
 

 

(1997ی الیور)مشتری وفادار پرسشنامه استاندارد  

 

 ددیخر یبرا یتعهد قو کیبه  یوفادار": شودیم فیتعر ریبه صورت ز( 1997)توسط اوليور یمشتر یوفادار

رغم  یمحصول عل ایکه همان مارک  یبه صورت شود،یاطالق م ندهیخدمت برتر در آ کی ایمحصول  کی مجدد

 یابیبازار یهاکبا مال یمشتر یدر تحقيق حاضر وفادار "گردد. یداریبالقوه رقبا، خر یابیبازار یهاشتال تاثيرات و

 .شودیم سنجيده مجدد، ميزان حساسيت به قيمت و نحوه رفتار اعتراض آميز دیقصدخر ،یشفاه

 تعریف عملیاتی

آن ها  یداریپا یالزم را برا نهيتواند زم یم یتجار یدر کسب و کارها یمشتر یوفادار یچگونگ یاتيعمل فیتعر

 یوفادارساز رديتواند مورد توجه قرار گ یمحصول و خدمات م کیفروش  نهيکه در زم یاز مسائل یکی .فراهم آورد

مسئله  نیتوجه به ا نهيزم نيباشد. در هم یقابل انجام م یمختلف یها کيباشد که با روش ها و تکن یم انیمشتر

 انیهمواره از جذب مشتر یمیقد انیکه مشتر رایشکل فراهم آورد ز نیرا به بهتر شرفتيپ یها نهيتواند زم یم

 یرو م ني. از همرديمورد توجه در سازمان ها قرار گ دیباشد که با یبرخوردار م یو ارزش باالتر تياز اهم دیجد

خود را  انیمشتر یازدارسیپا یالزم برا یها نهيامر شما هم زم نیانجام ا یاز چگونگ یبا کسب اطالعات ديتوان

 .دیفراهم آور
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      .کنمیمثبت صحبت م گریبا افراد دسازمان  نیمن در مورد ا 1



 

 

      .کنمیرا پيشنهاد م سازمان نیبخواهد، ا ییکه از من راهنما یمن به کس 2

      .کنمیم قیتشو سازمان نیمن دوستان و بستگانم را به کار کردن با ا 3

      .گيرمیرا به عنوان اولين انتخاب در نظر مسازمان  نیا ،من هنگام نياز به خدمات 4

      کار کنم. سازمان نیبيشتر با ا ندهیتصميم دارم که در چند ماه آ من 5

 که خدمات را با قيمت کمتر ارائه دهد فکر یگرید سازمانارتباط با  یمن درباره برقرار 6

 .کنمیم

     

      ادامه خواهم داد. سازمان نیمن به کار کردن با ا ابدی شیافزا یاگر قيمت ها کم یحت 7

 نسبت به آنچه که سازمان نیبه خدمات مشابه در ا یترالمن در حال حاضر قيمت با 8

 .پردازمیم کنند،یها تحميل مسازمان ریسا

     

 ریمواجه شوم به سمت سا یبا مشکل سازمان نیاگر من در مورد خدمات ارائه شده در ا 9

 .روميم هاسازمان

     

با مشکلی مواجه شوم این مسئله را  سازماناگر من در مورد خدمات ارائه شده در این  10

 .با مشتریان دیگر درميان خواهم گذاشت

     

 مواجه شوم به سازمان یبا مشکل سازمان نیاگر من در مورد خدمات ارائه شده در ا 11

 .کنمیم تیشکا حالصیو مراجع ذ این سازمانخارج از  یها

     

 مواجه شوم به بخش یبا مشکل سازمان نیا اگر من در مورد خدمات ارائه شده در 12

 .کنمیم تیشکا سازمانهمين  انیمشتر خدمات

     

 

 گذارینمرهشیوه 

 .استای ليکرت تنظيم شدهاساس مقياس پنج گزینه پرسشنامه بر نیا

 

 گذاری پرسشنامهشیوه نمره



 

 

 عنوان کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 امتیاز 5 4 3 2 1

 

 پرسشنامه زیرمقیاس

سواالت مربوط به هر . باشدیمی تعهد مستمر و تعهد هنجار ،یتعهد عاطف اسمقيریز چهار ییپرسشنامه دارا نیا

 باشد.مقياس به صورت جدول زیر می

 شماره سواالت هاتعداد گویه ابعاد

 3تا  1 3 بازاریابی شفاهی

 5تا  4 2 نیات خرید

 8تا  6 3 حساسیت به قیمت

 12تا  9 4 حوه رفتار اعتراض آمیزن

 

 :روایی پرسشنامه

سازه، از  ییروا یجهت بررس سازمان، رانیو مد دياز نظرات اسات یظاهر ییروا یحاضر جهت بررس قير تحقد

ابزار  کیبه دست آمده از کاربرد  جیکند نتایم انيساخت ب ایسازه  ییاستفاده شده است. روا یدیيتا یعامل ليتحل

(. ۲۲۹: ۱۳۹۰شده است تناسب دارد )سکاران،  نیکه آزمون بر محور آنها تدو ییهاهیحد با نظر چه تا یريگاندازه

 ليدر تحل دیدو روش با نیاز ا کیکه کدام  نیانجام شود. ا دییيو تأ یدو صورت اکتشاف به تواندیم یعامل ليتحل

 یهاداده یپژوهشگر به دنبال بررس یاکتشاف یعامل ليها است. در تحلتحليل داده هدف بر یبه کار رود مبتن یعامل

 کار را بدون تحميل هر گونه مدل نیآنهاست و ا نيروابط ب زيها و نشاخص ییبه منظور کشف و شناسا یتجرب

تواند یدارد م یشنهاديپ ای یارزش تجسسعالوه بر آنکه  یاکتشاف تحليل گرید انيدهد. به بیانجام م ینيمع

 یمعمول یعامل ليبه واقع بسط تحل یدیيتأ یعامل ليتحل(. ۱۳۸۷ساز باشد )هومن هيفرض ایساز ساختار ساز، مدل



 

 

مورد آزمون  رها،يمتغ نيمتقابل ب یهایو همبستگ یعاملی درباره ساختار بارها ینيمع یها هياست، که در آن فرض

 یعامل ليتحل کياز آنها با استفاده از تکن کیهر پرسشنامه و ابعاد یهاسازه ییروا قيتحق نیا . دررديگیقرار م

موردنظر،  یهامربوطه به سازه یهاگویه و ابعاد نیاز ا کیبار شدن هر یقرار گرفته و معنادار یابیمورد ارز یدیيتأ

 قرار گرفته است.  دیيمورد تأ

 

 :پایای پرسشنامه

گيری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که های فنی ابزار اندازهپایایی یکی از ویژگیابليت اعتماد یا ق

دامنه ضریب قابليت اعتماد  الدهد. معموگيری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه ابزار

آزمون  یابزار برا نیمشهورتر(. ۱۹۹: ۱۳۷۷کامل( است )سرمد و همکاران،  ییایپا+ )۱( تا ییایعدم پا)از صفر 

و انسجام  یکرونباخ است که به منظور محاسبه هماهنگ یضریب آلفا ،ییایهمان پا ای پرسشنامه، اعتماد تيقابل

 قيود. در تحقر یسنجند، به کار م یرا م یمختلف یهایژگیکه و ییهاجمله پرسشنامه ازی ريابزار اندازه گ یدرون

که در حوزه علوم  ییها پژوهش که در نیکرونباخ انجام شد. با توجه به ا یآلفا بیتوسط ضر ییایحاضر آزمون پا

 قيتحق نیآمده در ا دست به ریمقاد یقابل قبول است و تمام 0.7 زباالتر ا یآلفا بیضر رديگ یصورت م یانسان

 .الزم برخوردار است ییایگرفت که ابزار از پا جهيتوان نت یباشد، م یم 0.7 یباال
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