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 چکیده

 جهت سازمان است. بدین خدماتی و تولیدی مختلف های شرکت و ها سازمان موفقیت برای کلیدی عاملی مشتری

 با مشتریان مدت بلند ای رابطه بتوانند وسیله بدین تا هستند مشتری رضایت جلب برای هایی راه پی در همواره ها

کیفیت درک  کیفیت خدمات ، پژوهش بررسی رابطه ی این بخشند. در بهبود را خود سودآوری نهایت در و کرده برقرار

 گرگان شهر فروشگاه های زنجیره ای در شد خواهد وفاداری مشتریان افزایش به منجر نهایت در که رضایت شده و

 -است. پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی است و ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی گرفته قرار بررسی مورد

مشتریان دو فروشگاه زنجیره ای اتکاء در شهر گرگان با استفاده از روش  از میان پاسخ دهندگان همبستگی می باشد،

ی تجزیه و تحلیل داده ها مورد پرسشنامه برا 483نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند که در نهایت 

استفاده قرار گرفت. مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل به منظور آزمون تجربی روابط بین 

پژوهش حاکی از آن است که کیفیت خدمات بر رضایت مشتری  سازه های این مطالعه به کار گرفته شده است. نتایج

درک شده بر رضایت و وفاداری  کیفیت دار   معنی و مثبت تقیم و معنی داری دارد، تأثیرو کیفیت درک شده تأثیرمس

 داری معنی و وفاداری مشتریان تاثیر مستقیم رضایت مشتری بر که داد نشان نتایج همچنین مشتریان تأیید شد.

 نتایج به توجه با ندارد. در کل،رابطه ی معنی داری وجود  مشتریان وفاداری و کیفیت خدمات بین حال، این با دارد.

فروشگاه ها با استفاده از ابعاد شناسایی کیفیت خدمات، کیفیت درک شده توسط  مدیران پژوهش، این از آمده بدست

 مشتریان را در خریداران فروشگاه باال برده و ایجاد رضایت نموده که در نهایت منجر به وفاداری مشتریان گردد.

 

 خدمات، رضایت، کیفیت درک شده، وفاداری مشتریان. کیفیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ای رشد سریعی داشته و چند سالی است که جزء اولویت های اساسی وزارت بازرگانی در های زنجیرهدر سالهای اخیر، فروشگاه

از دیدگاه بسیاری از مدیران به هایی است که امروزه حوزه اصالح نظام توزیع، قرار گرفته اند. وفاداری مشتریان یکی از موضوع

علت فضای رقابتی حاکم بر آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یک مشتری وفادار عالوه بر آنکه بارها ویژه در بخش خدمات، به

 عنوان یک عامل مضاعفکند، بهو بارها جهت خرید محصوالت و یا استفاده از خدمات به فروشگاه مورد عالقه خویش رجوع می

در زمینه تبلیغ محصوالت و خدمات فروشگاه، از طریق توصیه و سفارش به خوشاوندان، دوستان و یا سایر مردم، نقش حائز 

به فلسفه (. بنا1488دادخواه،نماید )اهمیت در ارتقای میزان  سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا می

یی، کسب و کارها باید مشتریان را مرکز توجه قرار داده و از دید مشتریان به مسائل نگاه کنند. گراجدید بازاریابی یعنی مشتری

ها و نقش آن در ترین مزیت رقابتی سازمانعنوان مهم مداری، مطرح شدن آن بهاین رویکرد موجب افزایش اهمیت مشتری

 (.1669هالمند و کاک، است )و کارها شده موفقیت و پیشرفت کسب

 بیان مسئله

شدید ستهشدن رقابت در بخشترامروزه با  شتری برج شدههای خدماتی، نقش وفاداری م شته  ست. در دیدگاه تر از گذ ا

امروزی، بازاریابی شااامل رشااد دادن و توجه به رضااایتمندی، کیفیت از دیدگاه مشااتری، وفاداری و ارتباا موثر با مشااتری 

های با رقابت در محیط .(2002کنند تا مشتریان وفادار داشته باشند )ارسلی، تالش می های امروزیباشد. در نتیجه سازمانمی

ها، بنیان مفهوم بازاریی در شااناسااایی و ی این موضااوع(. بعد از همه1669ها باید مشااتری محور باشااند )کاتلر، باال، فروشااگاه

بنابراین موضوع تعجب برانگیزی  .(1663ود )دی، شرضایت نیازهای مشتری که باعث بهبود در حفظ مشتری است، تعریف می

گیری و مدیریت رضااایت مشااتری مصاارف کنند. این توجه خودشااان را برای اندازهبخواهند منابع قابل هافروشااگاهنیساات که 

ای صاااادس اسااات که از طریق تخفیف و محصاااوالت ویژه و خار های زنجیرهخصاااور برای بخش فروشاااگاهموضاااوع به

 (.1669المللی از توزیع فیزیکی و مدیریت حمل و نقل، کنند )ژورنال بینا پیدا میهایشان رمشتری

بولتون و دراو،  را به خود جلب کرده اساات. ) ی بین رضااایت مشااتری و کیفیت خدمات در این زمینه توجه زیادیرابطه

ها ساااعی دارند که این رابطه ی متقابل را در محیط عملی )غیرتجربی( بررسااای کنند حال، بسااایاری از مقاله(. با این1663

گویند که مفهوم تمایز در بین کیفیت و رضااایت کامالم مشااخس نیساات. ( می1663(. )آندرسااون و فورنل، 1661)ایاکوباکی، 

به عنوان جواب در مقابل  -« واکنش عاطفی یا شناختی» -یند که رضایت یا عدم رضایت مشتری گو( می1663)راست و الیور، 

 کنندهجا مصرفباشد که در اینمی« سمت مصرف کننده»باشد. رضایت یک مدت یا ساده میرسانی بلندبرخوردهای خدمات

ت فیت خدمات به ارزیابی کلی سیستم ارسال خدماحالی که کیکند، درکیفیت دریافتی را با کیفیت مورد انتظارش مقایسه می

 .(1681؛ پاراسورامن و همکاران 1663ها اشاره داد )آندرسون و فورنل شرکت
ارتقای کیفیت خدمات نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که بر کاهش هزینه ها، افزایش سطح رضایتمندی، حفظ و 

سودآوری و تبلیغات شتری، افزایش  صاحبدهان به دهان تاثیر قابل نگهداری م ظران، نتوجهی بر جای میگذارد. به عقیده اکثر 

ماندن در ذهن مشااتریان اساات و این مهم تنها در سااایه تولیدات و خدمات با ترین راه به منظور کسااب موفقیت، باقیمطمئن

 (.1481)کیماسی،آیدکیفیت به دست می

شده اشاره شده و ارزش درکتوان به کیفیت درکند که از این جمله میعوامل متعددی در ایجاد رضایت مشتری نقش دار

صول یا خدمت با توجه به هدف مورد شده میکرد. کیفیت ادراک شتری از کیفیت کلی و یا برتری مح صورت درک م تواند، به 

سه با گزینه شود. تاثیر مثبت کیفیت ادراکانتظارش در مقای شهای دیگر تعریف  ضایت م سط محققان زشده بر ر یادی تری تو
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ست )آگوس و همکاران، شده ا ضایت 2009گزارش  شده را به عنوان پیش درآمد ر (. برخی از محققین، افزایش کیفیت درک 

شتری معرفی شتری 2012کرده اند )مالیک، م ست. م شده ا شتری، ارزش درک  ضایت م (. یکی دیگر از عوامل مهم در ایجاد ر

سه با آنچه که او میتنها تا زمانی وفادار خواهد م ست در مقای سب کرده ا ساس کند ارزش بهتری ک ست با تغییراند که اح  توان

خرد (. بنابراین مشتری همواره کاال یا خدماتی را از شرکت می2003کنندگان دیگر کسب نماید )تام،موضع خود به سوی عرضه

ز بیشترین ارزش ارائه شده به مشتری تفاوتی است که بین کل که اعتقاد دارد بیشترین ارزش را به او ارائه خواهد کرد. مقصود ا

شتری و کل هزینه ست هایی که پرداخت خواهد کرد، وجود دارد. ارزش درکارزش مورد نظر م شده تابعی از کیفیت و قیمت ا

 (.2001،کنند )ژیمانسکی و همکارانبدین معنی که مشتریان از طریق این دو شاخس، ارزش کاال و خدمات را درک می

(. آکر بیان کرده است که 1460در نهایت کیفیت ادراک شده، احساس کلی و ناملموس درباره برند است) کرباسی و یاردل،

 . (1661کیفیت درک شده را در دو زمینه مختلف، کیفیت خدمات و کیفیت محصول باید در نظر گرفت )آکر، 

تحقیقات گذشته رابطه بین کیفیت خدمات، کیفیت درک شده،  شود تاکنون درتوجه به مطالبی که باال مشاهده می با

رضایت و وفاداری مشتریان به طور همزمان مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا در  این تحقیق به بررسی تمام متغیرها در فروشگاه 

خدمات ، کیفیت درک شده  به طور همزمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به این سوال پاسخ خواهد داد که آیا بین کیفیت

 داری وجود دارد؟و رضایت مشتریان با وفاداری آنها رابطه ی معنی

 اهمیت موضوع

پس از دوره سازندگی و به دلیل وجود مشکالت فراوان در بخش توزیع کاالها که بیشتر متأثر از دو عامل وضعیت نابسامان 

زیع های نوین زنجیره ای، وضعیت توآن شد تا با راه اندازی فروشگاه براقتصادی و ساختار نامناسب نظام سنتی توزیع بود، دولت 

(. با توجه به رشد و مورد توجه قرار 1461را در کشور بهبود بخشد و از آشفتگی در بازار جلوگیری کند )رنجبریان و همکاران، 

 اند جایگاه خوبی را دراند که توانستهشده های بزرگ وکوچکی ایجادهای اخیر، فروشگاهای در سالهای زنجیرهگرفتن فروشگاه

ها و کاهش هزینه نتیجه این فروشگاه برای کسب سودآوری مناسب،اذهان مشتریان پیدا کند )مانند فروشگاه هایپر استار(؛ در

ه باشند. بها میمدت با مشتریان، حفظ و ایجاد وفاداری در آنماندن در صحنه پررقابت امروزی، ناگزیر به برقراری روابط بلند

نمایند که بیش از انتظار کنند و تالش میها و نیازهای مشتریان میها سعی در بر آورده کردن خواستههمین جهت، فروشگاه

ای اتکاء (. این پژوهش جنبه کاربردی دارد که به فروشگاه زنجیره1461ها خدمات مناسب ارائه نمایند )احمدی و همکاران، آن

که با استفاده از ابعاد شناسایی کیفیت خدمات، کیفیت درک شده توسط مشتریان را در خریداران فروشگاه  کمک خواهد کرد

 باال برده و ایجاد رضایت نموده که در نهایت منجر به وفاداری مشتریان گردد.

 ادبیات و پیشینه 

 مفهوم کیفیت خدمات

 دریافت هنگام که در خدماتی از او درک و تجربه و مشتری یک انتظارات اصلی بین رابطه از است تابعی خدمات کیفیت

 هم و خدمات ارائه و تحویل فرایند هم براساس خدمات کیفیت کاال، کیفیت برخالف  .کرده است دریافت آن از پس و خدمات

 فرصتی برای و اعتماد ایجاد برای ای لحظه عنوان به تماس مشتری هر . شود می ارزیابی شده ارائه خدمات اساس نتیجه بر

 با خدمات از او مقایسه انتظارات طریق از توان می را خدمت یک از رضایت مشتری  .رود می شمار به کردن ناراضی یا راضی

منطبق  شده ارائه خدمات از او های با برداشت خدمات از مشتری انتظارات وقتی  .کرد تعریف ارائه شده خدمات از او برداشت

 (. 1488می یابد )موسوی و همکاران، معنی خدمات شود، کیفیت

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

616 

 

 مفهوم رضایت مشتری

 خدمات، پژوهشگران بخش توسعه با (. همزمان2000کند)آندرسون و همکاران، می ایفا درخدمات اساسی نقشی مشتری، رضایت

 ها سازمان کند می کنا پیشنهاد مک اند مشتری برداشته ازدیدگاه رضایتمندی درک و تعریف بزرگ تری درجات های گام نیز

 زیربناهای برتوسعه و کرده فراموش را ها ترویج و تبلیغات بازار، های بررسی .باید راضی، تریانی مش به دستیابی منظور به

 بتواند از باید مشتری  .کنند تامین را مشتری نیازهای مناسب، خدمات و محصوالت ارائه با بتوانند نمایند تا تاکید مناسب

 (. 2008یابد )ریسکنتو، دست حقیقی رضایت به خدمات و کاال شده استنباا ارزش و کیفیت طریق

 مفهوم کیفیت درک شده

سازمان شده به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت  های خدماتی در محیط رقابتی کیفیت خدمات ادراک 

هایی به دلیل کیفیت پایین خدمت موجب نگرانیامروزه مورد توجه جدی قرار گرفته است. هرگونه کاهشی در رضایت مشتری 

اند و همراه روندهای رقابتی، انتظارات تر شدههای خدمات است. مشتریان نسبت به استانداردهای خدمت حساسبرای سازمان

 (.2004ولترون، )فآنها از کیفیت خدمات نیز افزایش یافته است 

در زمینه مختلف، کیفیت خدمات و کیفیت محصااول باید در نظر  ( بیان کرده اساات که کیفیت ادراک شااده را1661آکر،)

شتری در مورد اهمیت ابعاد برند و رجحان یا برتری که نهایتَا  ضاوت م شده به معنی ق شتریان کیفیت خدمات ادراک  گرفت. م

د برتری و کند و همینطور ارزیابی مصااارف کننده در مورمشاااتری را مجبور به انتخاب درخرید خدمت یا محصاااول خوب می

صول می شد)اولیور، ارجحیت کلی یک مح شتری از کیفیت کلی یا برتری یک 1669با شده به معنای ادراک م (. کیفیت درک 

 ترین اجزاء ارزش ویژه برند است،باشد، این مفهوم یکی از اصلیهای آن میکاال یا خدمت نسبت به تمایل مشتری به جایگزین

باشاااد باشاااد، ولی ارزیابی ذهنی مصااارف کننده از کیفیت محصاااول میحصاااول نمیکیفیت ادراک شاااده، کیفیت واقعی م

سبت به رقبا بیان کرد 1668)زیتامل، شتری از برتری کیفیت کلی یک کاال یا خدمت ن شده را ادراک م (. زیتامل،کیفیت درک 

شامل نمی شخس میکه بعد فنی را  شده جزئی از ارزش وشود او همچنین م ست. از ایننماید که کیفیت درک  رو یژه برند ا

تی نماید. کیفیت دریافکننده را به سااوی انتخاب یک برند نساابت به برندهای رقیب هدایت میکیفیت درک شااده باال مصاارف

مصاارف کننده با ارزیابی اطالعات و وفاداری نساابت به یک برند در ارتباا اساات همچنین تأثیر زیادی در مرحله خرید بر روی 

صرف کننده دارد سب  .م ستقیم با برند و اطالعاتی که از عوامل محیطی ک صرف کنندگان کیفیت برند را از طریق تجربیات م م

کنند)همان منبع(. کیفیت ادراک شده، کیفیت واقعی محصول نیست بلکه ارزیابی ذهنی مشتری از محصول کنند درک میمی

   (.1486شود) گیالنی نیا و موسویان، تعریف می است و و به عنوان ادراک مشتری از کیفیت کلی یک کاال و یا خدمت

 

 مفهوم وفاداری مشتری

های اخیر، بویژه در صاانایع خدمات و کارخانجات تولیدی، مفاهیم مربوا به مند در سااالباتوجه به اهمیت بازاریابی رابطه 

وفاداری مشاتریان و عملکرد تجاری وفاداری مورد توجه واقع شاده اسات. تعدادی از نویساندگان بر رابطه مثبت و موجود بین 

 .(1669کنند )ریچهلد، تأکید می
دهند تا بتواند برند بلکه به تجارت امکان میباروساااو و آرمایو معتقدند مشاااتریان وفادار نه تنها ارزش تجارت را باال می

 .(1666های خود را نسبت به جذب مشتریان جدید پایین نگه دارند )باروسو و آرمایو، هزینه

بطور کلی وفاداری همواره بصورت یک فرکانس فروش یا حجم نسبی از خرید از همان شعبه تعریف شده است. اولیور بیان 

د کنکننده چه میشود، مصرفها گزارش میاند که در آنکند خیلی از تعاریف موجود در ادبیات، از این مشکل متضرر شدهمی

 (. 1669داری توجهی ندارد )اولیور، ها به فلسفه و معنای وفاو هیچکدام از آن
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سوالنا،  سون و  سازمان خار و خرید کاالها و »( معتقدند: 2003)الر شتری  برای انجام معامله با  وفاداری ایجاد تعهد در م

شوماخر و لویس، بیان می ست.  سازمان وفاداری زمانی اتفاس می»کنند: خدمات به طور مکرر ا افتد که مشتریان احساس کنند 

سازمان از مجموعه مالحظات ها را برطرف کند بهتواند نیازهای مربوطه آننظر به بهترین وجه ممکن میوردم طوری که رقبای 

 «.مشتریان خارج شده و به خرید از سازمان به صورت انحصاری اقدام نمایند

 

 پیشینه داخلی: 

سماعیل سی1463پور )در پژوهش محمدی و ا ضایتمندی شده، درک کیفیت شده، درک ارزش بین رابطه (، با عنوان برر  ر

تهران( مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش ارتباا بین  استار هایپر فروشگاه موردی: ابر مجدد )مطالعه خرید قصد و مشتری

 کیفیت درک شده و رضایتمندی مشتری ارزیابی شده است.

بررساای رابطه بین کیفیت ادراک شااده و وفاداری به برند با رضااایت (، در مقاله ای تحت عنوان 1464حق طلب و دانشاامند )

 مشتریان به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت ادراک شده از برند و رضایت مشتری رابطه وجود دارد.

سینی شی (، در1464همکاران ) و ح شتریان وفاداری بر موثر عوامل مطالعه"عنوان تحت پژوه سهای م سی : رایانامه سروی  برر

وفاداری  و اعتماد رضااایت، خدمات، کیفیت متغیرهای بین رابطه بررساای به "الکترونیکی اعتماد و رضااایت خدمات، کیفیت

است  داده نشان پژوهش این نتایج .بوده است فارس خلیج دانشگاه دانشجویان پژوهش این آماری جامعه .پرداخته اند مشتریان

 متغیر همچنین .داشته اند مشتری وفاداری بر را مثبت تأثیر بیشترین ترتیب به الکترونیکی اعتماد و رضایت خدمات، کیفیت که

نیز  الکترونیکی اعتماد بر رضااایت مثبت تأثیر و دارد معناداری و مثبت تأثیر الکترونیکی اعتماد و رضااایت بر خدمات کیفیت

 است. شده شناخته معنادار

 بانک موردی مطالعه (مشااتری وفاداری بر مؤثر عوامل بررساای "تحت عنوان(، 1464در پژوهشاای که ساابزئی و همکاران )

عه شده و رضایت که مطالانجام دادند به این نتایج دست یافتند که بین وفاداری و رضایت مشتریان، کیفیت درک "کشاورزی(

 (.1464همکاران، ها مشتریان بانک کشاورزی بود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )سبزئی و موردی آن

  آتی حضور قصد با وفاداری و رضایتمندی خدمات، کیفیت ارتباا"عنوان تحت خود تحقیق (، در1462) همکاران و ساعتچیان

شتریان ستان :موردی مطالعه( ایروبیک و جسمانی آمادگی مراکز در م بر  پژوهش، متغیرهای بین رابطه بررسی به ")رشت شهر

شگاهها مشتریان کلیه روی ورزشی  فعالیت سابقه سال یک دستکم که رشت شهرستان ایروبیک و جسمانی آمادگی مراکز و با

شتهاند، شان نتایج .پرداختهاند دا ضایتمندی وفاداری، با خدمات کیفیت متغیر بین که داد ن صد و ر و  مثبت رابطه آتی، حضور ق

 درنهایت .شد مشاهده معناداری و مثبت رابطه نیز مشتریان آتی حضور قصد و رضایتمندی با وفاداری بین .دارد وجود معناداری

 ضایتمندیرتنها  داد نشان رگرسیون آزمون نتایج .داشت معناداری و مثبت رابطه نها آ آتی حضور قصد با مشتریان رضایتمندی

 ایفا کرد. را بینابین یا واسطه متغیر نقش خدمات کیفیت متغیر و داشتند را حضور قصد پیشگویی قابلیت وفاداری و

لذتی  عاطفه و شده درک ارزش خدمات، کیفیت تأثیر (، تحت عنوان بررسی1462همچنین پژوهشی که ابراهیمی و منصوری )

 مشتریان انجام دادند نشان داد که رابطه مثبت بین کیفیت درک شده و کیفیت خدمات وجود دارد. رفتاری تمایالت بر

تحت عنوان )تاثیر کیفیت رابطه با مشااتری بر کیفیت ادراک شااده و وفاداری مشااتریان ای که رحیم نیا و همکاران، لهدر مقا

های پنج ستاره کالن شهر مشهد( تأثیر کیفیت رابطه با مشتری را بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه هتل

با مشااتری را بر کیفیت ادراک شااده و وفاداری های حاصاال از این پژوهش تأثیر کیفیت رابطه مورد بررساای قرار دادند. یافته

 (.1461دهد )رحیم نیا و همکاران، مشتری مورد تأیید قرار می

 چهار هایهتل در مشااتریان وفاداری و خدمات کیفیت»»عنوان  تحت خود تحقیق (، در1461) همکاران و حقیقی کفاش

شیراز ستاره سی به« شهر  شتریان وفاداری و خدمات کیفیت از ادراک میان رابطه برر  شیراز شهر ستاره چهار هایهتل در م

 قوی و مستقیم رابطه هاآن وفاداری و خدمات کیفیت از میهمانان ادراک بین که دهدمی نشان تحقیق این هاییافته .اندپرداخته
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ست سخگویی، اعتبار، ملموس، خدمات )عوامل کیفیت بعد پنج میان از و برقرار ا  از ملموس، عوامل بعد همدلی(، و اطمینان، پا

 انسانی بعد به پیش از بیش توجه ضرورت تحقیق نتایج رواست. از این برخوردار مشتریان وفاداری با همبستگی کمترین ضریب

 .دهدمی نشان را کیفیت خدمات

به سنجش کیفیت  "مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی "(، تحت عنوان1486در بررسی که حسینی و همکارانش )

 رای انجام تحقیق خود بر روی مشتریان بانک بهره بردند.بها از مدل سروپرف خدمات سنتی در بانک پرداختند. آن

 رضااایتمندی آن با ارتباا و خدمات کیفیت ساانجش و بررساای با عنوان (،1486) همکاران و احمدی نژاد پژوهش نتایج

 .دارد وجود مثبتی رابطه رضایت مشتری و خدمات کیفیت بین که داد نشان شده است، انجام تجارت بانک در که مشتریان

 مورد تجاری خدماتی هایسااازمان در مشااتری وفاداری و خدمت کیفیت مواجهه بین ارتباا (،1488) مکی زاده پژوهش در

  .است شده ارزیابی مشتریان وفاداری با ارتباا آن و مطرح خدمت مواجهه کیفیت ابعاد این پژوهش است. در گرفته قرار بررسی

 خارجی: پیشینه

 قابل تاثیر شااده کیفیت درک که دریافتند همکاران و نگی شااد، انجام اتیوپی مخابراتی صاانایع در اخیرام که ای مطالعه در

 (.2014)نگی و همکارن،دارد  مشتریان رضایت بر ای مالحظه

سکر شی تحت عنوان 2014) هوت و ا سله »( در پژوه سل ضایت و اثرات  شده، ر شده بر ارزش ادراک  مراتبی از کیفیت درک 

شد. به نتیجه دست یافتند که سطح باالیی از کیفیت درک شده منجر به افزایش ارزش درک شده، رضایت و « وفاداری  می با

 وفاداری خواهد شد.

سال  شی تحت عنوان  2012وانگ و همکاران در  ضایت »در پژوه شده، ر شتریان، مطالعه ارتباا بین کیفیت درک  و حفظ م

به این نتیجه رسیدند که کیفیت درک شده کاال و خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر حفظ مشتریان دارد، « تجربی در رستوران

شتریان تحت تأثیر کیفیت کاال و خدمات قرار می شتریان از کیفیت و خدمات ارتباا مثبت و فقط م ضایت م گیرند. همچنین ر

 مشتریان دارد.  معناداری با حفظ

  .تأثیر دارد مشتریان وفاداری روی رضایت با میانجیگری خدمات کیفیت دادند نشان پژوهشی در( 2011) همکاران و هو

  شیافزا باعث تواندیم خدمات تیفیک بهبود که داد نشان جینتا دادند، انجام (2010)خنگ و همکاران،  که گرید یپژوهش در

  نقش خدمات تیفیک نانیاطم تیقابل و یهمدل اعتماد، تیقابل ابعاد داد نشااان جینتا نیهمچن. شااود انیمشااتر یوفادار

   .دارند انیمشتر یوفادار شیافزا در یداریمعن

  .دارد تاثیر وفاداری مشتریان روی خدمات کیفیت که دادند نشان( 2010) همکاران و عمر دیگری پژوهش در

 داده اند)ها قرار تأکید مورد رستوران در صنعت را رفتاری تمایالت و شده درک ارزش خدمات، کیفیت اهمیت گذشته مطالعات

 (.2002: السن، 2009همکاران،  و چاو: 2010، همکاران و : چانگ2010جانگ،  و

 

 اهداف پژوهش:

 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری. -1

 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و کیفیت درک شده. -2

 رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری.بررسی  -4

 بررسی رابطه بین کیفیت درک شده و رضایت مشتری. -3

 بررسی رابطه بین کیفیت درک شده و وفاداری مشتری. -1

 بررسی رابطه بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری. -9

 :فرضیه های پژوهش

 بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری رابطه معنی داری وجود دارد. -1
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 فیت خدمات و کیفیت درک شده رابطه معنی داری وجود دارد.بین کی -2

 بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری رابطه معنی داری وجود دارد. -4

 بین کیفیت درک شده و رضایت مشتری رابطه معنی داری وجود دارد. -3

 بین کیفیت درک شده و وفاداری مشتری رابطه معنی داری وجود دارد. -1

 وفاداری مشتری رابطه معنی داری وجود دارد.بین رضایت مشتری و  -9

 روش تحقیق:

 همبستگی و به روش -بنابراین پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی

جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مشتریان  ( مبتنی بر تحلیل مسیر است.SEMمدلسازی معادالت ساختاری )

الی مشتریان حجم نمونه از می باشند. که با توجه به مقدار بافروشگاه های زنجیره ای اتکاء شهرستان گرگان 

 نفر در نظر گرفته می شود، روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس می باشد. 483فرمول کوکران 

عبارت کیفیت خدمات ،  متغیر .است شده آوری جمع پرسشنامه توزیع طریق از نیاز ردمو اطالعات پژوهش این در

با استفاده از مدل سروکوال  1688سوال که از پرسشنامه استاندارد پاراسورمان و همکارانش در سال  22است از 

دلی ضمانت و هم که کیفیت خدمات را بر مبنای  پنج بعد: ظواهر فیزیکی، قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری،

از  پرسشنامه  سوال ، 3سوال و وفاداری مشتریان  3کیفیت درک شده های متغیر مطرح کردند، بدست می آید. 

سوال که از  4عبارت است از   رضایت مشتریبدست می آید و متغیر  2009استاندارد پایو و کوستر در سال 

 لیکرت رتبه های 1 مقیاس قالب دربدست می آید که در  2014همکاران در سال پرسشنامه استاندارد شین و 

 .است شده تدوین

 

 

 

𝐧 =  

𝒁𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐

𝟏+
𝟏

𝑵
 (

𝒁𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐 −𝟏)
  

nحجم نمونه: 

Nحجم جمعیت آماری : 

Zمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد : 

Pنسبتی از جمعیت دارای صفت معین : 

q=(1-p) نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین : 

dمقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا : 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . اهمیت روایی از 

پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد . اعتبار آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر 

 (.1486در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد )خاکی،

پایایی: پایایی، ثبات و هماهمنگی منطقی پاسخها در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب 

ع(. یعنی آزمون هایی که از آنها برای انجام تحقیقات استفاده می بودن ابزار اندازه گیری کمک می کند )همان منب

 )همان منبع(. شود، باید در هر بار استفاده نتایج یکسان و قابل اعتمادی داشته باشد
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 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 1جدول 
 

 

 غیره و گیری استاندارد، اندازه انحراف میانگین شامل توصیفی آمار های شاخس ها داده توصیف جهت پژوهش دراین

و  تحقیق ساختارمفهومی خطای به باتوجه فرضیات، آزمودن و اطالعات وتحلیل تجزیه جهت همچنین و شود می استفاده

 انجام ( می باشد.برایSEMساختاری ) مدلسازی معادالت روش متغیرها، از ای شبکه بصورت متغیرها بین روابط بررسی

  شد. گرفته بهره لیزرل افزار نرم از آماری های آزمون

ی موجود را برای تحلیل مورد هادادهتوان یمدر انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا 

لفی ی مختهاروشپردازیم. یمبرای تحلیل عاملی  هادادهاستفاده قرار داد یا نه؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مناسب بودن 

در  1تا  0اشاره کرد که مقدار آن همواره بین   KMOتوان به محاسبه مقدار یمبرای این کار وجود دارد که از جمله آنها 

برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار  هادادهباشد،  0510کمتر از  KMOنوسان است. در صورتی که مقدار 

 059توان با احتیاا بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت، ولی در صورتی که مقدار آن بزرگتر از یمباشد،  0596تا  0510آن بین 

 برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود.  هادادههای موجود در بین یهمبستگباشد، 

گیرد، در یمهایی که پایه تحلیل قرار یهمبستگمبنی بر اینکه ماتریس  هادادهاز سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن 

فایت توان از کیمجامعه برابر با صفر نیست، از آزمون بارتلت استفاده شده است. به عبارت دیگر با استفاده از آزمون بارتلت 

های یهمبستگنشان داده شده است، نشانگر مناسب بودن  2یری اطمینان حاصل کرد. نتایج حاصل که در جدول شماره گنمونه

 توان به تحلیل عاملی، اقدام کرد.یمیری است، از این رو گنمونهبرای تحلیل عاملی و کفایت  هادادهموجود بین 

 و بارتلت  KMOآزمون 2 جدول

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .737 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 6549.929 

df 120 

Sig. .000 

 

برای  هادادهگفت که  توانیم( >7.70sig) ( و عدد معناداری آزمون بارتلت7.0 از )بزرگتر KMOبا توجه به عدد 

 اجرای تحلیل عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار است.

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات: 

 غیره و گیری استاندارد، اندازه انحراف میانگین شامل توصیفی آمار های شاخس ها داده توصیف جهت پژوهش دراین

و  تحقیق ساختارمفهومی خطای به باتوجه فرضیات، آزمودن و اطالعات وتحلیل تجزیه جهت همچنین و شود می استفاده

 انجام ( می باشد.برایSEMساختاری ) مدلسازی معادالت روش متغیرها، از ای شبکه بصورت متغیرها بین روابط بررسی

  شد. گرفته بهره لیزرل افزار نرم از آماری های آزمون

 

 الگوی مفهومی پژوهش 

 ضریب آلفای کرونباخ هامؤلفهتعداد سئواالت  متغیرهای تحقیق

 7.971 22 کیفیت خدمات

 7.890 3 رضایت مشتری

 7.0.3 0 کیفیت درک شده

 7.877 0 وفاداری مشتری
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 مدل مفهومی: 1شکل                                                                                      

 (2712؛ داس،1390محمدی و اسماعیل پور،)                                                                       

 

 

 یافته های پژوهش

که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، قبل از  ایجامعهبه منظور شناخت بهتر توصیف جمعیت شناسی نمونه  : 

، گامی در جهت تشخیس هادادهتوصیف شوند. همچنین توصیف آماری  هادادهآماری الزم است این  هایدادهتجزیه و تحلیل 

 . روندمیبرای تبیین روابط متغیرهایی است که در پژوهش بکار  ایپایهالگوی حاکم بر آنان و 

درصد کمتر  14از لحاظ سن،  ،اندبودهدرصد زن  43درصد مرد و   99به پرسشنامه از لحاظ جنسیت،  دهندگانپاسخاز میان 

و از لحاظ سطح  اندبودهسال به باال  11درصد  8سال،  10تا  31بین   درصد 14سال،  30تا  41درصد بین  21سال،  40از 

 . اندبودهدرصد فوس لیسانس و باالتر  10درصد لیسانس و  92درصد دیپلم،  18درصد  سیکل،  1تحصیالت، 

 

که عبارت است از:  وفاداری )  پنهان است  متغیر  2 پژوهش، دارای این در گیری مدل  اندازه  :یریگ اندازه مدل آزمون

ظواهر فیزیکی، قابلیت اطمینان، :  شامل پنهان متغیر  1 از خودکه  )متغیر پنهان مستقل(  کیفیت خدماتمتغیر پنهان وابسته( 

می باشد و متغیرهای کیفیت درک شده و رضایت  به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته  مسئولیت پذیری، تضمین و همدلی

 شده است. 

 
  

 کیفیت خدمات
 وفاداری

 رضایت

کیفیت درک 

 شده
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 نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق  3 جدول

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول شاخص برازش

)
  𝒙𝟐

𝐝𝐟
 مناسب 2.91 <3 شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی( 

CFIمناسب 90/7 >7.9 تطبیقی( )شاخص برازش 

GFI)مناسب 90/7 >7.9 )شاخص برازندگی 

AGFI)مناسب 90/7 >7.9 )شاخص تعدیل برازندگی 

NFI)مناسب 90/7 >7.9 )شاخص نرم شدۀ برازندگی 

NNFI)مناسب 90/7 >7.9 )شاخص نرم نشدۀ برازندگی 

RMSEA)مناسب 7.7/7 <7.78 )خطای ریشة میانگین مجذورات تقریب 

 

ۀ برازش مدل دهندنشانآمده است،   4ی نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول شمارۀ هاشاخسنتایج بررسی 

، CFI ،GFIنشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است. همچنین مقادیر  RMSEA 0508است، چرا که میزان کمتر از 

AGFI ،NFI ،NNFI  هستند. 6/0همگی باالتر از 
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 ساختاری تحقیق در حالت استانداردمدل 1 شکل                         

 

 
 تحقیق در حالت معناداریمدل ساختاری  3 شکل                                                

 

 

 آزمون فرضیات: 

 :1فرضیه 

7:H معناداری وجود ندارد. یرابطهبین کیفیت خدمات و رضایت مشتری 

1:H: معناداری وجود دارد. یرابطهبین کیفیت خدمات و رضایت مشتری
 
                                                  

گفت ضریب استاندارد شده)ضریب مسیر( بین دو متغیر)کیفیت خدمات با رضایت  توانیم،  2-3و  1-3با توجه به شکل 

 t=4.02تی( بین این دو متغیر نیز. و ضریب معناداری)آماره باشدیم β=0.21مشتری( 

 شودیمتأیید  1Hرد و فرضیه   0Hاین رابطه معنادار است. بنابراین فرضیه  دهدیم( که نشان 1569بوده)بیشتر از قدرمطلق 

وجود دارد و لذا این فرضیه اول تأیید خواهد  دارییمعننتیجه گرفت بین کیفیت خدمات با رضایت مشتری رابطه  توانیمو 

 شد.

 :2فرضیه

0:H معناداری وجود ندارد. یرابطهبین کیفیت خدمات و کیفیت درک شده 

1:H: معناداری وجود دارد. یرابطهبین کیفیت خدمات و کیفیت درک شده
 
                                                     

گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)کیفیت خدمات با کیفیت  توانیم،  2-3و  1-3با توجه به شکل 

( که 1569)بیشتر از قدرمطلق  بوده t=4.40. و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز باشدیم β=0.23درک شده( 
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نتیجه گرفت بین کیفیت  توانیمو  شودیمتأیید  1Hرد و فرضیه   0Hبنابراین فرضیه  .این رابطه معنادار است دهدیمنشان 

 وجود دارد و لذا این فرضیه دوم تأیید خواهد شد. دارییمعنخدمات با کیفیت درک شده رابطه 

 :4فرضیه

0:H معناداری وجود ندارد. یرابطهبین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری 

1:H: معناداری وجود دارد. یرابطهبین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری 

  
  

گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)کیفیت خدمات با وفاداری  توانیم،  2-3و  1-3با توجه به شکل 

 . و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز باشدیم β=-0.05مشتری( 

0.83-t= 0این رابطه معنادار نیست. بنابراین فرضیه  دهدیم( که نشان 1569)کمتر از قدرمطلق  بودهH   1تأیید و فرضیهH 

سوم  وجود ندارد و لذا این فرضیه دارییمعننتیجه گرفت بین کیفیت خدمات با وفاداری مشتری رابطه  توانیمو  شودیمرد 

 تأیید نخواهد شد.

 :3فرضیه

0:H معناداری وجود ندارد. یرابطهبین کیفیت درک شده و رضایت مشتری 

1:H: معناداری وجود دارد. یرابطهبین کیفیت درک شده و رضایت مشتری        

گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)کیفیت درک شده با رضایت  توانیم،  2-3و  1-3با توجه به شکل 

( که نشان 1569)بیشتر از قدرمطلق  بوده t=2.23دو متغیر نیز . و ضریب معناداری)آماره تی( بین این باشدیم β=0.12مشتری( 

نتیجه گرفت بین کیفیت درک  توانیمو  شودیمتأیید  1Hرد و فرضیه   0Hاین رابطه معنادار است. بنابراین فرضیه  دهدیم

 چهارم تأیید خواهد شد. وجود دارد و لذا این فرضیه دارییمعنشده با رضایت مشتری رابطه 

 :1فرضیه

0:H معناداری وجود ندارد. یرابطهبین کیفیت درک شده و وفاداری مشتری 

1:H: معناداری وجود دارد. یرابطهبین کیفیت درک شده و وفاداری مشتری
 
                

گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)کیفیت درک شده با وفاداری  توانیم،  2-3و  1-3با توجه به شکل 

( که نشان 1569)بیشتر از قدرمطلق  بوده t=5.17. و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز باشدیم β=0.27مشتری( 

نتیجه گرفت بین کیفیت درک شده  توانیمو  شودیمتأیید  1Hرد و فرضیه   0Hاین رابطه معنادار است بنابراین فرضیه  دهدیم

 پنجم تأیید خواهد شد. وجود دارد و لذا این فرضیه دارییمعنبا وفاداری مشتری رابطه 

 :9فرضیه

0:H معناداری وجود ندارد. یرابطهبین رضایت مشتری و وفاداری مشتری 

1:H: معناداری وجود دارد. یرابطهبین رضایت مشتری و وفاداری مشتری
  

گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر)رضایت مشتری با وفاداری مشتری(  توانیم،  2و  1توجه به شکل 

β=0.12 و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز باشدیم .t=2.18 دهدیم( که نشان 1569)بیشتر از قدرمطلق  بوده 

نتیجه گرفت بین رضایت مشتری با وفاداری  توانیمو  شودیمتأیید  1Hرد و فرضیه   0Hاین رابطه معنادار است بنابراین فرضیه 

 ششم تأیید خواهد شد. وجود دارد و لذا این فرضیه دارییمعنمشتری رابطه 

شود، ضرایب مسیر  برای یمضرایب مسیر و معناداری بین متغیرهای پژوهش آمده است. همانطور که مشاهده  3در جدول 

 باشد.ینمرابطه معنادار  1( معنادار بدست آمده است. و -69/1کوچکتر از   tو 69/1بزرگتر از  t) 01/0رابطه در سطح  1رابطه،  9

 
 پژوهش مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل رابطةنتایج  0 جدول 
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ود معناداری وج یرابطهبین کیفیت خدمات و رضایت مشتری یافته های پژوهش نشان داد که   بحث و نتیجه گیری:      

 راچلو  (1389) همکاران و احمدی نژاد (،1389) حسینی و همکارانش،  (1462) همکاران و ساعتچیانبا نتایج دارد که 

ی معناداری وجود دارد که این نتیجه رابطهبین کیفیت خدمات و کیفیت درک شده  همخوانی دارد. ، (2779)  همکاران و یی

را تأیید می کند.  ( .138آقامالیی و همکارانش)و  (1392)ابراهیمی و منصوری،، (2006الی و همکاران )نیز یافته های 

،  (2010) خنگ و همکارانپژوهش  ی معناداری وجود ندارد، این نتیجه با نتایج رابطهبین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری 

همخوانی ندارد. بین کیفیت درک ( 2717) همکاران و عمرو ( 1391باقری ) و حقیقی کفاش، ( 1393همکاران ) و حسینی

 پورپژوهش محمدی و اسماعیلی معناداری وجود دارد، یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش رابطهشده و رضایت مشتری 

 ( 2713) هوت و اسکرو   (2713نگی و همکاران )، (2779) کو و همکاران، (1393حق طلب و دانشمند)،  (1463)

رحیم نیا و همکاران  ی معناداری وجود دارد، که با نتایج رابطهبین کیفیت درک شده و وفاداری مشتریان  همخوانی دارد. 

همخوانی دارد. بین رضایت مشتری و وفاداری مشتریان ( 2712)وانگ و همکاران در سال و ( 2014) هوت و اسکر، ( 1391)

 ( همخوانی دارد.2011اختر و همکاران )ی معناداری وجود دارد، که با یافته های رابطه

 بر نتایج پژوهش پیشنهادهای مبتنی

معناداری وجود دارد. یرابطهبین کیفیت خدمات و رضایت مشتری :: 1فرضیه 
 
                            

با توجه به مورد قبول شدن فرضیه ی اول پژوهش حاضر یعنی معنادار بودن رابطه ی بین کیفیت خدمات و رضایت      

اقداماتی که سبب افزایش رضایت مشتریان می شوند توجه بیشتری داشته مشتری پیشنهاد می شود فروشگا های اتکاء به 

 باشند تا از این طریق بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند.

 معناداری وجود دارد. یرابطهبین کیفیت خدمات و کیفیت درک شده : 2فرضیه 

روابط علی بین متغیرهای  فرضیه

 پژوهش

ضریب  اختصاریعالمت 

 (β)مسیر

 معناداری

(T-Value) 

 نتیجه آزمون

رضایت              کیفیت خدمات   اول

 مشتری

SQ---CS 
0.21 4.02 

تأیید فرضیه 

 اول

کیفیت              کیفیت خدمات   دوم

 درک شده
SQ---PQ 0.23 4.40 

تایید فرضیه 

 دوم

وفاداری              کیفیت خدمات   سوم

 مشتری
SQ---CL -0.05 -0.83 رد فرضیه سوم 

             کیفیت درک شده   چهارم

 رضایت مشتری
PQ---CS 0.12 2.23 

تایید فرضیه 

 چهارم

             کیفیت درک شده   پنجم

 وفاداری مشتری
PQ---CL 0.27 5.17 

تایید فرضیه 

 پنجم

وفاداری               رضایت مشتری  ششم

 مشتری
CS---CL 0.12 2.18 

تایید فرضیه 

 ششم
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خدمات و کیفیت درک شده پیشنهاد می در جهت تأیید فرضیه دوم این پژوهش یعنی معنادار بودن رابطه ی بین کیفیت  

شود،  که فروشگاه کیفیت خدمات خود را از نظر ظواهر فیزیکی و از نظر پرسنل خدمات رسانی به موقع و سریع و دانش کافی 

درباره محصوالت فروشگاه را باال برده که سبب افزایش رضایت مشتریان شود، که این امر سبب افزایش کیفیت درک شده از 

شتریان می شود.سوی م
 

 

 معناداری وجود دارد. یرابطه: بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری 4فرضیه 

با توجه به تأیید نشدن فرضیه ی سوم پژوهش حاضر یعنی معنادار نبودن رابطه ی بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری، 

، ظواهر فیزیکی، قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری پیشنهاد می شود که فروشگا های اتکاء سطح کیفیت خدمات را از نظر ابعاد

 تضمین و همدلی باال برده، این امر سبب افزایش رضایت و در نتیجه افزایش وفاداری خواهد شد.

 معناداری وجود دارد. یرابطه: بین کیفیت درک شده و رضایت مشتری 3فرضیه 

معناداری وجود دارد. یرابطه: بین کیفیت درک شده و وفاداری مشتریان 1فرضیه 
 
  

با پذیرفته شدن فرضیه های چهارم و پنجم یعنی معنادار بودن رابطه ی بین کیفیت درک شده  با رضایت و وفاداری 

 مشتری پیشنهاد های زیر بیان می گردد:

ابی را ارزی زمانی که مشتری به فروشگاه مراجعه می کند در واقع مشتری عملکردی که از سوی فروشگاه دریافت کرده است

می کند و با انتظارات خود مقایسه می کند در نتیجه فروشگاه باید خدمات خود را به نحو احسن ارائه دهد تا منجر به رضایت 

 مشتری شود و این امر سبب افزایش وفاداری مشتریان می شود.

 معناداری وجود دارد. یرابطه: بین رضایت مشتری و وفاداری مشتریان 9فرضیه 

توجه به تأیید شدن فرضیه ی ششم پژوهش حاضر یعنی معنادار بودن رابطه ی بین رضایت مشتریان و وفاداری آن ها، با 

 پیشنهاد های زیر مطرح می گردد:

فروشگا های اتکاء، به طور دوره ای نسبت به سنجش رضایت مشتریان خود اقدام نمایند. حفظ ارتباطات با مشتری  -

ا از حفظ رابطه ی کارکنان، عامل بسیار مهمی است. بدین منظور، باید پرسشنامه هایی با تناوب از طریق فروشگاه مرکزی جد

 زمانی مشخس، طراحی و از نظر مشتریان در مورد نوع و میزان رضایت آنان از خدمات آگاهی یابند.

خود استفاده نمایند  به منظور باال بردن سطح وفاداری و رضایت مشتریان در طراحی خدمات جدید از نظر مشتریان -

 و به نوعی با شرکت دادن آن ها در این فرآیند، نسبت به جلب اعتماد مشتریان بالقوه قدم بردارند.

 ایجاد یک سیستم مدیریت کارا و پویا جهت افزایش میزان رضایت مشتریان و در نتیجه افزایش وفاداری آن ها.  -
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