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چکیده امروزه مهمترین عامل در کسبرضایت مشتریان، شناخت انتظارات عاطفی مشتریان میباشد،
زیرا در صنعت خدماتی، توجه به احساسات و عواطف مشتریان امری ضروری به شمار میرود. و افراد
تمایل دارند که در طول تجربهی دریافت خدمات خود، بعد احساساتی یک رویداد را که انتظار داشته اند

نیز تجربهو ارضا نمایند. براین اساس هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ادراک ازکیفیت بر تمایالت
رفتاری با تاکید برنقش میانجی رضایت عاطفی مشتریان در بیمه معلم استان گیالن میباشد. روش

تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و هدف آن کاربردی است، و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن
پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کلیهی مشتریان بیمه معلم استان گیالن
میباشد. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 426

نفر است. از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند جهت انتخاب شعب و جهت انتخاب مشتریان از روش
SPSS نمونهگیری غیراحتمالی دردسترس استفاده شده است. داده¬ها از طریق نرم افزارهای

نسخه22، و PLS2 SMART مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد؛ ادراک
ازکیفیت و محیط خدمات بر رضایت عاطفی مشتریان تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که

رضایت عاطفی بر ادراک مشتریان از محصول و تمایالت رفتاری تاثیر گذار است.در ادامه نتایج نشان داد
که ادراک مشتریان ازمحصول برتمایالت رفتاری مشتریان تاثیرگذار است. در نهایت نتایج نشان داد که

رضایت عاطفی واسطه رابطه ادراک از کیفیت خدمات به تمایل رفتاری و ادراک از خدمات است. و
همچنین رضایت عاطفی واسطه رابطه ادراک از کیفیت محیط خدمات به تمایل رفتاری است. در نهایت

هر 8 فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفتند.
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