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 چکيده
در واقع تعامل  است يافته تغيير چشمگيري طور به كار و كسب سناريوي گذشته دهه دو طول در :هدف

. با توجه به دانش و درک صحيح و مناسب هردو طرف می گردد  توسعهميان شركت ها و مشتريان موجب 

شتري و رفتار شهروندي بر عدم خريد محصول بررسی تاثير مشاركت منياز موجود تحقيق حاضر با عنوان 

 در مركز خريد هايلند مورد بررسی قرار گرفت .توسط مشتري 

روش تحقيق: در مراحل اوليه، ادبيات نظري و مطالعات و تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق 

ين در ا شده، نگاشته شد. مورد بررسی قرار گرفت و فصل ادبيات تحقيق با استفاده از اطالعات جمع آوري

تحقيق جامعه مورد بررسی شامل مشتريان محصوالت زيبايی فروشگاه هايلند در تهران می باشد. به طور 

متوسط تعداد مشتريان اين فروشگاه با توجه به عدم دسترسی دقيق به تعداد مشتريان، نامحدود در نظر 

جم نمونه مورگان ارائه شده است، حجم نمونه در گرفته شد. در اين تحقيق، با استناد به جدول تعيين ح

سپس به منظور اندازه گيري متغيرهاي تحقيق از روش ميدانی و از ابزار .تعيين گرديدنفر  483تحقيق حاضر 

 پرسش نامه استفاده گرديد.

در پاسخ به اين سئوال كه همبستگی ميان مولفه هاي رفتار مشاركتی ،ولين يافته پژوهش حاضرنتايج: ا

با توجه به نتايج بدست آمده می توان عنوان نمود كه مشتريان به چه صورت می باشد، مشخص گرديد كه 

ميان تمامی مولفه هاي رفتار مشاركتی مشتريان همبستگی وجود دارد. اين رابطه در بين دو مولفه تعامالت 

همبستگی ميان ديگر ( بيش از ديگر رابطه هاي  817.8شخصی و رفتار مسئوالنه ) ضريب همبستگی = 

در پاسخ به اين پرسش بعدي كه همبستگی ميان مولفه هاي رفتار شهروندي مشتريان به متغيرها می باشد. 

می توان عنوان نمود كه ميان تمامی مولفه هاي رفتار شهروندي مشتريان همبستگی چه صورت می باشد ، 

( بيش از ديگر رابطه  ..815) ضريب همبستگی = وجود دارد. اين رابطه در بين دو مولفه طرفداري و بازخورد

تگی همبسدر بررسی فرضيه هاي تحقيق مشخص گرديد كه هاي همبستگی ميان ديگر متغيرها می باشد . 

ميان ميان متغيرهاي مشاركت مشتريان و رفتار عدم خريد محصول توسط مشتري وجود دارد. در بررسی 

اراي دركتی مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري رفتار مشافرضيه اصلی نيز مشخص گرديد كه 

 بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت است. رفتار شهرونديهمچنين  تاثير مثبت است. 

 .عدم خريد محصول توسط مشتري -رفتار شهروندي -مشاركت مشتري :يديکل واژگان
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 2 حسن مهرمنش،  1 پور محمد حسام

 اسالمی، تهران، ايران دانشجوي دكتري تخصصی رشته مديريت صنعتی، واحد تهران مركز، دانشگاه آزاد .
 ايران دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، تاديار گروه مديريت صنعتی، واحد تهران مركز،اس 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 پور محمد حسام

ر شهروندي بر عدم خرید محصول بررسی تاثير مشارکت مشتري و رفتا

 مشتري توسط
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 مقدمه
ريان خود را در چرخه توليد خدمات و تحويل آن دخيل می كنند ) باون و شركت ها در ارائه خدمات خود به طور فزاينده اي مشت

( . بنابراين نگاه به مشتريان به عنوان مصرف كنندگان خدمات در اين سيستم ها تغيير می كند به گونه اي كه به مشتريان 2888، .همکاران

ازمان مشاهده می شود. بنابراين مشتريان در اين ديدگاه به عنوان در اين سيستم ها به ديد همکاران ، همکاران توليدي و خالقان ارزش در س

( 2883، 2همکارانی در ارائه بهتر خدمات می باشند و درنتيجه در بازاريابی نيز تعامل مشتريان و  شركت بسيار ضروري می باشد ) واگرو و لوچ

 997.-994. سال در يعنی پيش سال بيست حدود د. در. از سويی ديگر مشاركت كاركنان و قبول ديدگاه فوق بسيار ضروري می باش

 را سازمانی حيات محيط يا زمينه و روانشناسان دادند قرار پژوهش مورد ها سازمان در را داوطلبانه مشاركت و گرايی صنعتی اراده روانشناسان

 كه است بدين معنی اين و هستند فردي و داوطلبانه كامال رفتارها گونه ( . اين995.، 4) اورگان گذاري كردند نام "سازمانی شهروندي رفتار"

 شهروندي رفتار واقع در .شوند نمی وتنبيه مجازات آنها اجراي علت عدم به نيز  كنند نمی دريافت پاداش رفتارها نوع اين اجراي براي افراد

 عالوه به كند، می تبيين ديگران رفاه و آسايش تامين منظور به را كاركنان گذشتگی خود از به تمايالت و ايثارگرانه وقدامات افعال سازمانی،

 همياري و گسترش به تمايل كاركنان كه شکلی به باشند، خوبی شهروندان كه طلبد می كاركنانی را امروزي كار و كسب رقابتی هاي محيط

ر شهروندي مشتريان به عنوان كاركنان شركت ( . رفتا2883، 3بروز دهند ) كيم و همکاران خود از رجوع ارباب و كارفرمايان همکاران، به كمک

و قبول ديدگاه مشاركتی مشتريان موجب می شود تا زنجيره ارزشی را بوجود می آورد كه به شركت امکان می دهد تا به طراحی خدماتی جديد 

خلق شده توسط مشتري را داشته باشد با توجه به ارزش كاربران در سيستم بپردازد. در واقع سازمان در اين رويه نقش تسهيل كننده در ارزش 

( . اين فرآيند بدين معنا می باشد كه ارزش بوجود آمده از اين همکاري منحصربه فرد و غير قابل انتقال می باشد كه مشتريان 2888، 5) گرونروز

 بنگاههاي مهم دغدغه هاي نابراين يکی از( . ب28.5و همکاران، .اين ايده را از طريق ارتباط با كاركنان سازمان بدست می آورند ) ماريو انجل

 كه برقراري چنين تعاملی با مشتريان در سازمانی ايجاد به قادر كه است خردورزي و فرهيخته انسانی سرمايه جهان، گردآوري موفق اقتصادي

مشتريان  مساله انگيزشی گريبانند به دست آن ايرانی با (. حال يکی از چالش هاي پيشرو كه سازمانهاي2884، 7باشند) اوگبرو متعلقند، به آن

تلقی  سازمان سرمايه ترين اساسی و انسانی سرمايه هاي عنوان تحت كه آنان می نمايند جذب صرف را هنگفتی هزينه ساالنه كه می باشد

( . 492.و همکاران، هنگفتی را به سازمان تحميل می كند )سالجقه  ضررهاي انگيزش عدم با مرتبط مسائل و عدم خريد محصول  .ميگردند

 بنابراين در اين تحقيق به بررسی تاثير مشاركت مشتري و رفتار شهروندي بر عدم خريد محصول توسط مشتري می پردازيم.

بيشتر شركتها تصور می كنند كه مشتريانِ خود را می شناسند و شايد اين مطلب تا حدود زيادي هم  : شناخت مشتري و انتظارات وي

نکته در اينجاست كه شناخت داراي سلسله مراتب خاصی است. به اين صورت است كه هرچه دانش ما از مشتريان بيشتر باشد، درست است. اما 

(. يافته هاي هامر و همکارانش نشان داد كه مهمترين متغير 479.شانس بيشتري نيز براي راضی كردن آنها خواهيم داشت )جعفري و ديگران، 

رات مشتريان است. زيرا اين متغير اطالعات قبل، حين و پس از رويارويی خدماتی را تشکيل می دهد )ماريا كاالماس براي مديران، كنترل انتظا

 (.5F8 ،2882.و همکاران

عدم خريد محصول توسط مشتري :  عدم خريد محصول توسط مشتريان به داليل گوناگونی می تواند صورت گيرد : نارضايتی مشتريان ، 

مناسب تر در بازار و يا حتی رفتارهايی كه مشتريان از خود در هنگام مواجه با افزايش قيمت كاال از خود بروز می دهند )  كاالهاي جايگزين

(. از دست دادن مشتريان به سرعت بر سود شركت تاثيرگذار می باشد و عواقبی مانند كاهش درآمد، افزايش هزينه F9 ،.995.2شس و پارواتيار

( بيان می كند كه ميزان  987.) 22F.8( . دواير و همکاران28.5از دست دادن بازار و ... می گردد ) انجلز و همکاران، هاي يافتن مشتري و 

 عدم خريد محصول توسط مشتريان به ميزان تعهد مشتريان به سازمان بستگی دارد. 

ن دسته از رفتارها به طور صريح و مستقيم به وسيله رفتار شهروندي مشتريان : به عنوان رفتارهاي تحت اختيار فرد تعريف می شود كه اي

( . F.. ،2888..سيستم هاي پاداش رسمی مورد توجه قرار نمی گيرد ولی باعث ارتقاء اثربخشی كاركردهاي سازمان می گردد ) اي و گانگ

د، از اهميت بااليی برخوردار است و به همان رفتار مشتريان در سازمان هايی كه به فراخور نوع فعاليتشان با ارباب رجوع و مشتري سروكار دارن

                                                           
1 Bowen, Schneider, & Kim 
2 Vargo & Lusch 
3 Organ 
4 kim  
5 Grönroos, 2008 
6 María Ángeles 
7 Ugboro, 2003 
8 maria kalamas and et al; 
9 Sheth & Parvatiyar, 1995 
10 Dwyer et al. 

11 Yi & Gong 
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نسبت كه رفتارهاي مثبت و سازنده آنها می تواند به سازمان در رسيدن به اهدافش كمک كند، رفتارهاي منفی و مخرب آنها نيز می تواند در 

رفتار شهروندي مشتريان رفتاري  998. (. در تعريفی ديگر توسط اورگان488.روند فعاليت هاي سازمان اخالل ايجاد كند ) قاسمی و اميري، 

تقيم و يا صريح از طريق سيستم پاداش رسمی سازمان مورد تقدير قرار نمی گيرد ) دوانت ساست كه از روي ميل و اراده فردي بوده و به طور م

 . (..7F.2 ،28.و هريس

 

 ابعاد رفتار شهروندي مشتریان 
 شود سازمان عملکرد بهبود به منجر تواند می كه سازمان از نارضايتی خاصموارد  : پيشنهادات و نظرات مشتريان فارغ از 4.بازخورد .

گيري و سنجش عملکرد سازمانی از سازمان شود. در واقع اندازه عملکرد بهبود به منجربنابراين دريافت بازخورد مناسب از مشتريان می تواند 

اند و تاكنون مقاالت متعددي در اين رابطه منتشر شده را به آن مبذول داشته ها توجه زياديموضوعاتی است كه مديران و محققين دانشگاه

 (.2884، 3.است )مار

 .داردبازخورد از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت فرضيه :  -

بخش هاي سازمانی متفاوت است و بيان كننده ميزان  : اين طرفداري به سازمان از وفاداري به خود، ساير افراد و واحدها و5.طرفداري 

پژوهشی را   ..، گروه مشاوره بوستون28.3ر سال طرفداري مشتريان از منافع و محصوالت سازمان و حمايت و دفاع از آن می باشد. د

در اين تحقيق عنوان   .داده است بندي، انجامطبقه ..برند در  88.كنندگان هندي براي درک رفتار آنها در مورد نفر از مصرف 4888.روي

ها در اين است كه به شركت ها متفاوت است. بخشی از قدرت شاخص طرفداري برندها و برندبنديماهيت طرفداري ميان دستهمی كنند كه 

ن توانند از ايا میههايی را كه برندشان در آن ضعيف يا قوي است، بشناسند و علت آن را دريابند. شركتكند تا بخشهر صنعتی كمک می

 ها در توسعه استراتژي يک برند استفاده كنند كه بر درک آنها از بازار تاثيرگذار است.ديدگاه

 ها براي گسترش توانند به شركتدهد كه میهايی را پيشنهاد میبراي طرفداري از برند، روش  7.در نهايت، گروه مشاوره بوستون

هاي طرفداري اشاره كنند. همچنين ها كمک كند تا با دقت به هويت و محرکتواند به برندمی رندشاخص طرفداري ب .شان كمک كنندمنابع

كند، كند و عوامل عقاليی و احساسی كه هر گروه را در توصيه يک برند تشويق میتاثير نسبی مشتري و غيرمشتري در تبليغات را آشکار می

مک كند و به آنها كدهد و چه كسی اين كار را نمیكه چه كسی يک برند را پيشنهاد میتوانند مشخص كنند ها میكند. شركتشناسايی می

طرفداران واقعی نياز به بازبينی شناسايیبنابراين  .ها را براي توسعه طرفداري از برند شناسايی كنندترين تاكتيکترين و غيرموفقكند موفقمی

كه هاي درآمدي باالتر، بيشتر است. درحالیطور معين در بين بخشكننده بهكننده دارد. براي مثال، طرفداري مصرفبخش مصرف

درآمد آنها بيش از  كه كسانی) دهند. ثروتمندان شناسند، پيشنهاد میهايی را كه میدرصد برند 48طور متوسط كنندگان هندي بهمصرف

هايی كه از نظر مالی رو به رشدند دهند و خانوادهناسند، پيشنهاد میشهايی را كه میدرصد برند 38طور متوسط دالر در سال است( به 8588.

درآمد وجود هاي كمدهند. اختالف بزرگی بين گروهشناسند، پيشنهاد میهايی را كه میدرصد برند 42دالر در سال(  8388.تا  7588)درآمد 

شناسند یاند، آن را بهتر مدر يک دوره زمانی با يک برند سروكار داشته كنندگانی كهشود. مصرفدارد. درآمد بيشتر به طرفداري بيشتر منجر می

هاي همراه و تلويزيون ها براي مثال تلفنبنديدهند، بعضی دستهها نشان میدر اين شرايط، يافته.و تمايل بيشتري براي طرفداري از آن دارند

 را مزبور االيك دوباره كه دارند بيشتري تمايل اند،خريده شركتی از را كااليی رااخي كه مشتريانی كه معنی اين به باالتري دارند، « اثرتازگی»

 (  3972: 495.، جمشيدنژاد،   bcg.perspectives ).هندبد پيشنهاد ديگران به را آن يا بخرند

 .داردطرفداري از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  : فرضيه -

  شامل كمک كردن داوطلبانه به ديگران و يا جلوگيري از اتفاق افتادن مشکالت مربوط به كار می باشد. قسمت اول اين 8.كمک كردن :

 ميشود گفته حمايتی كمک به اصطالح. (. 489.تعريف شامل سه بعد نوع دوستی، ميانجی گري و تشويق می باشد ) طبرسا و رامين مهر، 

 (.5 ،ص 482. بالنچارد، و دارد)هرسی نياز آن به ربخشی كاراث تکميل براي پيرو كه

                                                           
12 Duant & Haris 
13FeedBack  
14 Marr 
15 Advocacy 

عنوان يکی از سه شركت بزرگ مشاوره در جهان شركت مشاوره مديريت آمريکايی است، در حال حاضر به (The Boston Consulting Group)گروه مشاوره بوستون،  ..

ام، امريکن ايرالينز، فورد، ايتنا، گروه تاتا، دولت كانادا و دولت فدرال اياالت بیيشود. برخی از مشتريان اين شركت عبارت است از: مايکروسافت، فايزر، گوگل، آشناخته می

  .متحده آمريکا
17 (BCG) 
18 Helping 
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 .داردياري رسانی از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  : فرضيه -

در مقابل  بيانگر اجتناب از وارد كردن خسارت به سازمان است. جوانمردي عبارت است از تمايل به شکيبايی: 9.تحمل ) بردباري (

 هاي كاري، بدون اين گله و شکايتی صورت گيرد.هاي اجتناب ناپذير و اجحافمزاحمت

 .داردتحمل از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  : فرضيه -

) 8F28.زمان بسيار ضروري است. دابهولکاررفتاري مشاركتی رفتاري است كه براي موفقيت زنجيره خدمات سارفتار مشاركتی مشتريان : 

( اين عبارت را به معناي درجه اي از مشاركت كه مشتريان خود را در توليد و تحويل محصوالت/خدمات در شركت درگير می كنند، 998.

مان موجب ايجاد سرويس ها تعريف كرده است. مشتريان با بهره گيري از دانش و مهارت هاي خود  و با پيشنهادات و بازخورد هاي خود به ساز

( . شركت ها و سازمان هايی كه درآنها مشتريان نقش فعال تري دارند خدمات شخصی مناسب .9F2. ،288.و ارتقاء آنها می گردند ) كه و تئو

 ( .28F22 ،.995تري را به مشتريان عرضه می كند ) فيرات و همکاران

 

 ابعاد مشارکت مشتریان 
  :تعامل شخصی 

 موفقيت الزمه و گيرد می بر در را و احترام دوستی نيت، حسن همچون هايی ويژگی كه و كاركنان، مشتريان بين فردي نميا روابط به

 بيشتر زياد مشتريان احتمال به دارد وجود بخش لذت و مثبت محيط اجتماعی سليقگی، هم كه هنگامی و دارد اشاره خلقی است، هم ارزش

 ( . 32F24 ،2888) لنگ نيک و همکاران شوند می ارزش خلقی رفتارهم درگير

 .داردتعامل شخصی از ابعاد رفتار مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  فرضيه  : -

  : رفتار مسئوالنه 

 و مشتريان ينب آميز موفقيت طور به خلقی ارزش هم رفتار اينکه براي .دهد می نشان را ارزش هم خلقی رفتار اصلی ماهيت مفهوم اين

 بدون در واقع باشند مسئول سازمان، كاركنان همانند و تشخيص خود را هاي مسئوليت و وظايف مشتريان كه است الزم رخ دهد، كاركنان

 (. 34F23 ،28.4يابد) يی و گانگ می كاهش هم خلقی ارزش به توجه مشتريان، مسئوالنه رفتار

 .داردركتی مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت رفتار مسئوالنه از ابعاد رفتار مشا فرضيه  : -

  : تسهيم ) اطالعات ( دانش 

تسهيم دانش به عنوان يک فعاليت پيچيده ولی ارزش آفرين، بنياد و پايه بسياري از استراتژي هاي مديريت دانش سازمانها می باشد، لذا 

سازمان براي مزيت رقابتی موثر است به شناخت و حذف و يا محدود كردن موانع آن در الزم است به همان ميزان كه  اين موضوع  در موفقيت 

(.  در واقع  تسهيم دانش عبارت از يک مجموعه رفتارهايی است 3325F ،2885جهت ايجاد زمينه مناسبتر براي تسهيم دانش اقدام نمود )ريگ

يم دانش عبارت است از يک نيروي  قطعی و مثبت در ايجاد نوآوري سازمان كه تبادل اطالعات يا كمک به ديگران را منجر می شود ادراک تسه

عبارت است از مجموعه ( تسهيم دانش 37F28 ،2887همچنين طبق تعريف) چيليگو(. F27 ،2884 :.83.3و كولووي .35F2ها )كوننلی

  .استرفتارهايی كه شامل تبادل دانش و اطالعات وكمک كردن به ديگران در اين خصوص 

 .دارداز ابعاد رفتار مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت   تسهيم اطالعات : فرضيه -

   : جستجوي اطالعات 

 پی در شناختی نيارهاي ديگر و برآوردن نياز مورد خدمات ساختن روشن براي ( مشتريان997.)  39F29همکاران و كالگ نظر طبق بر

 دارند.  نياز خدمات ديگر پارامترهاي و وضعيت مورد در اطالعاتی سبك به و بيشتر . هستند اطالعات

 .داردجستجوي اطالعات  از ابعاد رفتار مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  فرضيه :

                                                           
19 Tolerance 
20 Dabholkar (1990, p. 484) 
21 Keh & Teo, 2001 
22 Firat, Dholakia, & Venkatesh, 1995 
23 Lengnick-Hall, C.A., Claycomb, V., & Inks, L. W. (2000) 
24 Yi, Y. & Gong, T. 
25Riege 
26connenlly 
27Kellowey 
28 Schilligo 
29 Kellogg, D.L., Youngdahl, W.E. and Bowen, D.E. (1997) 
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 مدل تحقيق 
 با پژوهش مورد مسائل مورد در كه عواملی از شماري ميان تئوريک روابط بر است مبتنی كه است مفهومی الگوي يک نظري چارچوب

 جريان پيدا اي منطقی گونه به مساله قلمرو در پژوهشی سوابق بررسی با .مطابق شکلنظري چهارچوب اين. اند شده داده تشخيص اهميت

 .ارائه می گردد زير مفهومی مدل محققين، گذشته، تحقيقات ذكر و شده ارائه تعاريف به توجه با. كند می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Revilla-Camacho et al. (2015): : 1شکل

 

 تحقيقروش 
بررسی تاثير مشاركت مشتري و رفتار شهروندي بر عدم كه هدف،  چرامی باشد  توصيفی از نوع پيمايشی در اين پژوهش تحقيق روش

ين تحقيق جامعه مورد بررسی شامل مشتريان محصوالت در ا  است. اساس متغيرهاي پيشنهادي تحقيق بوده ، برخريد محصول توسط مشتري 

زيبايی فروشگاه هايلند در تهران می باشد. به طور متوسط تعداد مشتريان اين فروشگاه با توجه به عدم دسترسی دقيق به تعداد مشتريان، 

توسط كرجساي و  978.مفروض كه در سال  نامحدود در نظر گرفته می شود. در اين تحقيق، با استناد به جدول تعيين حجم نمونه از جامعه

. همچنين بايستی عنوان نمود كه نمونه گيري تحقيق حاضر به صورت نفر می باشد 483حجم نمونه در تحقيق حاضر مورگان ارائه شده است، 

( ( استفاده شده 28.5) 48ارانالزم به ذكر است كه در اين تحقيق از پرسشنامه )رويال كاماكو و همکدر دسترس می باشد. تصادفی نمونه گيري 

ي افزار آمارها به كمک نرمنامههاي بدست آمده از اين پرسشنامه ها ابتدا توزيع گرديد و سپس با استفاده از دادهدر اين تحقيق پرسش است. 

SPSS بزرگتر  7/8ست، از عدد آمده ا .ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد و مقدارهاي حاصل همان طور كه در جدول

 باشد.نامه هاي مربوطه از پايايی مطلوب برخوردار میگردد كه پرسشهستند، لذا مشخص می
 

 : نتایج آزمون مولفه هاي تحقيق1جدول شماره 
 

 
جستجو 

 اطالعات

تسهيم 

 اطالعات

رفتار 

 مسئوالنه

تعامالت 

 شخصی
 طرفداري بازخورد

كمک 

 كردن

تحمل و 

 بردباري

رفتار عدم 

 ريدخ

N 381 381 381 382 381 381 382 382 382 

Normal 

Parameters 

 2.750 2.6667 2.7500 2.6667 3.000 2.6000 2.666 3.000 3.000 ميانگين

انحراف 

 معيار
.8967 .9026 .9190 .82355 .93856 .95956 .75222 .92378 .7799 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.942 1.714 1.722 1.788 1.768 1.767 1.948 1.824 1.358 

 .8177 81888 81928 818.2 81888 81884 ..817 .8184 81828 ضريب آلفاي كرونباخ

 

                                                           
30 Revilla-Camacho et al. (2015) 

مجموعه مقاالت اولين همايش ملی 

 شناسی ايران،طرح مسائل جامعه

 محصول توسط مشتری عدم خرید  رفتار شهروندی مشتریان

 تحمل کمک کردن طرفداری بازخورد

جستجوي 

 اطالعات

 

تسهيم 

 اطالعات

 رفتار 

 مسئوالنه

 تعامل شخصی
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سپس به منظور اندازه گيري متغيرهاي تحقيق از روش ميدانی و از ابزار پرسش نامه استفاده گرديد. شاخص هاي مورد بررسی در پرسش 

 بوده است: به شرح زير 2نامه ارائه شده در جدول شماره
 

 : خالصه نتایج متغيرهاي جمعيت شناختی2جدول
 

 نتيجه متغير رديف

 «جنسيت» .
 7.17نفر( يعنی  294و )« مرد»پاسخ دهندگان درصد از  2218نفر( يعنی  87توان عنـــوان نــمود كه )می

 .باشندمی« زن»درصد 

 «سن» 2

 78.سال،  29-28( در بازه سنی  %12..نفر )  2.داد با توجه به نتايج بدست آمده می توان عنوان نمود كه تع

نفر )  34سال و تعداد  39-38( در بازه سنی  % 2713نفر )  85.، تعداد  49- 48( در بازه سنی  %3315نفر ) 

 سال به باال قرار دارند. 58( در بازه سنی 12%..

 «تحصيالت» 4

ديپلم ، راي تحصيالت ادرصد ( د % 8199.نفر ) 32تعداد  نفر به اين پرسش پاسخ داده اند كه از اين  .47 تعداد

درصد ( داراي نحصيالت  5.148نفر ) .9. فوق ديپلم ، راي تحصيالت ادرصد ( د % 2182.نفر ) 39تعداد  

درصد( داراي تحصيالت  81785نفر )  4درصد ( داراي تحصيالت فوق ليسانس و  .2215نفر ) .8ليسانس، 

 دكتري می باشند.

 ( متاهل می باشند. % 57159نفر )  228مجرد و تعداد درصد ( از افراد نمونه  49179نفر )  52.تعداد  عيت تاهلوض 3

 

پس از تکميل پرسش نامه هاي سوال اصلی مطرح شده در پرسش نامه پاسخ دادند.  .4پس از پاسخ گويی به سواالت فردي ، آنها به 

داده هاي حاصله مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين فصل به بحث و بررسی پيرامون نتايج ، مشتريان مركز خريد هايلند  مذكور توسط

اتی دحاصل از تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده و محقق پيشنهاداتی را با توجه به نتايج حاصله ارائه نموده و در قسمت پايانی نيز پيشنها

 اي انجام تحقيق توسط محقق آورده شده است.جهت انجام تحقيقات بعدي و بيان محدوديت ه
 

 بررسی فرضيه هاي تحقيق 
ج آن در كه نتاي. داردجستجوي اطالعات  از ابعاد رفتار مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  فرضيه اول : 

 آورده شده است.4جدول شماره
 

ن:جستجوي اطالعات از رفتار مشارکتی مشتریا3جدول  

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
 000. 14.825  130. 1.926 ثابت

 000. 6.553 319. 042. 278. جستجوي اطالعات

 

كه نتايج . دارداثير مثبت تسهيم اطالعات از ابعاد رفتار مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري ت فرضيه دوم :

 آورده شده است.3آن در جدول شماره
 

تسهيم اطالعات از رفتار مشارکتی مشتریان 4جدول   

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
 000. 16.420  129. 2.111 ثابت

 000. 5.119 254. 043. 219. تسهيم اطالعات
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كه نتايج  .ارددرفتار مسئوالنه از ابعاد رفتار مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  فرضيه سوم :

 آورده شده است.5آن در جدول شماره
 

 : رفتار مسوالنه رفتار مشارکتی مشتریان5جدول

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
 000. 17.664  117. 2.063 ثابت

 000. 6.121 300. 041. 254. رفتار مسئوالنه
 

در  كه نتايج آن. داردتعامل شخصی از ابعاد رفتار مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  فرضيه چهارم :

 آورده شده است..جدول شماره
 

 : تعامل شخصی از رفتار مشارکتی مشتریان6جدول

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
 000. 14.666  135. 1.973 ثابت

 000. 5.961 292. 046. 277. تعامل شخصی
 

كه نتايج آن در جدول  .داردبازخورد از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  فرضيه پنجم :

 آورده شده است.7شماره
 

 : بازخورد رفتار مشارکتی مشتریان7جدول

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
 000. 16.017  126. 2.015 ثابت

 000. 6.090 299. 041. 248. بازخورد
 

 كه نتايج آن در جدول .داردطرفداري از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  فرضيه ششم :

 آورده شده است.8شماره
 

: طرفداري رفتار شهروندي مشتریان8جدول  

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

 000. 17.628  110. 1.945 ثابت 1

 000. 7.687 367. 039. 299. طرفداري

 
در جدول  ج آنكه نتاي .داردياري رسانی از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  فرضيه هفتم :

 آورده شده است.9شماره
 

 ان: یاري رسانی رفتار شهروندي مشتری9جدول

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.528 .142  10.761 .000 

 000. 8.844 413. 048. 428. ياري رسانی
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كه نتايج آن در جدول  .دارداز ابعاد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت  تحمل فرضيه هشتم :

 آورده شده است.8.شماره
 

 : تحمل رفتار شهروندي مشتريان8.جدول

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.676 .111  15.136 .000 

 000. 10.156 462. 038. 390. تحمل

 : خالصه نتایج تحقيق 11جدول

 نتايج فرضيه رديف
تاييد يا رد 

 فرضيه

. 

جستجوي اطالعات  از ابعاد رفتار 

مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول 

 توسط مشتري تاثير مثبت دارد.

مشاركتی مشتريان بر عدم خريد جستجوي اطالعات  از ابعاد رفتار 

محصول توسط مشتري داراي تاثير مثبت است. رفتار عدم خريد 

 (81278( +  جستجوي اطالعات )  .192.محصول توسط مشتري = ) 

تاييد 

 فرضيه

2 

تسهيم اطالعات از ابعاد رفتار مشاركتی 

مشتريان بر عدم خريد محصول توسط 

 مشتري تاثير مثبت دارد.

مشاهده می شود تسهيم  اطالعات  از ابعاد رفتار  همان گونه كه

مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول توسط مشتري داراي تاثير 

( +   ...21مثبت است. رفتار عدم خريد محصول توسط مشتري = )

 (812.9تسهيم اطالعات ) 

تاييد 

 فرضيه

4 

رفتار مسئوالنه از ابعاد رفتار مشاركتی 

حصول توسط مشتريان بر عدم خريد م

 مشتري تاثير مثبت دارد.

رفتار مسئوالنه از ابعاد رفتار مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول 

توسط مشتري داراي تاثير مثبت است. رفتار عدم خريد محصول توسط 

 (81253( +  رفتار مسئوالنه )  218.4مشتري = )

 

تاييد 

 فرضيه

3 

تعامل شخصی از ابعاد رفتار مشاركتی 

ن بر عدم خريد محصول توسط مشتريا

 مشتري تاثير مثبت دارد.

تعامل شخصی از ابعاد رفتار مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محصول 

+ تعامل شخصی  1974.توسط مشتري تاثير مثبت دارد.  عدم خريد = 

(81277 ) 

 

تاييد 

 فرضيه

5 

بازخورد از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان 

تري بر عدم خريد محصول توسط مش

 تاثير مثبت دارد.

بازخورد از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول توسط 

 (0.248+ بازخورد )  218.5مشتري تاثير مثبت دارد. عدم خريد = 

تاييد 

 فرضيه

. 

طرفداري از ابعاد رفتار شهروندي 

مشتريان بر عدم خريد محصول توسط 

 مشتري تاثير مثبت دارد.

اد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول طرفداري از ابع

+ ياري رسانی  1935.توسط مشتري تاثير مثبت دارد. عدم خريد = 

(81299 ) 

تاييد 

 فرضيه

7 

ياري رسانی از ابعاد رفتار شهروندي 

مشتريان بر عدم خريد محصول توسط 

 مشتري تاثير مثبت دارد.

ر عدم خريد محصول ياري رسانی از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان ب

+ ياري رسانی )  1528.توسط مشتري تاثير مثبت دارد. عدم خريد = 

0.428 ) 

تاييد 

 فرضيه

8 

تحمل از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان 

بر عدم خريد محصول توسط مشتري 

 تاثير مثبت دارد.

تحمل از ابعاد رفتار شهروندي مشتريان بر عدم خريد محصول توسط 

 ( 8498+ تحمل )  .1.7.ت دارد.رفتار عدم خريد = مشتري تاثير مثب

تاييد 

 فرضيه
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 نتيجه گيري 
همبستگی ميان متغيرهاي مشاركت مشتريان و رفتار عدم خريد محصول توسط مشتري در بررسی فرضيه هاي تحقيق مشخص گرديد كه 

 42( و آلپرارتورک2883) .4كارن فنتونحاصل از تحقيقات نتايج وجود دارد. اين نتايج با نتايج بدست آمده در اين تحقيق در راستاي نتايج 

(  می باشد. آنها نيز در تحقيقات خود عنوان كرده اند كه روابط مثبت و معناداري ميان مولفه هاي رفتار شهروندي و رضايت وجود دارد. 2885)

كه بينش درست و مثبت در رابطه با رفتار شهروندي به عدالت ( كه عنوان می دارد 2889) 44همچنين با توجه به نتايج تحقيقاتی ايلماز كورساد

 درک شده می افزايد، می توان عنوان نمود كه با توجه به ميزان رضايت موجود از رفتار شهروندي، ديگر مولفه هاي مرتبت با رفتار شهروندي

و .... ( 28.8)  ،انواري و همکاران( ، اعتماد مشتريان 8928) 45( ، عدالت درک شده ايلماز كورساد،2885) 43همانند رضايت مشتريان آلپرارتورک

 (28.5انجلز و همکاران ) را می توان در سطح مناسبی ارزيابی نمود. همچنين نتايج بدست آمده در اين تحقيق را می توان در راستاي مطالعات 

ابراين بن ان موجب ارتقاء تعامالت با مشتريان می شود.يافته هاي اين تحقيق نشان می دهد كه رفتارهاي مشاركتی مشتريان در سازمدانست. 

 می توان عنوان نمود كه با توجه به سطح مناسب رفتار مشاركتی مشتريان عنوان نمود كه اين نتيجه حاصل تعامالت و برخورد مناسب كارمندان

نتايج  . تاثير مثبت استداراي ول توسط مشتري رفتار مشاركتی مشتريان بر عدم خريد محص با مشتريان می باشد. همچنين مشخص گرديد كه 

( می باشد. در اين تحقيقات نيز نشان  2015) 47( و نيز رويال كاماچو و همکاران 28.4)  .4حاصل از اين تحقيق در راستاي تحقيقات يی و يانگ

يال نتايج تحقيق حاضر برخالف يافته هاي ميت می دهد كه رفتار عدم خريد مشتريان با رفتار مشاركتی مشتريان رابطه اي مستقيم دارد. همچنين

نتايج حاصل از اين تحقيق  بر عدم خريد محصول توسط مشتري تاثير مثبت است. رفتار شهروندي( می باشد . همچنين  2882)  48و همکاران

( می باشد.بنابراين پيشنهاد می .288)  .3( و االگووان 2015) 38( و نيز رويال كاماچو و همکاران 28.4)  49در راستاي تحقيقات يی و يانگ

ا ه گردد تا با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد می گردد كه مركز خريد هايلند با شناسايی اين افراد در حوزه توليدي خود، برگزاري همايش

را براي محصوالت خود فراهم كنند. همچنين و الگو قرار دادن اين افراد در همايش ها و معرفی آنها زمينه را براي تبليغات بيشتر از طرف اين افراد 

استفاده از نيروي انسانی متخصص جهت فرهنگ سازي و جلب اعتماد مشتريان نسبت به مركز خريد بسيار می تواند مفيد باشد. در واقع مركز 

وش محصوالت و لوازم آرايشی ي فرخريد می تواند با استفاده از آموزش نيروي متخصص اقدام به فرهنگ سازي از طريق اين افراد در غرفه ها

  نمايد..

ه اجازمشاركت بيشتر و فعاليت اجتماعی از سوي مركز خريد را دارند به  ليكه ممکن است تما ی از مشتريانخاص ياز گروه ها یآگاه -

مركز خريد را در اختيار آنان  اجتماعی  ياطالعات مربوط به تالش ها جلب بيشتر اعتماد آنها ،با هدف و نيز  يدرک مشتر شيافزا يدهد برا یم

همچنين می توان با بهره گيري از فنون پيشرفته بازاريابی و تبليغات در رسانه هاي جمعی و اجتماعی فوايد استفاده از برخی محصوالت  .قرار دهند

 ا فرهنگ سازي نمود. را به افراد آگاهی داد و تفاوت ها و شيوه هاي استفاده مناسب و صحيح از برخی از اين لوازم آرايشی ر

زمـان اوقـات فراغت  و ... در ها، فستيوال هـا، مراسـم محلـی جشنواره مـی تواند با تنظيم مراسم مـختلف در قـالب مركز خريد هايلند -

. ي مشتريان استفاده كندمشتريان و بهبود رفتار شهروند تعلقدر جهت ايجاد  به وجود آمده را دور هم جمع كند و در آنجا از پتانسيل  مشتريان

مركز خريد  در امور مشتريانداوطلبانة  شـركت براي فرهنگ سـازي و بـه ويـژه اطـالع رسـانی دربـارة ضـرورتتبليغات شهري و رسانه اي 

ستمر در ايجاد بهبود م هروندانش دادن مشاركتايجاد سيستم هاي بازخوردي و نيز بـا  می تـواند  بسيار می تواند مفيد باشد. مركز خريد هايلند

 در ساختار مركز خريد در تقويت بنيان هاي رفتار شهروندي و مشاركت مشتري تاثيرگذار باشد.

 

تشکر و قدردانی: در اينجا الزم است از آقاي مهندس سعيد حسين خواه سوركوهی كه در خصوص تهيه گزارش ها و تدوين آن ما را ياري 

 ی نمايمنموده اند تشکر و قدردان
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