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 چکیده

کنند، محیط خدمت اولین جنبه خدمت است که توسط مشتری درک شده است و برای مشتریانی که از یک خدمت استفاده می

پژوهش قصد بر آن است عوامل  در اینکنند، هایی از سطح خدمات دریافت میکنندگان احتماالً برداشتدر این مرحله، مصرف

منظور تمایالت رفتاری مشتریان از طریق بهبود محیط خدمات مؤثر بر تمایالت رفتاری مشتریان شناخته گردد و راهکارهایی به

 .و کیفیت خدمات ارائه گردد

بررسی روابط بین  ها پیمایشی از نوع مقطعی و به جهتآوری دادهاز نظر هدف کاربردی، به لحاظ نحوه جمعپژوهش حاضر 

ور منظباشد، بههای چهار ستاره و پنج ستاره در شهر تهران می. جامعه آماری کلیه مشتریان هتلمتغیرها همبستگی است

ها توزیع گردید، روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از ها پرسشنامه بصورت تصادفی ساده میان مشتریان هتلآوری دادهجمع

ا نقش بر تمایالت رفتاری ب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت، فرضیه اصلی پژوهش، محیط خدمت طریق روایی محتوا و

ادالت ها با کمک معباشد. نتایج حاصل از تحلیل دادهکلی خدمات و کیفیت خدمات کارکنان تأثیر دارد، میکیفیت  میانجی

کیفیت خدمات کارکنان بر کیفیت  .، کیفیت کلی خدمات، تمایالتتساختاری نشان داد که محیط خدمات بر کیفیت خدما

 کلی خدمات و کیفیت کلی خدمات بر تمایالت رفتاری تأثیر دارد.

 دمات، محیط خدمات، تمایالت رفتارکلمات کلیدی: کیفیت خدمات کارکنان، کیفیت کلی خ

 

 

Abstract: 
For customers using a service, the service environment is the first aspect of the service that is 

perceived by the customer, and at this stage, consumers are likely to receive customer-level 

impressions, thus affecting the behavioral patterns of customers, and solutions for tendencies 

The behavior of customers through improving the service environment and the quality of 

services is provided. The current research is applied in terms of the purpose of collecting data 

in a cross-sectional survey and correlating the relationships between variables. The statistical 

population of all four-star and five star hotel customers in Tehran was located. In order to 

collect data, a randomly distributed questionnaire was distributed among hotel customers. 

Validity and reliability of the questionnaire were confirmed through content validity and 

Cronbach's alpha, respectively. The main hypothesis of the research is that the environment 

of serving behavioral tendencies is mediated by the overall quality of service and the quality 

of service provided by employees. The results of data analysis with the help of structural 

equations showed that the service 

 

 

environment was based on service quality, overall service quality, tendencies. The quality 

of service staff affects overall quality of service and overall service quality on behavioral 

inclinations. 
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