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 بىدی بز رضایتمىدی مصزف کىىدگان چای بستٍ مىدرج تأثیز اطالعات 

 

 امیز وژادقىبز

 اسهٌستاى ، دپاستواى تاصاسیاتی داًطجَی دکتشا سضتِ هذیشیت تاصسیاتی دس داًطگاُ  دٍلتی کطاٍسصی اسهٌستاى،

 

 چکیدٌ 

تاصاسیاتی عثاست است اص اسضای ًیاصّا ٍ خَاستِ ّای هػشف کٌٌذُ اص عشیك فشآیٌذ هثادلِ تِ گًَِ ای کِ سٍاتظ  ،تاتَجِ تِ تعشیف

تَجِ خَد سا تش ّوَاسُ سعی هیکٌٌذ ضشکت دس تاصاسّای سلاتتی  ّوِ ٍاحذّای ّشتلٌذ هذت تا ٍی تشلشاس ضَد،دس عی ایي هشاحل 

ي هیاى تستِ تٌذی ای،دس وایٌذ تْتش عول ًتشای کسة سْن تاصاس تیطتش  ًسثت تِ سلثا تا  هطتشی هتوشکض کٌٌذعولکشد هَسد پسٌذ 

یشی هحػَالت دس اهش تاصاسیاتی اص اّویت ٍیژُ ای تشخَسداس است یکی اص هَاسدی  تِ عٌَاى اتضاسی استشاتژیک جْت افضایص سلاتت پز

تستِ  صیشاهیثاضذتا تَجِ تِ سضایت آًاى هػشف کٌٌذگاى  سفتاسسی لشاس هیگیشد اسصیاتی ستِ ایي هْن هَسد هغالعِ ٍتش ت ثًسکِ 

تَاًٌذ دس ایجاد تػَیش هطخع دس رّي هػشف کٌٌذُ هَثش ّا هیتٌذی هحػَل، تشکیثی اص عٌاغش گًَاگَى است کِ ّش کذام اص آى

ػشف کٌٌزگاى سا هتأثش ه سضایت کیفیتِ عٌَاى  یک عاهل  کِ ػَل چایتستِ تٌذی هح اعالعات هٌذسجیي تحمیك دس اٍالع ضًَذ. 

 .ساصد هَسد تشسسی لشاس هیگیشدی ه
 

 :سضایت هػشف کٌٌذُ،کیفیت،اعالعات تستِ تٌذیياژگان کلیدی
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  مقدمٍ

ای دس تضویي سالهتی ٍ استمای کیفیت هحػَل  ًٍمص عوذُاهشٍصُ تستِ تٌذی یکی اص عَاهل هْن دساستشاتژی تاصاس یاتی است 

 ایٌکِ تاعث جلة تَجِ هطتشیاى گْذاسی ٍ حفؼ هحػَل است ٍلی تِ دلیلً تستِ تٌذیلیي ٍ اغلی تشیي ٍؽیفِ ّشچٌذ  اٍ داسد،

دستَسالعول هػشف، تشکیثات استفادُ ضذُ دستَلیذ  ًؾیش آى کاال ًٍحَُ تَلیذٍ فشٍشتَضیحات کاهلی کِ دس هَسد خَد  ضذُ ٍ

اص جایگاُ ٍیژُ ای دس پیطثشد فشٍش تشخَسداس  ذاسی کِ تِ هػشف کٌٌذگاى هٌتمل هیکٌهحػَل ،ًطاًِ استاًذاسد،ضَاتظ لاًًَی ٍتج

اص آًجاکِ یک تستِ تٌذی جزاب هیتَاًذ هطتشی  ٍ ًام تشد یکِ اص آى هی تَاى تعٌَاى پٌجویي عٌػش  آهیختِ تاصاسیاتییاست تا جا

  ًام ًْادًذ " فشٍضٌذُ ساکت"سا تِ خشیذ تشغیة ًوایذ تشخی اص غاحة ًؾشاى آًشا 

 اعتماد داسًذ کِ ّشهحػَل اص سِ سغح تطکیل ضذُ استّن دس ّویي ساستا کاتلش ٍآسهستشاًگ 

 فایذُ اغلی هحػَل تشای هػشف کٌٌذُ -5

 لعی ضاهل سغح کیفی،ٍیژگیْا،عشح،ًام تجاسی ٍتستِ تٌذیهحػَل ٍا-2

 .هضایای اضافی کِ ّوشاُ هحػَل تِ خشیذاساى اسائِ هیطَد-3

تا تشًذ  استفادُ اص تستِ تٌذی جزاب  ُ تکاس هیتش سفتاس خشیذ هػشف کٌٌذ گزاسی تأثیش تٌاتشایي یکی اص ضیَُ ّایی کِ ضشکتْا تشای

 تاضذ تِ عَسی کِ تستِ تٌذی تتَاًذ استثاط هؤثشی تا خشیذاساى تشلشاس کٌذتَجِ تِ کیفیت تاالی آى هی 

یعٌی عاهلی کِ ،ٍاص لحاػ کیفیتی دسجِ ای اص یک هحػَل تاضذ کِ تا اًتؾاسات هطتشی ٍ هطخػات اسایِ ضذُ تغثیك داضتِ تاضذ

 .تیي ًیاص هطتشیاى ٍ کاسکٌاى ٍ ّذف ّای هالی ساصهاى تَاصى تَجَد آٍسد

چای  هضیت هحػَل تخػَظ هحػَالت هػشفی کِ ًمص اساسی دس تشپایی ٍتَسعِ تاصاس داسد کیفیت است دس ایي هیاىهْوتشیي 

فشٍش آى ًمص تعییي کٌٌذُ ای ٍتاصاسیاتی یمِ هػشف کٌٌذگاى دس سًٍذ تَلیذ ، فشآٍسدُ ّای کطاٍسصی است کِ رایمِ ٍسل جولِاص

اص  جذیذ یتشکیثتا ّوشاُ تاتستِ تٌذی هٌاسة آى تٌا تشایي  هحػَل کیفیت است تا تَجِ تِ ایٌکِ هْوتشیي ًمص سلاتتی ایيداسد 

 ٍ سغثت هػشف کٌٌذُ سا تش اًگیضاًذ هیل ًَآٍسی دس تَلیذ ٍ فشٍشتِ عٌَاى  هی تَاًذلیوت  هطخػات هحػَل ٍ ، اعالعات هٌذسج

اهشٍصُ ّش یک اص ضشکتْای هعتثش چای هی کَضٌذ تا استفادُ اص آخشیي في آٍسی دس غٌعت تستِ .تیطتش گشدد  آٍسیٍهَجة سَد

 هاًذگاسی کیفیت ٍ فشٍش چای سا تیطتش ًوایٌذٍ تثلیغات گستشدُ تٌذی 

 ح هیطَد ایي است شسَألی کِ دس ایي ساستا هغ

 

 ؟بستٍ بىدی بز رضایتمىدی مصزف کىىدگان تآثیز گذار است اطالعات اآی

 اّذافی کِ دًثال هیطَد عثاستٌذ اص:

 تستِ تٌذی چای تش سضایتوٌذی هػشف کٌٌذگاى  اعالعاتضٌاخت تأثیش-5

 اص دیذگاُ هػشف گٌٌذگاى تا تَجِ تِ ًَضتِ ّای هٌذسج ضٌاخت ساّْای تْثَد کیفیت تستِ تٌذی چای -2

 تکاسگیشی ًتایج حاغل اصتحمیك تش سضایتوٌذی هػشف کٌٌذگاى-3
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                                                                             مدل تحقیق  

 

 

 

   

 

 قیقحت لدم .1 لکش

 

 تستِ تٌذی تش سضایتوٌذی هػشف کٌٌذ گاى چای هتفاٍت است . اعالعاتتأثیش  :فزضیٍ اصلی

 کٌٌذگاى چای استاى گیالى)یکی اص استاًْای ضوالی ایشاى(جاهعِ آهاسی: هػشف 

 

تیطتشیي هػشف سا  اى گیالى)الّیجاى،سضت، لٌگشٍد( کِ اص ًؾش هػشف چایت: هػشف کٌٌذگاى سِ ضْش هٌتخة اسآماری ومًوٍ

                                                                     ًفش اص خشیذاساى ًوًَِ گیشی تعول آهذ511تش ایي اساس اص  داسًذ

 

 تخاًِ ای،هػاحثِ ٍپشسطٌاهِ هیثاضذتجضیِ ٍتحلیل ٍاسیاًس سٍش گشد آٍسی دادُ ّا تحمیمات هیذاًی،هغالعات کتا ش تحقیق:ري

 هتفاٍت است.   چای تستِ تٌذی تشسضایتوٌذی هػشف کٌٌذگاىاعالعات ًتایج:تأثیش 

 

 َیستًگزام تاثیز عامل اطالعات بستٍ بىدی .2 لکش

 
 

 
 

 شاخص َای آماری فزضیٍ .1 جديل

سضایتوٌذی هػشف  اعالعات هٌذسج 

 کٌٌذگاى

تستِ تٌذی   
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Descriptives 

 4فشؼ
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 5.00 2.00 3.3948 2.8452 13317. 66583. 3.1200 25 کن

 4.00 2.00 3.1939 2.9965 04977. 50997. 3.0952 105 هتَسظ

 4.00 2.00 3.3902 3.0383 08713. 56464. 3.2143 42 صیاد

 5.00 3.00 4.6233 3.0433 30732. 75277. 3.8333 6 خیلیضیاد

Total 178 3.1517 .56700 .04250 3.0678 3.2356 2.00 5.00 

 

 وتایج آماری فزضیٍ .2 جديل

ANOVA 

 .Sum of Squares Df Mean Square F Sig فشؼ

Between Groups 3.312 3 1.104 3.585 .015 

Within Groups 53.592 174 .308   

Total 56.904 177    

 

 هیگوایم نًمسآ جیاتو .3 ليدج

     

(I) 

 سضایتوٌذی

(J) 

 سضایتوٌذی
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 2685. 2190.- 841. 12350. 02476. هتَسظ کن

 1824. 3710.- 502. 14019. 09429.- صیاد

71333.- صیاد خیلی
*

 .25230 .005 -1.2113 -.2154 

 2190. 2685.- 841. 12350. 02476.- کن هتَسظ

 0809. 3190.- 242. 10132. 11905.- صیاد

73810.- صیاد خیلی
*

 .23295 .002 -1.1979 -.2783 

 3710. 1824.- 502. 14019. 09429. کن صیاد

 3190. 0809.- 242. 10132. 11905. هتَسظ

61905.- صیاد خیلی
*

 .24221 .011 -1.0971 -.1410 

71333. کن خیلیضیاد
*

 .25230 .005 .2154 1.2113 

73810. هتَسظ
*

 .23295 .002 .2783 1.1979 

61905. صیاد
*

 .24221 .011 .1410 1.0971 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
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 یزیگٍ جیتو ي ثحب

( کِ کَچکتش اص سغح هعٌی داس هفشٍؼ sig=0.015تا تَجِ تِ همادیش جذٍل فَق، همذاس سغح هعٌی داس  تذست آهذُ اص دادُ ّا )

هیاًگیي  تاثیش دسغذ سد هی ضَد. تِ عثاستی هی تَاى گفت کِ تیي  5(هی تاضذ. تٌاتشایي فشؼ غفش دس سغح خغای ∝=0.05)

عاهل اعالعات تستِ تٌذی دس سضایتوٌذی اص هػشف چای اختالف هعٌی داسی ٍجَد داسد. پس هی تَاى ادعا کشد کِ تاثیش اعالعات 

 تستِ تٌذی  چای تش سضایتوٌذی هػشف کٌٌذگاى چای هتفاٍت است.
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