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 رضایت میاوجی وقش با ها شرکت مالی عملکرد بر خدمات کیفیت تأثیر بررسی
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 چکیده

 ّبی برًبهِاثربخطی سبزهبًی، دغذغِ بسیبری از پژٍّطگراى ٍ هجریبى  ّبی سٌجِ تریي هْنیکی از  عٌَاى بِعولکرد هبلی 

هبلی سْبهذاراى در راستبی افسایص  ّبی ّذفدرجِ یب هیساًی کِ ضرکت بِ  صَرت بِعولکرد هبلی  درٍاقعتَسعِ سبزهبًی است. 

یک هسئلِ راّبردی کلیذی برای  عٌَاى بِاهرٍزُ رقببت برای بْبَد کیفیت خذهبت . ضَد هیتعریف  آیذ هیثرٍت آًبى ًبئل 

کِ بِ سطح ببالتری از کیفیت  ّبیی سبزهبى، ضٌبختِ ضذُ است. کٌٌذ هیاقتصبدی فعبلیت  ّبی بخصکِ در  ّبیی سبزهبى

برای دستیببی بِ عولکرد هبلی بْتر  ای هقذهِ عٌَاى بِ، سطَح ببالتری از رضبیتوٌذی هطتریبى را یببٌذ هیخذهبت دست 

کیفیت خذهبت ٍ رضبیت ٍ ٍفبداری هطتری بر عولکرد هبلی  تأثیرّذف از پژٍّص حبضر بررسی  رٍ ازایياضت. خَاٌّذ د

ًفر  7555برابر بب  ّب آىکِ تعذاد  ببضذ هی. جبهعِ آهبری پژٍّص کلیِ کبرکٌبى ضرکت لبٌیبتی راهک ضیراز ببضذ هی ّب ضرکت

ًفر در ًظر گرفتِ ضذُ است. ّوچٌیي آهبر  345عِ هحذٍد کَکراى برابر بب . حجن ًوًَِ تحقیق بب استفبدُ از فرهَل جبهببضذ هی

( ٍ بب SEMٍ آزهَى فرضیبت پژٍّص بب رٍش حذاقل هربعبت جسئی ) SPSS 25 افسار ًرمتَصیفی تحقیق بب استفبدُ از 

ٍفبداری هطتری در  کِ رضبیت هطتری ٍ دّذ هیاًجبم گرفتِ است. ًتبیج حبصل از پژٍّص ًطبى  Smart pls 2 افسار ًرم

 رابطِ بیي کیفیت خذهبت ٍ عولکرد هبلی ضرکت راهک ًقص هیبًجی دارد.
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