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 چکیده

ها در شرایط رقابتی کنونی با آن سروکار دارند، آگاهی از میزان رضایت مشتریان و نظرهای آنان ترین موضوعاتی که سازمانیکی از مهم

های خدماتی که محصولی ناملموس به مشتریان در خصوص عملکرد سازمان، محصوالت و خدمات آن است. این مسئله برای سازمان

مندی مشتریان بانک ملت یت مضاعف برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش ارائه الگویی بر رضایتکنند از اهمخویش عرضه می

 باشد.مین( تاکستا هرشدر استان قزوین )مطالعه موردی 

توجهی از اطالعات موردنیاز در مطالعه از طریق بخش قابلباشد و پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و روش توصیفی می

ای تعیین بر شده است.آوریتکمیل پرسشنامه و روش مشاهده و مصاحبه از مشتریان بانک ملت در شهرستان تاکستان جمعپیمایشی و 

 ؛نفر از مشتریان بانک هستند 321آمده دستکه نمونه آماری به شده استها از رابطه کوکران با جامعه آماری نامحدود بهره گرفتهتعداد نمونه

شده است لذا مطالعه حاضر از پایایی و قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است.  محاسبه 999/0که آلفای کرونباخ آنبا توجه به  همچنین و

فازی، تحلیل عاملی و لوجیت بازار، عوامل اثرگذار بر  AHPهای که از روش اندشده برآورد ECSIاساس مدل  متغیرهای تحقیق بر

 شده است. مشتریان تحلیل و ارزیابیهای جمعیت شناختی ا ویژگیها بارتباط آن مندی مشتریان ورضایت

افزاری و امکانات ذهنی، انتظارات مشتریان، امکانات نرم معیار تصویر 4دهد که از نشان می AHPآمده از دستنتایج به

آمده دستمندی مشتریان دارد. نتایج بهتوجه زیادی را نسبت به معیارهای دیگر بر رضایتتأثیر قابل 546/0 افزاری، معیار انتظاراتسخت

درصد  99گر آن است که چهار بعد فوق، یانب که باشدیمدرصد  99درصد تجمعی واریانس حدود  که دهداز تحلیل عاملی نشان می

فت که توان گطور عام نمیبهنین نتایج حاصل از لوجیت گویای این است که همچ ؛ ودهدیممندی مشتریان را توضیح یترضاییرات تغ

 .است اثرگذار هاآن مندیرضایت بر مشتریان شناختی جمعیت هایهمه ویژگی

 ی مشتری.مندتیرضادرک شده، کیفیت خدمات، ارزش درک شده،  تیفیک ی، انتظارات،ذهن ریتصو، ESCI مدل: هادواژهیکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 
One of the most important issues that organizations are concerned with in the current competitive 

situation is the awareness of the level of customer satisfaction and their comment on the performance, 

products and services of the organization. This is more important for service organizations that provide 

intangible products to customers. The aim of this study is to provide a model for satisfaction of Mellat 

bank customers in Qazvin province (case study, Takestan city).  

This study in terms of purpose is performing and in terms of method is descriptive and a significant 

portion of the information you need is collected   through the survey and questionnaire study and 

observation and interview with clients of Mellat Bank in Takestan city. To determine the number of 

samples, Cochran with unlimited population was applied that obtained sample is about 123 people from 

bank customers as well as the fact that the alpha was calculated through Krvnba is 0.998, so, this study 

enjoyed high reliability and trustfulness. The study variables were estimated based on ECSI that is 

analyzed and assessed by the fuzzy AHP methods, factor analysis and logit market, factors affecting 

customer satisfaction and their relationship with demographic characteristics of customers.   

The results obtained by AHP show that through the four criteria: image, customer expectations, software 

facilities and hardware facilities, customer expectations has a significant impact on customer 

satisfaction. The results of factor analysis indicated that the variance of cumulative percentage is about 

99 percent which indicates that above four aspects explains 99 percent of changes in customer 

satisfaction and also the results of logit indicates that in general, we cannot say that all demographic 

characteristics influence their customers' satisfaction. 

 

Keywords: ESCI model, image, expectations, perceived quality, perceived service quality, perceived 

value, customer satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


