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رابطه میان ابعاد کیفیت خدمات و تمایالت رفتاری
(مورد کاوی مشتریان بانک تجارت در منطقه غرب تهران)
هستی توکلی
کارضٌاس ارضذ هذیزیت تاسرگاًی– تاساریاتی ،داًطکذُ هذیزیت ٍ حساتذاری ،داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى جٌَب ،تْزاى ،ایزاى

چکیده
ّذف تحقیق حاضز عثار تست اس تیاى راتطِ تیي اتعاد کیفیت خذهات ٍ توایالت رفتاری هطتزیاى .ایي تحقیق اس ًظز ّذف
کارتزدی هی تاضذ .هحقق در ایي تحقیق دادُ ّای جوع آٍری ضذُ را تا استفادُ اس ضاخص ّا آهاری تَصیفی ،خالصِ ٍ طثقِ
تٌذی هی کٌذ .جاهعِ آهاری ایي تحقیق را هطتزیاى تاًک تجارت در هحذٍدُ غزب تْزاى تطکیل هی دٌّذ .کِ تِ علت کثزت
هطتزیاى در ّز رٍس کاری جاهعِ را ًا هحذٍد در ًظز گزفتین ٍ حجن ًوًَِ تا استفادُ اس فزهَل ککزاى تعذاد ً 314فز در ًظز
گزفتِ ضذ کِ تا رٍش ًوًَِ گیزی تصادفی اًتخاب ضذًذ .تزای جوع آٍری اطالعات اس اتشار ّای کتاتخاًِ ایً ،طزیات ،سایت
ّا ٍ ...تْزُ تزداری ضذ.جوع آٍری دادُ ّا تَسط پزسطٌاهِ صَرت گزفت .رٍایی هحتَایی پزسطٌاهِ تَسط اساتیذ راٌّوا ٍ
هطاٍر تائیذ ضذُ است ٍ پایایی آى تا استفادُ اس ضزیة آلفای کزًٍثاخ هَرد تائیذ قزار گزفت .ایي ضزیة تزای پزسطٌاهِ عذد
 0/323تِدستآهذُ است .در ایي پژٍّص اتتذا ًزهال تَدى تَسیع هتغیزّا تَسط آسهَى کلوَگزٍف اسویزًَف اًجام پذیزفت ٍ
ًزهال تَدى آى هسجل گزدیذ .هذل تحیق هَرد ًظز اس طزیق تحلیل هسیز تزرسی ضذ ٍ ضزایة تحلیل هسیز اس طزیق
رگزسیَى تِ دست آٍردُ ضذ .اثز هستقین ٍ غیزهستقین را تا کوک ضزایة استاًذارد تتا در هعادالت رگزسیَى تِ دست آٍردین.
اطالعات ٍ دادُ ّای کذ گذاری ضذُ پس اس تجشیِ ٍتحلیل ٍ پزداسش تِ ٍسیلِ رایاًِ تا کوک ًزمافشار  spssتَسط هحقق هَرد
تفسیز ٍ تعثیز قزار گزفت .یافتِ ّای تحقیق حاکی اس آى است کِ تیي اتعاد کیفیت خذهات ٍ توایالت رفتای ارتثاط هستقین
ٍجَد دارد کِ الثتِ تزای تاثیز گذاری تیطتز ایي رٍاتط هتغیزّای ٍاسطِ هاًٌذ رضایتوٌذی ٍ ارسش درک ضذُ تِ ایجاد راتطِ
غیزهستقین هٌجز هیضَد.
واژههای کلیدی :کیفیت خذهات ،رضایتوٌذی هطتزیاى ،ارسش درک ضذُ ،توایالت رفتاری

هطالعات هذیزیت ٍ کارآفزیٌی
دٍرُ  ،5ضوارُ  ،3پاییش  ،1331صفحات 71 - 13

