آنها بهمنظورافزایشرضایتخود داشته باشند .گوستافسون 6و همکاران ( )5117نیزدر
تحقیقخودبه یکرابطهخطیمثبتبینرضایتمشتریو وفاداریدستیافتند.نتایجسایر
مطالعاتپیشیننیزبررویرضایتمشتری  ووجودیکمتغیرمقدمبرایواداریبه وفاداری
مشتریتأکیدکردند(بولتون1وهمکاران5111،؛چییو0وشن.)5116،3
ادبیاتوپیشینهتحقیقدرموردتصویرفروشگاه،بیانگرتوجهمحققانبهعواملینظیرکیفیت
میباشد (بیکر71و
کاالها،کیفیتخدمات ومحیطرا بهعنوانصفاتکلیدیتصویر فروشگاه 
همکاران7333،؛جوانمردوحسینی .)7435،بهطورخاص،کیفیتموادغذایی ،محیط،انواع
منو،خدماتکارکنان،نظافت،یکظاهرطراحیشده،قیمت،طراحیداخلیودکور،ظاهر
1 . Dwyer
2 . Kasper
3 . Bloemer
4 . Ruyter
5 . Schefter
6. Gustafsson
7 . Bolton
8 . Chiou
9 . Shen
10 . Baker
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حرفهایکارکنانومحلذخیرهبهعنواناجزایتصویرفروشگاهدرصنعترستورانشناخته
شدهاند (بیکروهمکاران7333،؛ پرندرگاست 7و من .)5115،5این دیدگاه،سازگاربا تعریف

بیکروهمکارانش ()7333ازتصویر فروشگاه بهعنوانمخلوطپیچیدهایازادراکمصرف
ویژگیهایبرجستهمتفاوتاست.بولومرورویتر ()7330به

کننده یکفروشگاهباتوجهبه 
بررسیرابطهمیانتصویرفروشگاه،رضایت فروشگاهووفاداری فروشگاهپرداختهودریافتند
کهتصویرفروشگاهمتشکلاز کاال،محل،فضا،خدماتبهمشتریان،قیمت،تبلیغات،فروش
شخصی وبرنامههایتشویقیخریدوفروشبودهوبهطورغیرمستقیماثرمثبتبروفاداری
فروشگاهازطریقرضایتمشتریدارد.همچنین،فو4وپارک)5117(3ابعادکیفیتخدماترا
بررسیکردهودریافتندکهتمایلبهخوردنهماننوعشامیکهقبالًصرفکردهبودند،قصد
بازگشت به یک رستوران خانوادگی را تحت تأثیر قرار داد .مک الرین ،)5111( 7تأثیر نه
عوامل را در رستورانهای سنگاپور بررسی کرده و کیفیت مواد غذایی را به عنوان یکی از
مهم ترینعناصرمعرفیکردند .سایرعناصر عبارتبودند از :موضوع،کیفیتخدمات،منو،

فضا،راحتی،ارزش،کاالوقیمتگذاری.کالرک6ووود)7330(1ابعادیکهمربوطبهایجاد
میشوندراموردبررسیقراردادهودریافتندکهکیفیت
وفاداریمشتریدرانتخابرستوران 
کنندهیوفاداریمصرفکنندهدرانتخابرستورانبود.متیال0
پیشبینی  
موادغذاییمؤثرترین 
() 5117نیزدربررسیخودمتوجهشدکهسهدلیلمهمبرایمشتریانرستورانهایموردهدف
خود،کیفیتموادغذایی،خدماتومحیطبودهاست.
همچنینمطالعاتقبلینیزنشاندادهاندکهعواملمؤثربر رضایتمشتریهمیشهمطابقبا


عواملمؤثربرقصدرفتاریمشترینیست.بهعنوانمثال،سولک 3وهنسلی)5113( 71دریافتند
1 . Prendergast
2 . Man
3 . Fu
4 . Parks
5 . MacLaurin
6 . Clark
7 . Wood
8 . Mattila
9 . Sulek
10 . Hensley
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کهاگرچهغذا،جویافضایعمومیونحوهیچیدمانصندلی،همگیپیشبینیکنندهیقابل

توجهیازرضایتمشتریبرایصرفکردنغذااست،اماتنهاکیفیتغذاقصدرفتاریصرف
پیشبینی میکند .در بررسی کیفیت غذا در رستورانها ،نامکانگ 7و جانگ
کردن غذا را  
()5111نیزبهایننتیجهرسیدندکهگرمبودنغذااگرچهاثرقابلتوجهیبررضایتمشتری
تعیینکننده
دارد ،اما هیچ تأثیری بر قصد رفتاری ندارد .در مقابل ،بهداشت غذا ،یک عامل  
راتحتتأثیرقرارنمیدهد .

مستقیمبرنیّاترفتاریبوده،ولیرضایتمشتری
سدیکا و همکاران ( )5177مشتریان در قضاوت نسبت به کیفیت یک خدمت اغلب به
رفتارهای کارکنان توجه میکنند؛ بنابراین مشتریمداری کارکنان عاملی مهم برای موفقیت
شود؛سازمانهاییکهبر


اشارهمی
یکسازماناست.درتئوریهایبازاریابینیزبهاینمسئله 
رفتاریمشتریگرا)بهترازسایرسازمانها

هایرفعاحتیاجاتمشتریمتمرکزشدهاند (

فعالیت
عملمیکنند .

سارتوری 5و همکاران ( )5176در تحقیق تأثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان بر عمکرد
شغلیدرنظرگرفتندکهبهایننتیجهدستیافتندکهدردیدگاهکارگرانوکارکنان،توان
ایجاد تغییر مثبت در عملکرد شغلی اساساً یک خصلت رفتاری است (وجدان کاری یا
پنجگانه شخصیتی
هیجانی)دومینویژگیمهمازمیانویژگیهای 

برونگرایی).ثباتعاطفی (

دانسته شد .ظاهراً ویژگیهای سازگاری و پذیرندگی (گشودگی) تأثیر زیادی در عملکرد
ویژگیهای شخصیتی کارکنان بر

شغلی ندارند؛ بنابراین ،نیاز عملی به منظور بررسی اثرات 
رضایتمشتریانوجوددارد .

مبانی نظری تحقیق
رابراساسنظریههایمختلفی مورد

صاحبنظرانمختلف،مکانیسمرضایتمشتری

محققانو
تبیین قرار دادند (یینگا 4و سوچیانگ .)5113،3در میان آنها ،نظریهای که به طور گسترده
1. Namkung
2 . Sartori
3 . Yinghua
4 . SooCheong
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پذیرفتهشدهنظریهانتظار–عدمانتظاراست.براساسایننظریه،اگرعملکرددرکشدهباالتر
ازحدانتظارباشد،انتظاربهطور مثبتحذفشده ومشتریراضیخواهدبود .درمقابل،اگر
عملکرددرک شدهکمتراز حدانتظارباشد،انتظاربهطورمنفیحذفشدهومشتریناراضی
خواهدبود .
یکیدیگرازنظریههایتأثیرگذار برجلبرضایتمشتری ،نظریهبرابریاست.ایننظریه
دهدکهمشتریاندرککنندکهآنهامنافعبیشتریدر


دهدکهرضایتزمانیرخمی

نشانمی
بهعنوانمثالپول،زمانوتالش)بهدستآوردهاندوبدینترتیب،

مقایسهباهزینههایخود (
ارزشدرکشدهیکعاملمناسبدراندازهگیریرضایتاست.ازجملهدیگرنظریههای
مطرحدراینزمینه،نظریه یسهعاملیاستکهیکتبییناولیهبرایساختاررضایتمشتری

ایننظریهادعامیکندکهسهعاملباعثایجادرضایتدرمشتری میشود.در

فراهممیکند.
اینجا ،عواملاساسی ،حداقلنیازبرایرضایتهستند.درصورتعدمتحققحداقلالزامات،
وجودبیشازحدآنهالزوماًبهرضایتمنجر

نارضایتیایجادمیشود،درحالیکهانجامویا

میشودکهکاراییباالباشدوبه
نمیشود.درصورتیعملکردعواملمختلفمنجربهرضایت 

منجرمیشود،اگرعملکردپایینباشد .دراینجا،عملکرد عواملمختلف،یکعرصه

نارضایتی
رقابتی بودهوبهطورمستقیمبهنیازهایصریحمشتریانمرتبطاست(سولکوهنسلی.)5113،
البته،خدماتخوبودارابودنیکمحیطدلپذیرنیزازجملهویژگیهایمهمیکرستوران

باسرویس کاملاست (هارینگتون و همکاران .)5174،بهطور کلی ،عواملمهمی که باعث
تکرارمراجعهمشتریانبهیکرستورانمطرحشدهاند ،عبارتنداز:کیفیتغذا،هزینهمناسبو

خدمات،طعمو ارائهآن کههمه اینعوامل بهعنوان جنبههایمهمرضایتمصرفکننده
گرفتهاند (هارینگتونوهمکاران )5174،
مطمحنظرقرار 
بهطورکلی،مصرفکنندگان،هنگامارزیابیکیفیتغذا،درموردعواملمختلفازجمله
ایمنیغذا،درخواستتجدیدنظر وقابلقبول بودنرژیمغذایی (سولکوهنسلی)5113،
قضاوتخواهندکرد.درخواستتجدیدنظرغذامربوطبهجنبههاییمانندطعم،ارائه،درجه

حرارت و اندازه غذا است .نهایتاً ،باید توجه داشت که ادراک مصرف کنندگان از نحوه
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برخورد کارکنان برای ارائه خدمات ،نیز بر رضایت مشتری تأثیر میگذارد (اسمیت 7و
همکاران .)7333،
به نظر می رسد این توافق کلی در بین محققان وجود دارد که قصد رفتاری ،یک متغیر
پیشبینی رفتارآینده است.دراین` زمینه،عواملمطلوبپسازصرفغذامثل
مناسببرای 
گفتنچیزهایمثبتدرموردرستوران،توصیهرستورانبهدیگرانوتکرارخریدمیتواندبر

قصدرفتاریمشتریانتأثیرگذاشتهودرواقع،راهنماییهایعملیمناسبیبرایانتخابیک

رستوران باشد.جنبهی دیگریکه ارتباطبسیار زیادی با نیاترفتاریدارد ،رضایتمشتری
استوبههمیندلیل،از آنبهعنوانیکیازمقدماتکلیدیقصدرفتاریپسازخریدنام
برده میشود که باعث رضایت مشتری  شده و دارای اثر مثبت بر نگرش مشتری نسبت به
محصول و یا خدمات است و میتواند تالش آگاهانه مشتری را برای خرید محصول و یا
خدماتدیگردرآیندهتقویتکند (لیو5وجانگ .)5113،4

مشتریمداری
مشتری مداریبهمعنایداشتنشناختکافیازخریدارانومشتریانهدفبهمنظورتوانایی

هاست.مشتریمداری بهمعنایرفتارهای کارکناندر تعامالت


دادنارزشبیشتربهثباتآن
فردیبامشتریانوبرآوردننیازهایآناناست(هنیگ-ثورا.)5113،برون3ودیگران()5115
.جنبههایمربوطبهنیازهابا

مداریقائلشدهاند .7:نیازها  .5خوشایندی


ایمشتری
دوبعدبر
باورهایکارکناندرموردتوانخودبرایرفعنیازهایمشتریمرتبطهستند.ابعادخوشایندی
درپیوندبااینارزش هاهستندکهکارکنانقادرندتالذتتعاملوکاربردرابهمشتریانخود
بدهند .این دیدگاه میگوید موضوع مشتری مدار بودن کارکنان نه فقط نیازهای مشتریان را
برآورده میسازد ،بلکه برای کارکنان نیز به دلیل خدمتدهی به مشتری خوشایند است
(سدیکا .)5177،

1. Smith
2 . Liu
3 . Jang
4 . Broun
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رضایت مشتری
رضایت،وجودیکاحساسمثبتاستکهدرمصرفکنندهایجادمیشود.ایناحساسبه
عرضهکننده به وجود میآید (فرزین فر و

واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد 
همکاران.) 66:7437،رضایتاحساسیمثبتاستکهپسازمصرفکاالیاخدماتدرافراد
ایجادمی شود.اگرکاالهاوخدماتدریافتیمشتری،مطابقباانتظاراتاوبودهباشند،دراو
حس خشنودی ایجاد می کند .اگر سطح سرویس یا کاال باالتر از انتظار مشتری باشد،
ناخرسندیاورادرپیخواهدداشت.رضایتمشتریبهسهروش،عایدیوسوددهیراباال
می برد.تکرارخریدهایمشتری،خریدمحصوالتجدیدوخریداریکاالهاازسویمشتریان،

کنندهای به
عرضهکنندگان قرار دارد .امروزه هیچ عرضه 

در خط مقدم برنامههای بازاریابی 
فروش یکباره بهمشتری نمیاندیشد .نکتهیمهمآناست کهدر موضوعرضایتمشتری،
عرضهکننده را

همهی مکانیزمها در جهت مخالف عمل نموده و درآمدزایی و سودآوری 

دهد.مطالعاتنشانمی دهندکهمشتریانراضیبرایانتقالاحساسخودبهدیگران


کاهشمی
تربودهاند(سدیکا .)5177،


تروموفق

فعال
در این تحقیق از مدل پنج ویژگی اجتماعی -شخصیتی در تحقیق ساتوری و همکاران
()5176استفادهشدهاست.


نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق (اقتباس از مدل تحقیقی ساتوری و همکاران)6112،
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فرضیات تحقیق
باتوجهبهمدلمفهومیتحقیقفرضیاتاساسیذیلقابلطرحمیباشند .
الف.برونگراییکارکنانرستوران،تأثیرمثبتیبررضایتمشتریاندارد .

ب.سازگاریکارکنانرستوران،تأثیرمثبتیبررضایتمشتریاندارد .
ج.وجدانکاریکارکنانرستوران،تأثیرمثبتیبررضایتمشتریاندارد .
د.پذیرندگیکارکنانرستوران،تأثیرمثبتیبررضایتمشتریاندارد .
ه.ثباتعاطفیکارکنانرستوران،تأثیرمثبتیبررضایتمشتریاندارد.

روش تحقیق
آوریدادههاازتکنیکپرسشنامه،


برایجمع
پژوهشحاضربهروشپیمایشانجامشدهو
به عنوان یکی از معروفترین روشهای جمعآوری اطالعات در تحقیقات گردشگری و
هتلداریاست(آلتیانی7وپاراسکواس،)701:7433،5استفادهشد .
 پرسشنامهتحقیقازاعتبارصوریبرخورداراستوبرایبهدستآوردنمیزانرواییآناز
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .دادههای تحقیق در زمستان  7437و از مشتریان
توریستیشهرساحلیبابلسرجمعآوریگردید.برای

رستورانمیزبانواقعدرمجتمعتفریحی-
انتخابنمونهها،ازروشنمونهگیریدردسترس(اتفاقی)استفادهشدهودرنهایت،تعداد571
نفردراینتحقیقهمکارینمودهواطالعاتمربوطبهآنها،مالکبررسیوتحلیلحاضر

نرمافزار  SPSSو با استفاده از آمارههای
قرار گرفت .دادههای گردآوری شده به کمک  
توصیفیواستنباطیموردتجزیهوتحلیلقرارگرفت.
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق

ضریب آلفا

برونگرایی 


0/97

سازگاری

0/96

وجدانکاری 

0/13

1 . Altinay
2 . Paraskevas
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پذیرندگی 

0/91

ثباتعاطفی

0/11

رضایتمشتری 

0/99

منبع :یافتههای پژوهش316 ،

نتایج و یافتهها
الف .یافتههای توصیفی
اطالعاتبهدستآمدهازپاسخگویانتحقیققنشقانمقیدهقدکقه14/6درصقدازآنهقااز
جنسمردو56/3درصدازآنهاازجنسزنبودند.همچنینمیانگینسنیافقراد47/0بقودهو
پایینترینسن70وباالترینسن64سالبودهاست.ازلحاظتحصیالت7/4درصدافراددیقپلم
و53/4درصدافرادلیسانسو74/7درصدباالترازلیسانسو77/3درصدافقرادبقهایقنسقؤال
پاسخندادند40/4.افرادموردبررسینیقزدربخقشدولتقیو55/4افقراددربخقشخصوصقی
مشغولبودنو70/5افرادموردبررسینیزخودراخقویشفرمقامعرفقیکردنقد(57/5ازافقراد
موردمطالعهنیزبهاینسؤالپاسخیندادند).نتایجتحقیقدرارتباطبامحقلسقکونتنشقانداد
کهافرادپاسخدهندهازشهرهایتهران،بابلسر،بابل،ساری،مشهد،آمل،تبریز،گرگان،نوشهر،
کاشان،فریدونکنار،شیرازواصفهانبودند45.درصدافراد(01نفر)ازتهرانبودهکهبیشترین
تعدادمشتریانازیکشهرراتشکیلدادنقدوشقیراز،اصقفهانوتبریقزکمتقرینحضقوررابقر
حسبمحلسکونتداشتند .

ب .یافتههای استنباطی
همان طقورکقهدربررسقیپیشقینهتجربقیمطقرحشقد،نتقایجتحقیققاتقبلقینشقاندادکقه
ویژگیهایشخصیتیپنجگانهکارکناندررستورانهاتأثیرمثبتیبررضقایتمشقتریاندارد.بقر
ایناساس،درتحقیقحاضررابطهوتأثیرهرکدامازایقنمؤلفقههقایویژگقیهقایاجتمقاعی-
شخصیتیپنجگانه بارضایتمشتریانبهعنوانفرضیاتتحقیقمدنظرقرارگرفتهاسقتکقهبقه
بررسیآنهامیپردازیم .
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نتایججدول()7نشانمیدهدکهرضایتمشقتریانبقاپقنجمتغیقربقرونگرایقی،سقازگاری،
وجدانکاری،پذیرندگیوثباتعاطفیرابطهمعنیداریدارد؛بهعبارتدیگر،هرچهکقهدر
رستورانبهپنجمتغیربرونگرایی،سازگاری،وجدانکاری،پذیرندگیوثباتعاطفیاهمیقت
دادهشود،مشتریانرضایتبیشتریازخودنشاندادهوبهعبقارتدیگقر،تمایقلبیشقتریبقرای
بازگشتبهرستورانخواهندداشت .
جدول  :6نتایج آزمون همبستگی

متغیرمستقل 

نوعآزمون 

مقدارآزمون 

معنیداری 
سطح 

برونگرایی 


ضریبهمبستگیاسپیرمن 

 1/431

 1/111

سازگاری

ضریبهمبستگیاسپیرمن 

 1/576

 1/111

وجدانکاری 

ضریبهمبستگیاسپیرمن 

 1/350

 1/111

پذیرندگی 

ضریبهمبستگیاسپیرمن 

 1/457

 1/111

ثباتعاطفی 

ضریبهمبستگیاسپیرمن 

 1/577

 1/117

منبع :یافتههای پژوهش3165 ،

آزمون فرضیات
دهندهی ضرایب تأثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهای مستقل تبیینکننده

جدول ( )5نشان
رضایتمشتریانمی باشد.ضریبرگرسیوناستانداردشدهبیانگرمیزانسهمهرمتغیرمستقل

درتبیینمتغیروابستهاست؛  بنابراینبراساسضرایبمشاهدهشدهدرجدول،متغیرپذیرندگی
به نسبت دیگر متغیرها ،پیشبینی کننده قویتری است .همچنین بر اساس سطح معنیداری،
اندتأثیرآماریمعنیداریدرتبیینرضایتمشتریاندارند.دومین


یکهواردمدلشده
متغیرهای
مؤلفهایکهتبیینکنندگیبیشتریداردثباتعاطفیاست .
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جدول  :3رگرسیون متغیرهای ویژگیهای شخصیتی پنجگانه پیشبینی کننده رضایت مشتریان

متغیر 

ضرایبرگرسیونی 

آزمونT

برونگرایی 


B
 1/177

Beta
 1/734

T
 7/067

Sig
 1/163

سازگاری 

 1/151

 1/113

 1/741

 1/037

وجدانکاری 

 1/411

 1/753

 7/113

 1/140

پذیرندگی 

 1/313

 1/565

 4/516

 1/117

ثباتعاطفی

 1/676

1/763

 5/543

 1/151

R

R Square

تعدیلشده R Square


 1/171

 1/713

 1/305

F

Sig

دوربینواتسون 

 55/755

 1/111

 5/757

خالصهمدل 
ANOVA

منبع :یافتههای پژوهش3165 ،

نتیجهگیری
بازاری پویا که مشتریان آن ،نیازهای گوناگون و منحصر به فردی دارند ،حکم میکند که
سازمان هایخدماتیتمرکزپیشینخودکهمبتنیبررفتارهایازپیشمقرریاطراحیشدهدر

روندارائهیخدماتبودهاست(کهمناسبیکبازارایستاوهمگناست)راتعدیلکردهوبر

تکیهداشتهباشند.عملکردخالقانهیکارکناندر

رفتارهایازپیشتعییننشدهیاانطباقپذیر 
تعیینکننده(وانگ 7ونتمیر5113،5؛مارتینیتیت 4وهمکاران،
مسئلهای  
رفتارهایانطباقپذیر ،
)5176ومبیّناقتباسیاانطباقبخشیدنبهایدههایموجودبرایرفعنیازهایمنحصربهفرد
مشتریان نیز میباشد (ماجر 3و اورتیز -والترز .)5110 ،7به همین منظور ،این تحقیق به دنبال

1 . Wang
2 . Netemeyer
3 . Martinaityte
4 . Madjar
5. Ortiz‐Walters
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پنجگانه کارکنان بر رضایت مشتریان
پاسخدهی به اثرات ویژگیهای اجتماعی -شخصیتی  

میباشد .

برونگرایی،سازگاری،وجدانکاری،
نتایجتحقیقنشاندادکهرضایتمشتریانباعوامل 
پذیرندگیوثباتعاطفیرابطهمعنیداریدارد؛ بهعبارتدیگر،هرچهکهدررستورانبهاین
اهمیتدادهشود،مشتریانرضایتبیشتریازخودنشانمیدهند.تحلیلرگرسیونی

پنجعامل 
نشان دادکهمتغیرپذیرندگی بهنسبت دیگرمتغیرها،پیشبینیکنندهقویتری است.دومین
تبیینکنندگی  بیشتریدارد،ثباتعاطفیاست.نتایجاینتحقیقباتحقیقجریده
مؤلفهای که 

()5174همخوانیدارد.درتحقیقساتوریوهمکاران()5176عاملپذیرندگیتأثیرچندانی
برعملکردشغلینداشتکهدراینتحقیق،اینعاملمؤثرترینمؤلفه تأثیرگذاربودهاست؛
بنابراین هر چه عواملی همچون اهمیت دادن به مسائل محول شده ،همکاری با مستمر با
هایشخصیتینسبتبهمسئولیتکاریوحمایتهاییکهدرفضایکار

همکاران،حساسیت
برایکارمندانپیشمیآید،افزایشیابدمطمئناًتأثیرمثبتبیشتریبررضایتمشتریاندارد .

تبیینکنندگی مؤلفه ثباتعاطفیدراینتحقیقبانتیجهتحقیقساتوریوهمکاران ()5176
همخوانی دارد؛ بنابراین هرچه که بتوان در زمان و موقعیتهای حساس مدیریتی مناسب و
همچنینتحملوصبوریوخودکنترلیکارمندانافزایشیابدمیزانرضایتمشتریانافزایش
توانگفتجهتسیاستگذاریدرجهتجلبرضایتمشتریانبه


یابند.بدینترتیب،می

می
مراکز جذب گردشگری نظیر رستوران ،میتوان با تأکید و سرمایهگذاری بر تقویت
ویژگیهای اجتماعی -شخصیتی کارکنان بهویژه پذیرندگی و ثبات عاطفی ،نتایج مطلوبی

تگذاریدرمجتمعتفریحی-توریستیمیزبانبهعنوانجامعه
حاصلخواهدشد.ایننوعسیاس 
میرسد سایرمراکزخدماتگردشگرینیز میتوانند ازاین
موردمطالعه،انجامشدهوبهنظر 
نوعسیاستگذاریبرایبهبودعملکردخوددرجذبمشتریاستفادهنمایند .
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