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 اقتصاد وًیه باوک شدٌ ارائٍ خدمات کیفیت تأثیر بررسی

  مشتریان يفاداراوٍ َایرفتار بر
 

  2الُیاری ، میثم1دَىًی محمدحسه

  مشُذ فزديسی داوشگاٌ تاسرگاوی مذیزیت ارشذ کارشىاسی التحصیل فارغ 9

 تاساریاتی، داوشگاٌ پیام وًر-داوشجًی دکتزی مذیزیت تاسرگاوی2
 

 چکیدٌ

ي کارآمذتزیه شکلل، رفتارَکای مسم تُکت ارس  ي اره وُکادن تکٍ       مؤثزتزیهوًعی فزَىگ ساسماوی است کٍ تٍ  ییگزا مشتزی

َز مقذار کٍ یک ساسمان مشتزیان يفادار تیشتزی داشتٍ تاشذ، تًان رقاتت تیشکتزی   .کىذ میمشتزیان تٍ تزتزیه شلل را ایجاد 

امزيسی تکٍ اَمیکت ارتقکای رتکایت عمکًمی       َای ساسمان. تزی خًاَذ داشتاستزاتژیک تیش َای تزوامٍدر تاسار ي اتزای مًفق 

 کىىکذ   مکی ياقفىذ ي تیشتز در تُت يفاداری مشتزی، مشتزی گزیشی در حذ صفز ي وگُذاری مشکتزی در َمکٍ عمکز حزککت     

ٍ  خذمات کیفیت تأثیز تزرسیَذف تحقیق حاتز عثارتست اس تىاتزایه،  ٍ  رَکای رفتا اقتصکاد وکًیه تکز    تاوکک  شکذٌ  ارائک  يفاداراوک

 َکا  شکاخ  را تا اسکتفادٌ اس   شذٌ آيری تمع َای دادٌتاشذ. محقق در ایه تحقیق  َذف کارتزدی می اسوظز. ایه تحقیق مشتزیان

تشکلیل    شکعثٍ ایکه تاوکک    1 مشتزیانوفز اس  933تامعٍ آماری تحقیق حاتز را . کىذ می تىذی طثقٍآماری تًصیفی، خالصٍ ي 

َمثسکتگی صکًرت گزفتکٍ ي     اس وکً  . ایه تزرسی تٍ ري  تًصیفی اوذ شذٌدر دستزس اوتخاب  گیزیٍ ومًو صًرت تٍکٍ  دَذ می

ٍ  َای استاوذارد تُزٌ گزفتٍ شذٌ است. تعذ اس سزشماری اس کارکىان ي تًسیع پزسکش  وامٍَا اس پزسش آيری دادٌ تزای تمع َکا   وامک

َکا تکا    َا اس تحلیل کىار گذاشتٍ شذ. تحلیکل دادٌ  وامٍ ٍ پزسشوامٍ مىاسة تشخی  دادٌ شذ ي تقی پزسش 269میان آوان، تعذاد 

ککٍ کیفیکت    دَکذ  َای پژيَش وشکان مکی   استفادٌ اس تحلیل عاملی تائیذی ي مذل معادمت ساختاری صًرت گزفتٍ است. یافتٍ

شایستٍ است  دارد. لذا، مثثت ي معىاداری تز رفتارَای يفاداراوٍ مشتزیان تأثیزتًسط شعة تاوک اقتصاد وًیه،  شذٌ ارائٍ تخذما

 قزار گیزد. ن تاوکمًرد تًتٍ مذیزا
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