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 چکیده

 جهانی، ی دهکده در مشتریان رضایت کسب جهت ها شرکت پیش از بیش رقابت و سوم هزاره به ورود با

 و محصول از راضی مشتریان. است گردیده مطرح ها ن سازما تمام اصلی هدف انعنو به مشتریان ارضای

 دارند، نگه راضی را خود مشتریان توانند نمی که هایی شرکت. هستند ها شرکت وسودآوری بقا منبع خدمات،

 کیفیت بررسی تحقیق این در اصلی مسئله. هستند فنا به محکوم و ماند نخواهند باقی بازار در زمان گذشت با

( اعتماد و ، پاسخگوییبودن محسوس همدلی، اطمینان،) بعد پنج شامل که مشتریان توسط شده درک خدمات

 کاربردی نوع از و پیمایشی -توصیفی تحقیق، روش. است مشتریان وفاداری و رضایت بر آن تاثیر و بوده

 محتوایی روایی از استفاده با آن اییپای و روایی و گردیده استفاده پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای. است

 شرکت مشتریان پژوهش این در آماری جامعه. گرفت قرار تایید مورد کرانباخ آلفای همچنین و سازه و

 ساده تصادفی گیری نمونه نوع از و بوده احتمالی گیری نمونه طرح. باشد می شهرمشهد در خراسان شاداب

 استفاده استفاده LISREL و SPSS های افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای. است گردیده استفاده

 ابعادکیفیت  دهد که نشان می ،دادند پاسخ تحقیق سواالت به که نفر 384 به مربوط های داده تحلیل و شده

 و نیز رضایت مشتریان با مستقیم طور به( بودن، پاسخگویی و اعتماد محسوس همدلی، اطمینان،)  خدمات

 دارند معناداری رابطه آن ها داریبا وفا رضایت

 مشتریان، رضایت اعتماد، پاسخگویی، بودن، محسوس همدلی، اطمینان، خدمات، کیفیت: کلیدی کلمات

 مشتریان وفاداری
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 مقدمه.

 دیگر. رود می پیش خدمات بر مبتنی اقتصاد سوی به افزون روز طور به که کنند می زندگی محیطی در افراد امروزه

. باشد می مطرح اقتصاد در آفرینی ارزش قلب عنوان به بلکه رود، نمی شمار به اقتصاد از کوچکی بخش خدمات

 محصوالتی اغلب بلکه شود، نمی محدود آموزشی و بهداشتی بیمه، پستی، بانکی، خدمات به  خدمات امروزه دیگر

 به خدمات فزایندة رشد کنونی سالهای در. شوند می شامل نیز را خدمت از عناصری کنیم، می خریداری که

 پایه خدمات مبنای بر که اقتصادی در تغییر و جابجایی. است آمده در دنیا در اصلی روندهای از یکی صورت

 (2،2111و نیام 1ت.)کریماس شده نمایان 1791 سال از  جامع صورت به است، شده گذاری

 رقابتی مزیت به دستیابی اصلی حل راه ،است افزایش حال در پیوسته ها شرکت میان رقابت که امروز دنیای در

 .(5،1778،بلیگین4،یاواس3شمولمیشود) مشتریان رضایت به منجر خود نوبه به که است خدمات بهبودکیفیت پایدار،

 تبیتین  و تعریت   درستتی  بته  مشتتری  کارکرد و نقش جایگاه، ،جامعه هر فرهنگ در باید  که است این اساسی نکتة

 ختود  صتحی   جهت در سازمانها تا شود عمل آن به و مطرح، ارزش یک عنوان به شتریم به رسانی خدمت و گردد

و  6)قاستم  گتردد  متی  مشتتری،  وفتاداری  و خرستندی  آن از بتاالتر  و رضتایت  باعت   عمل این نتیجه در گیرند، قرار

 (.9،2111عبداهلل

کیفیت خدمات  رصدد بررسی تأثیردبا توجه به تأکید روزافزون شرکتها بر مشتری و رضایت آنها ، این پژوهش نیز 

 شد.باارائه شده بر رضایت و وفاداری مشتری می

       پژوهش ( مبانی نظری2

 کیفیت خدمات (2-1

 به مبادله طرف یک که است نشدنی لمس و نامحسوس منفعتی یا فعالیت خدمت، است معتقد 8کاتلر فیلیپ

 وابسته فیزیکی کاالی به است خدمت ممکن رد.تولیدندا دنبال به را چیزی مالکیت و کندمی عرضه دیگر طرف

                                                       
1 .karim 
2 Nayam 
3 Shemwell 
4 Yavas 
5 Bligin 
6 kassim 
7 Abdullah 
8 katler 



 

 رویکرد در :دارد وجود کیفیت تعری  قبال در متفاوتی های (. رویکرد1،1777نباشد)کاتلر و آرمسترانگ یا باشد

استانداردهای  با محصول تطابق میزان به کیفیت، فنی، رویکرد در .باشدمی ذاتی بابرتری مترادف کیفیت فلسفی،

 تعیین آن گیرندگان توسط که است ذهنی موضوعی کیفیت محور، مشتری رویکرد در .شودمی داده نسبت فنی،

 تعری  زمینه در دیدگاه این رسدمی نظر به .دارد بستگی مشتریان ادراکات به جدی شکل به و گرددمی تبیین و

 (3،1421و وایت 2)اشنایدر برخوردار است. ای ویژه جذابیت از خدمات حوزه در کیفیت

 دائمی ارائه کند، متمایز رقبا سایر از را خود بدان توسل با تواندمی خدماتی مؤسسه که اساسی هایراه از یکی

 دارای خدماتی ارائه که اند بردهپی نکته این به هاشرکت از بسیاری. است ها آن به نسبت برتر خدماتی کیفیت

 باالتری سود و فروش به که مزیتی. آورد ارمغان به آنان برای نیرومندی و محکم رقابتی مزیت تواندمی کیفیت،

. اندشده ایافسانه تقریباً کنند، می ارائه که خدماتی عالی کیفیت دلیل به خدماتی مؤسسات از بعضی. انجامدمی

 پیشی آن از یا شود داده مناسبی پاسخ خدمات، کیفیت از مشتریان انتظارات به است کافی هدف این حصول برای

 بیش و دهید قول دهید، انجام توانیدمی که را آنچه فقط» اکسپرس امریکن مدیران از یکی اظهار به بنا. شود رفتهگ

 هایآگهی و  دهان به دهان تبلیغات گذشته، تجربیات براثر انتظارات این. «کنید عمل اید،داده قول که آنچه از

 انتظار مورد خدمات با را مؤسسه یک شده ارائه خدمات الباًغ مشتریان،. آیندمی وجود به خدماتی مؤسسه تبلیغاتی

 مورد خدمات از بیش شده ارائه خدمات که کنندمی مراجعه مؤسسه این به باز صورتی در آنها. کنندمی مقایسه خود

 (.5،2111و روی 4جانگولی)باشد آن با برابر حداقل یا ایشان انتظار

 تعاری  از یکی.کنندنمی اشاره خدمات کیفیت ابعاد به و دارند کلی چهارچوبی معموالً خدمات، کیفیت تعاری 

 برتری مورد در مشتریان قضاوت: از است عبارت خدمات کیفیت» که؛ است صورت این به خدمات کیفیت رایج

 است کرده ایجاد کلی ابعاد نچندی سروکوال،مدل  خدمات، کیفیت راجع به ابعاد(.6،1788زیتامل)«خدمت یک

 تند از:عبار که

 )محسوس بودن(.کارکنان حضور تجهیزات فیزیکی، امکانات مشهودات، -1

 پاسخگویی().درستی و اطمینان قابلیت با شده داده وعده خدمات انجام توانایی اطمینان، قابلیت -2

                                                       
1 Armstrong 
2 Schneider 
3 White 
4 Ganguli 
5 Roy 
6 Zeithaml 



 

 )اعتماد(.خدمات معطلی کردن بدون فراهم و مشتریان به کمک برای تمایل اعتماد، -3

 )اطمینان(.اطمینان القا توانایی و بودن رفتار خوش و مشتری، های ستهخوا شناخت اطمینان،-4

 )همدلی(.دلسوزانه فردی توجه همدلی، -5

ی آن با وفاداری ، نقش متغیر مستقل را دارد و به دنبال رابطه ، کیفیت خدمات و ابعاد آندر این پژوهش

 باشیم. مشتری)متغیر وابسته( از طریق کسب رضایت مشتری)متغیر واسطه(می

 

رضایت مشتریان (2-2  

این  وبرای نیست گیری اندازه قابل مستقیم طور به که است مجرد ای سازه کننده مصرف یا مشتری رضایت

)هیر .ندارد وجود قلمرو، این در پژوهشگران همه توافق مورد تعری  یک اما .شود عملیاتی تعری  باید منظور،
 (.2113و دیگران،1

 طبق) خدمات یا محصول عملکرد بین مقایسة آمده، عمل به مشتری، رضایت برای که متعددی تعاری  جوهره

 (2،1781سیرگی) .است مقایسه این نتیجة مشتری(و انتظارات اننداستاندارد)م یک با ،(مشتری برداشت و ادراک

 محصول یک ویژگی حد چه تا که است مسأله این خصوص در مشتری قضاوت رضایتمندی،حاصل حقیقت در

 رضایتمندی یارزیابانه ماهیت تعری ، این .باشدمی مطلوب سط  در مشتری انتظارات تامین به قادر خدمت، یا

 فروشگاه، یا و تجاری محصول،مارک یک آیا که سازدمی مشخص مشتری آن ازطریق که سازدیم برجسته را

 .خیر یا سازدمی برآورده را او انتظارات

 کانو:های مشتری از دیدگاه خواسته

اند و برآورده ساختن هریک از این سه دسته،تأثیر متفاوتی بر های مشتری از سه دسته مختل  تشکیل شدهخواسته

 مشتری دارند.

کنند.این ها هستند که از ایجاد عدم رضایت جلوگیری میها همان حداقلهای پایه و اساسی: این خواستهخواسته-1

صیات در محصول لحاظ کند این خصوم محصول هستند و مشتری فرض میموارد از نوع ایمنی، پایایی و دوا

 است.شده

باشد که عدم برآورده ساختن آنها موجب های عملکردی: شامل الزامات عملکردی محصول میخواسته-2

 شود و برآورده شدن آنها رضایت و خشنودی مشتریان را به همراه دارد.نارضایتی مشتریان می

                                                       
1 Hair 
2 Sirgy 



 

های کیفیت هستند که تا قبل از ارائه توشط تولیدکننده محصول یا ارائه گیزشی: آنها ویژگیهای انخواسته -3

ها شود.در نتیجه برآورده نشدن آندهنده خدمات، به صورت یک نیاز و یا خواسته از دید مشتری دیده نمی

هیجان و رضایت بسیار شود اما برآورده ساختن آن توسط تولیدکننده محصول،سبب نارضایتی مشتری را سبب نمی

شوند اما در صورت شناسایی و ها این است که از طرف مشتری بیان نمیویژگی این خواستهگردد.باالی مشتری می

 کنند.های رقابتی باالیی برای محصول ایجاد میارائه، مزیت

ی نوع رابطه آن با  است و در صدد بررسدر این پژوهش، نقش رضایت مشتری به عنوان متغیر واسطه ، تعری  شده

 وفاداری مشتری هستیم. 

( وفاداری مشتریان2-3  

خرید  تکرار .باشدمی روانی فرایندهای رفتار، دلیل این که است خرید تکرار معنی به تجاری نام به وفاداری

 (1،1778)کلرباشدمی هنجاری و احساسی روانی، عوامل نتیجه بلکه نیست اختیاری واکنش یک صرفا

 است؛ شده تشکیل نگرشی وفاداری و رفتاری وفاداری دوجزء از تجاری نام هب وفاداری

 یک طی در مشاهده قابل خرید ازطریق تجاری نام به وفاداری را رفتاری وفاداری (،1776 همکاران، ملنزو )

 انپژوهشگر از بسیاری.کنندمی تعری  خرید قصد یا تعهد ترجیحات، بیان اساس رابر نگرشی وفاداری و دوره

 مورد باید نیز نگرشی ابعاد بنابراین کند بیان را خرید واقعی علل تواندنمی به تنهایی رفتاری وفاداری که معتقدند

 خواهند خرید برند همین از مجدداً که مشتریان معناست این به ی رفتار ی وفادار (.2،2112د)کومارگیر قرار توجه

 دهی رجحان تعهد دهندهنشان و است رتدوام با رفتاری وفاداری هب نسبت نگرشی وفاداری که رسدمی نظر به کرد؛

 به وفاداریشود.می مشاهده برند یک از فردی به منحصر هایارزش کهآید بوجود می وزمانی اشدبمی مشتریان

 به درآغاز، یان مشتر .است ویژه تجاری عالمت با محصولی ی دارا که است شرکتی غایی و نهایی هدف مارک،

 خرید ادامه وتکرار به آن از ازرضایت پس و کنندمی خریداری ویژه ی تجار عالمت با را محصولی آزمایشی طور

  .هستند مطمئن و آشنا محصول آن هبیرا  ز شوند، می متمایل مارک یا تجاری عالمت همان

 یگر د به نسبت مارک کی ی برا بیشتر پول دادن به هستند، متعهد مارک به نسبت مارک: به وفادارانتوان گفت می

 .کنندمی توصیه دیگران به را نظر مورد مارک دارند، تمایل هامارک

 : شوندمی بندی دسته طبقه 4 به مشتریان شناسی روان لحاظ الزم به ذکر است از

 .دانند می رقیب ازکاالی بهتر  کامال را شرکت کاالی که مشتریانی : وفادار مشتریان 1-

 .دانند می رقیب کاالی از هترب کمی را شرکت کاالی که مشتریانی : وفادار « نسبتا مشتریان 2-

 .دانند نمی رقیب کاالی از بهتر را شرکت کاالی که مشتریانی : وفابی مشتریان 3-

                                                       
1 Keller 
2 Kumar 



 

 .دانند می شرکت کاالی از کامالبهتر را رقیب کاالی که مشتریانی :رقیب وفادار مشتریان 4-

ها برای شرکت، بهتر است درصدد حفظ مشتریان شتریان وفادار و سودآوری باالی آنبا توجه به هزینه زیاد کسب م

داشتن مشتریان خود باشند.نتایج  هها باید در صدد راضی نمودن و راضی نگپس شرکت .وفادار خود باشیم

 ها باشد.تواند راهنمای خوبی برای شرکتهای اینچنین میپژوهش

است و در صدد بررسی نوع رابطه ابعاد کیفیت ه عنوان متغیر وابسته معرفی شدهدر این پژوهش، وفاداری مشتری ب

 خدمات  با وفاداری مشتری ،توسط متغیر واسطه یعنی رضایت مشتری هستیم.

 پیشینه پژوهش (2-4

 (مطالعات داخلی:2-4-1

جاد اعتماد و رضایت (طی تحقیقی به بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی در ای1371حسنقلی پور و همکاران)

مشتریان برخط در صنعت خدمات مالی در شرکتهای کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار شهر تهران انجام 

رابطه مثبت و  درک شده، الکترونیکی دادند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دادند که کیفیت خدمات

الکترونیکی درک شده رابطه مثبت و معناداری با رضایت  اعتماد برخط دارد.همچنین کیفیت خدمات معناداری با 

 مشتریان دارد. 

های چهار ستاره شهر ( به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در هتل1371حقیقی کفاش و باقری)

 و خدمات کیفیت از میهمانان ادراک بین شیراز، با استفاده از پنج بعد سروکوال  پرداختند و به این نتیجه رسیدند که

 کمترین ملموس عوامل بعد،  خدمات کیفیت بعد پنج میان از و است برقرار قوی و مستقیم رابطه آنها وفاداری

 کیفیت انسانی بعد به پیش از بیش توجه ضرورت تحقیق نتایج دارد. مشتریان وفاداری با را همبستگی ضریب

 .میدهد نشان را خدمات

 کیفیت سنجش و ژوهشی از مشتریان بانک سامان شعبه احمدآباد مشهد به بررسی( طی پ1388فتی)شکاری و رأ

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که  سامان بانک در مشتری یوفادار با آن رابطه سروپرف و مدل اساس بر خدمات

 از کدام یان هرم همچنین دارد، وجود معناداری رابطه مشتری وفاداری و خدمات ،بین کیفیت %75در سط  اطمینان 

 دارد. وجود معناداری رابطه مشتری وفاداری و خدمات کیفیت ابعاد

 

 ( مطالعات خارجی:2-4-2



 

 رضایتمندی ارزیابی به  مراتبی سلسله مدل یک از استفاده با خود پژوهش در (،2111) وهمکارانش 1چن

 رضایتمندی و خدمات کیفیت بین ةرابط که داد نشان نتایج .پرداختند خدمات باکیفیت آن ارتباط و گردشگران

 تعامل) خدمات کیفیت بر گذار تأثیر بعد چهار بین مثبتی ارتباطیعنی  . است معنادار و مثبت گردشگران

 بر عالوه .دارد وجود گردشگران رضایتمندی و (تکنیکی وکیفیت دسترسی کیفیت فیزیکی، محیط کارکنان،

 .دارد وجود مجدد بازدید به تمایل و ندیرضایتم خدمات، کیفیت بین مثبتی ارتباط این،

های (، طی پژوهشی به ارزیابی کیفیت خدمات  با استفاده از مدل سروکوال،در بانک2113وهمکاران) 2اسد

ای دو بخشی گردآوری شد. نتایج نشان داد که از نظر پاکستان پرداختند.اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه

، بعد همدلی، تضمین و پاسخگویی باالترین رتبه را داشتند.از نظر ادراک نیز بعد قابلیت اطمینانانتظارات ،به ترتیب 

 پاسخگویی و تضمین به ترتیب باالترین رتبه را داشتند.

 ( توسعه فرضیه ها ومدل مفهومی3

1H:  رمشهد شه در خراسان شاداب شرکت مشتریان رضایت و کیفیت خدماتداری بین ی مثبت و معنی رابطه

 .وجود دارد

H1a  :وجودشهرمشهد  در خراسان شاداب شرکت مشتریان رضایت و اطمینان بین معنی داری و مثبت رابطه ی 

 .دارد

1bH  :وجودشهرمشهد  در خراسان شاداب شرکت مشتریان رضایت و همدلی بین داری معنی و مثبت ی رابطه 

 .دارد

1cH  :شهرمشهد  در خراسان شاداب شرکت مشتریان رضایت و دنمحسوس بو بین داری معنی و مثبت ی رابطه

 .دارد وجود

1dH  :وجودشهرمشهد  در خراسان شاداب شرکت مشتریان رضایت و پاسخگویی بین داری معنی و مثبت ی رابطه 

 .دارد

1eH  :دارد وجودشهرمشهد  در خراسان شاداب شرکت مشتریان رضایت و اعتماد بین داری معنی و مثبت ی رابطه. 

2H :وجودشهرمشهد  در خراسان شاداب شرکت مشتریان وفاداری و رضایت بین داری معنی و مثبت ی رابطه 

 .دارد

 

 است یافته شکل تحقیق تئوریک مدل تحقیق این اصلی دغدغه به توجه با و موضوع ادبیات بررسی با لذا

 

                                                       
1 Chen 
2 Asad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق تئوریکمدل  (1 شماره شکل

 

 روش شناسی (4

 دهد می توسعه  متغیرها میان و تاثیرپذیری رابطه کیفیت مورد در را کاربردی دانش حاضربدین دلیل کهپژوهش 

 پیمایشی صورت به نیز تحقیق انجام است. روش توصیفی دادها، گردآوری روش نظر از و کاربردی ازنظرهدف

 نرم از ها داده تحلیل و تجزیه ایبر. پردازد می آن ها میان روابط ونیز متغیرها وضعیت توصی  به که چرا بوده

 .است  شده استفاده LISRELو  SPSS افزار

مشتریان رضایت کیفیت خدمات  

 اطمینان

 همدلی

 محسسوس بودن

 پاسخگویی

 اعتماد

نوفاداری مشتریا  



 

 ابزارجمع آوری داده ها (4-1

باشد. با توجه به یشی استفاده از پرسشنامه میهای پیماهای رایج در گرد آوری اطالعات در پژوهشیکی از روش

این که چگونگی اندازه گیری متغیرهای تحقیق مشخص است و با توجه به درجه دقت الزم در گردآوری 

 نظر در پرسشنامه تحقیق دراین ها ه داد آوری جمع روش بهترینها اطالعات، طول مدت پژوهش و سایر هزینه

مشتریان  رضایت و وفاداریکیفیت خدمات، بخش  سهگویه در  32یق شامل ی این تحقپرسشنامه گرفته شد.

( شامل کیفیت خدمات) اولقسمت  تایی لیکرت قسمت بندی شده است. 5های آن در یک طی  باشد که پاسخمی

 گویه 4گویه،  22که ازاین است.  (1785) 1پاراسورامان، زیتامل و بری باشد که برگرفته ازتحقیقاتگویه می 22

 5و گویه مربوط به پاسخگویی  4گویه مربوط به محسوس بودن،  4گویه مربوط به همدلی،  5مربوط به اطمینان، 

 و است شده تشکیل گویه 5از که است مشتریان رضایت به مربوط دوم قسمت .می باشدگویه مربوط به اعتماد 

( مشتریان وفاداری) سوم قسمت. باشد می( 7811) الیور مطالعه اساس بر( 2111) 2گوینر و گرملر مطالعه از برگرفته

 .است( 1776) همکاران و  3زیتامل ازتحقیقات برگرفته که باشدمی گویه 5 شامل

 روایی وپایای ابزار (4-2

 کسب جهت به اما است، شده استخراج معتبری منابع از و بوده استاندارد درتحقیق استفاده مورد ابزار اینکه با

 گروه اساتید از تن چند اختیار در نامه پرسش واقعی، محیط با آن های گویه بیشتر هرچه ابقتط و بیشتر اطمینان

 اقدامات و نموده استفاده ها گزاره بیشتر هرچه بهبود جهت در آنان نظرات نقطه از تا گرفت قرار مدیریت

و  بررسی اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با نیز نامه پرسش سازه روایی همچنین  گیرد. صورت الزم اصالحی

 از هریک که جا آن از است مشخص که طور همان. است شده داده نشان متغیرهای تحقیق برای ذیل جدول در

 مقادیر 1 شماره جدول لذا(. 2117 ،4پلنت) شوند می حذف باشد 1.3 از کمتر آن بارعاملی مقدار که هایی سنجه

 .دهد می رنشانهرمتغی برای را پرسشنامه های سنجه شده آنالیز

 

 

 

 

 

                                                       
1 Parasuraman, Zeithamel & Berry 
2 Gremler & Gwinner 
3 Zeithaml 
4 Pallant 

C C1 C2 C3 C4     



 

 اکتشافی عاملی تحلیل نتایج -1 شماره جدول 

       
Cطمینان، : اEM ،همدلی :E ،محسوس بودن :R ،پاسخگویی :Tاعتماد :،  S ،رضایت :Lوفاداری :  

                                                      

 چند هایمقیاس برای داخلی سازگاری آزمون ترین رایج که کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با نیز ابزار پایایی

 دهدرا برای مولفه های تحقیق نشان میاین ضریب  مقدار 2جدول شماره گرفت.  قرار ابیمورد ارزی است عاملی

.  

 

 نتایج تعیین پایایی ابزارتحقیق -2جدول شماره 

L S T R E EM C 
1.836 1.863 1.546 1.654 1.373 1.954 1.627 

C :،اطمینان EM :،همدلی E :بودن، محسوس R :،پاسخگویی T :،اعتماد  S :ت،رضای L :وفاداری 

 

 

 نمونه تحقیق جامعه و (4-3

با توجه به اینکه جامعه  .باشد می شهرمشهد در خراسان شاداب شرکت مشتریان پژوهش این در آماری جامعه. 

نفر در نظر گرفته شد.   384باشد با استفاده ازجدول مورگان حجم نمونه معتبر برای این تحقیق آماری نامحدود می

توصیفی است، بنابراین  دادها، گردآوری روش نظر از تحقیق بر اساس نوع هدف کاربردی بوده واز آنجا که این 

 1.527 1.811 1.318 1.627 بارعاملی

EM EM1 
1.564 

EM2 
1.678 

EM3 
1.378 

EM4 
1.546 

EM5 
1.453 

   
 بارعاملی

E 
 بارعاملی

E1 

1.622 

E2 
1.658 

E3 
1.386 

E4 

1.546 
    

R 
 بارعاملی

R1 
1.891 

R2 
1.695 

R3 
1.618 

R4 
1.589 

    

T 

 بارعاملی
T1 
1.981 

T2 

1.456 

T3 
1.964 

T4 
1.546 

T5 

1.435 
   

S S1 
1.482 

S2 
1.658 

S3 
1.912 

S4 
1.917 

S5 

1.677 
   

 بارعاملی

L L1 
1.913 

L2 
1.952 

L3 
1.911 

L4 
1.541 

L5 
1.355 

   

 بارعاملی



 

 421بنابراین تعداد طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. 

 طور کامل برگشت داده شد.پرسشنامه ب 384پرسشنامه توزیع شد که ازاین تعداد پرسشنامه توزیع شده، تعداد 

 

 ( تحلیل داده ها5

 (بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان5-1

سال،  31تا  21بین  %31سال،  21پاسخ دهندگان زیر  %9سال بود.  33 نامه  پرسش به دهندگان پاسخ سن متوسط

 پاسخ بین ال سن داشته اند. ازس 51پاسخ دهندگان باالی  %18سال و 51تا  41بین  %22 سال، 41تا  31بین  23%

 از تحصیالت سط  سؤال به دهندگان پاسخ از و اند زن بوده %65مرد و  %35 جنسیت سؤال برای معتبر دهندگان

لیسانس و دکترا  فوق نفر 21 نفرلیسانس، 35 دیپلم، فوق نفر 151، و پایین ترازآن نفر دیپلم 198نفر،  384 مجموع

 بوده اند.  نفر 1

 
 
 
 

 

 آزمون فرضیه ها (5-2

 می باشد. 3میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به صورت داده های جدول شماره 

 

 

 میانگین و انحراف معیار -3جدول شماره 

انحراف 

 معیار

  میانگین

323.1  877.3   C 

113.1  768.3   EM 

143.1  323.3   E 

312.1  684.3   R 

332.1  483.3   T 

331.1  368.3   S 

213.1  386.3   L 

C :،اطمینان EM :،همدلی E :بودن، محسوس R :،پاسخگویی T :،اعتماد  S :،رضایت L :وفاداری 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 های تحقیق( بررسی فرضیه5-3

شده داری آن ها و همچنین نتایج حاصلهای تحقیق با استفاده از  ضرایب مسیر و سط  معنیبه منظور بررسی فرضیه

داری )مقدار احتمال( معنی p-valueگیرد. مقدار های تحقیق مورد ارزیابی قرار میرضیهبرای متغیرهای واسط، ف

کمتر باشد مسیر و ضریب مسیر مورد نظر تایید  15/1دهد، اگر مقدار مورد نظر از ضرایب مسیر بررسی نشان می

، 1)فورنل و الرکر شوددار نبوده و فرضیه مورد نظر رد میگردد؛ در غیر این صورت، آن ضریب مسیر معنیمی

1781.)  

 فرضیات نتایج -4 شماره جدول

                                                       
1 Fornell & Larcker 

 نتیجه فرضیه سط  معناداری خطای استاندارد ضریب مسیر مسیرمستقیم

 تایید P  1aH <3.331 3.143 3.336  رضایت  اطمینان 

 تایید 3.332p =  1bH 3.112 3.297 رضایت همدلی 

 تایید 3.34P =  1cH 3.126 3.273 رضایت محسوس بودن  

 تایید 3.331P =  1dH 3.148 3.331 رضایت    پاسخگویی   

 تایید 3.331p <  1eH 3.114 .324 رضایت    اعتماد   



 

 

 می 316/1، ضایترو  اطمینانضریب مسیر بین  فرعی درارتباط با فرضیه اول 4های جدول شماره با توجه به داده

شود. ضریب مسیر می تأییدبوده فرضیه مورد نظر  15/1از  که کمتر  p <1.111باشد. لذا با توجه به درجه معناداری 

 15/1که کمتر از   p = 1.112 باشد. لذا با توجه به درجه معناداری آن ها می 278/1مشتریان،  رضایتو  همدلیبین 

، رضایتمحسوس بودن و های جدول فوق ضریب مسیر بین دد. با توجه به دادهگربوده فرضیه مورد نظر تایید می

گردد. می مربوطه تاییدبوده فرضیه  15/1از  کمترکه   1.14   pباشد. لذا با توجه به درجه معناداری می 283/1

که کمتر از   p  = 1.111باشد. لذا با توجه به درجه معناداری می 311/1، رضایتو  پاسخگوییسیر بین ضریب م

. باشد می 324/1 مشتریان، رضایت و اعتماد بین مسیر ضریب همچنینباشد. بوده فرضیه مورد نظر معنادار می 15/1

درارتباط . گردد می تایید نظر مورد فرضیه بوده 15/1 از کمتر که  p < 1.111 ها آن معناداری درجه به توجه با لذا

که   p  <1.111باشد. لذا با توجه به درجه معناداری می 378/1، وفاداری و رضایتضریب مسیر بین  دومبا فرضیه 

 شود. بوده فرضیه مورد نظر تایید می 15/1کمتر از 

 

 شکل در که همانطوری. نمود ارائه را تحقیق این نهایی مدل توان می شده رد و شده تایید های فرضیه به توجه با

 شده داده نمایش چین نقطه بصورت نشده تایید روابط و کامل خط با هشد تایید روابط شود می  مشاهده 3 شماره

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تایید 3.331P <  2H 3.148 3.397 وفاداری  رضایت  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطمینان

 همدلی

 محسوس بودن

 پاسخگویی

 اعتماد

مشتریان رضایت  وفاداری مشتریان 



 

 

 

 

 

 

 
 نتیجه نهایی از مدل تحقیق(  3شکل شماره

 روابط تایید شده                        روابط تایید نشده

 

 

 ه گیری و پیشنهادات(بحث، نتیج6

  گیری:( نتیجه6-1
اما مسئله گیرد.را دربرمی هاشرکتو فعالیت دانیم، جذب مشتری امروزه سهم زیادی از مخارج همانطور که می

ها به وجود مشتری وابسته است. پس یکی از باشد. چراکه بقا و تداوم حیات شرکتتر، حفظ مشتری میمهم

 که اندکرده ثابت گوناگون صنایع در مطالعاتباشد. ری میها وفادار نمودن این مشتهای اساسی شرکتدغدغه

 صلی وفادارساختن مشتریا   عوامل از یکی ارائه شده،با ایجاد رضایت در مشتری، خدمات باالی کیفیت

 واقع غفلت مورد بخش این ملی، اقتصاد در خدمات بخش روزافزون اهمیت علیرغم ایران، کشور در است.

  ی خدمات. د تأییدی باشد برای اهمیت چگونگی ارائهنتوانیی از این قبیل میهاپژوهش لذا. است شده

 ( پیشنهادات:6-2

های انجام های پژوهش حاضر و درنظر گرفتن نتایج پژوهشبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه

تبدیل  گشای خوبی برایها بتواند راهنگردد.امید است که توجه به آشده تاکنون،پیشنهادات زیر ارائه می

 به مشتری وفادار باشد. مشتری،

مشتریان وفادار شرکت،اگرچه ممکن است درصد کمی از مشتریان ما را تشکیل دهند،اما بیشترین  (1

سودآوری را برای ما به همراه دارند. پس به جای تمرکز منابع مالی به روی تبلیغات گسترده برای 

 ر است درصدد شناسایی و حفظ مشتریان وفادار باشیم.مشتریان بالقوه،بهتتعداد کثیری از

با در نظر گرفتن تأثیرگذاری رضایت مشتری بر وفاداری ، و همچنین تأثیر مثبت کیفیت خدمات  (2

 د.راضی ما را وفادار ساز تواند مشتریانخدمات با کیفیت برتر می یبر رضایت مشتری،ارائه



 

مشتری را از شرکت خود به طور کامل درک کنیم تا  باید انتظارات ،با توجه به نوع کسب و کار (3

 به بهترین نحو گام برداریم. بتوانیم درجهت  برآورده ساختن انتظارات مشتری ،

در میان ابعاد کیفیت خدمات ،میزان تأثیرگذاری بعد اعتماد بر روی رضایت مشتری بیشتر از ابعاد  (4

 آورد.ری برای شرکت به ارمغان میمشتریان وفادار بیشت،دیگر است.پس توجه به این بعد 

 برای کارکنان و کارمندان شرکت ، هاو تعری  دقیق آن توجیه درست ابعاد کیفیت خدمات (5

 ی خدمات برتر باشد.در جهت ارائه راهنمای مناسبی برای کارکنانتواند می

الت خدمات برای افراد در سنین مختل ، تحصیممکن است اولویت وجود این ابعاد در ارائه (6

ها برای افراد مختل  کمک خوبی به کارکنان مختل ، و... یکسان نباشد.پس شناخت اولویت

 بهتر درک نمایند.ی خدمت رسانی به مشتریان گوناگون را کند تا نحوهشرکت می

های بیشتر در این زمینه ممکن است ابعاد جدیدتری از کیفیت خدمات مورد انتظار یا انجام پژوهش (9

 های مختل  کاری معرفی نماید.ها در زمینهبرای شرکتدرک شده را  

. 
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