
 

 

 راندل تیل پرسشنامه وفاداری مشتری
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      بیشتری از این فروشگاه بخرید؟ xچقدر احتمال دارد که در آینده محصول  1

برای برطرف کردن حجم بیشتری  xچقدر احتمال دارد از این فروشگاه تأمین کننده ی محصول  2

 از نیازهای تان استفاده کنید؟

     

      احتیاج داشتید به این فروشگاه مراجعه کنید؟ xچقدر احتمال دارد دفعه بعد که به محصول  3

      تهیه کنید؟ xچقدر احتمال دارد که از این فروشگاه محصول های دیگری مشابه محصول  4

      چقدر احتمال دارد که این فروشگاه را به دوستان و آشنایان پیشنهاد کنید؟ 5

      چقدر احتمال دارد که ایده ها و پیشنهادهای جدیدتان را به این فروشگاه منتقل کنید؟ 6

      چقدر احتمال دارد که درباره ی این فروشگاه به دوستان و آشنایان حرف های منفی بزنید؟ 7

      چقدر احتمال دارد که دوستان و آشنایان تان را نسبت به خرید از این فروشگاه دلسرد کنید؟ 8

خریداری شده از فروشگاه، با  xچقدر احتمال دارد که در صورت رضایت نداشتن از محصول  9

 فروشگاه تماس بگیرید؟

     

چقدر احتمال دارد که در صورت مواجه با مشکل یا مسئله ای، آن را به صورت مکتوب به مدیریت  10

 تحویل دهید؟

     

      چقدر احتمال دارد که در صورت نارضایتی، شکایت خود را از طریق اینترنت اینترنت ارسال کنید؟ 11

      در صورت پاسخگو نبودن فروشگاه، چقدر احتمال دارد که شهرت و اعتبار آن را مخدوش کنید؟ 12

چقدر احتمال دارد که در صورت رسیدگی نکردن فروشگاه به شکایت شما، در پی تالفی کردن از  13

 آن جا باشد؟

     

      خیلی کم برندهای جدید به دوستان و نزدیکانم معرفی می کنم. 14

حتی با وجود تنوع نداشتن در محصول های برند مدنظرم، به ندرت حاضر هستم که از برندهای  15

 جدید و ناآشنا استفاده کنم.

     

ترجیح می دهم قبل از این که خودم برند جدیدی را امتحان کنم، منتظر بمانم تا ابتدا دیگران  16

 از آن استفاده کنند.

     

      ترجیح می دهم از برندهای معروف خرید کنم. 17

      از این فروشگاه بپردازید؟ xدرصد پول بیشتر برای خرید محصول  5چقدر حاضرید  18

را از این فروشگاه بخرید، در حالی که در یک مجله به شدت از آن انتقاد  xچقدر حاضرید محصول  19

 شده است؟

     

وجود داشته باشد،  xاگر اختالف قیمت ناچیزی بین فروشگاه های مختلف در خصوص محصول  20

 مورد نیازتان را از این فروشگاه تهیه کنید؟ xچقدر حاضرید محصول 

     



 

 

      مورد نیازتان را از این فروشگاه تهیه کنید؟ xچقدر حاضرید، بدون توجه به قیمت، محصول  21

مورد نیازتان  xچقدر حاضرید در صورت بهتر بودن خدمات یک فروشگاه دیگر، همچنان محصول  22

 را از این فروشگاه تهیه کنید؟

     

مورد نیازتان را از این فروشگاه تهیه کنید، در حالی که فروشگاه دیگر  xچقدر حاضرید محصول  23

 شرایط بهتری پیشنهاد می کند؟

     

      مورد نیازم برای مصرف با دوستانم را از این فروشگاه تهیه می کنم. xمحصول  24

      مورد نیازم برای استفاده در محل کار را از این فروشگاه تهیه می کنم. xمحصول  25

      احتیاج پیدا کنم، آن را از این فروشگاه تهیه می کنم. xاگر به طور اضطراری به محصول  26
 

 

 :وفاداری مشتری

 سالهای دهد. در می نشان تکراری خرید رفتار خود از کننده مصرف یک که است ای درجه خدمت، به وفاداری

 مؤثرمی آنان وفاداری و مشتریان رضایت زمینه در که فاکتورهایی شناخت روی بر گرفته اخیر، تحقیقات صورت

 است. حیاتی کار و کسب سازمانهای موفقیت برای مشتریان موارد، وفاداری است. در اغلب یافته باشد،گسترش

 (1393باشد )سبزئی و همکاران،  می موجود مشتریان از حفظ گرانتر جدید مشتریان جذب معموالً که چرا

 بدین این بخشند. تداوم هستند، اولویت در که از فروشندگانی را خود خریدهای که دارند تمایل وفادار، مشتریان

 می سازمانها از بیشتری خرید تنها نه می روند، باال وفاداری نردبان از که همچنان وفادار مشتریان که است معنی

تجارت کنند )سبزئی و همکاران،  شده، خریداری خدمات و کاالها تعداد افزایش با تا دارند تمایل بلکه کنند،

1393) 

 

 :نمره گذاریروش 

خرده مقیاس  5گویه و  26( ساخته شده است که از 2005) Rundle-Thieleپرسشنامه وفاداری مشتری توسط 

سوال(، مقاومت در مقابل پیشنهاد  4سوال(، تمایل به وفادار بودن ) 7سوال(، رفتار شکایتی ) 6وفاداری نگرشی )

ه است که به منظور سنجش میزان وفاداری مشتریان سوال( تشکیل شد 3سوال( و وفاداری موقعیتی ) 6رقابتی )

 بکار می رود.

، «مخالفم»، «کامالً مخالفم»نقطه ای می باشد که برای گزینه های  5نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 

 در نظر گرفته می شود. 5و  4، 3، 2، 1به ترتیب امتیازات « کامالً موافقم»و « موافقم»، «نظری ندارم»

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم نعنوا

 1 2 3 4 5 امتیاز

 



 

 

، «خیلی کم»نقطه ای نیز می باشد که برای گزینه های  5همچنین نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 

 در نظر گرفته می شود. 5و  4، 3، 2، 1به ترتیب امتیازات « خیلی زیاد»و « زیاد»، «متوسط»، «کم»

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم عنوان

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 

 خرده مقیاسها و سواالت

 

تعداد  سواالت خرده مقیاس ردیف

 سوال

 6 6تا  1 وفاداری نگرشی 1

 7 13تا  7 رفتار شکایتی 2

تا  14 تمایل به وفادار بودن 3

17 

4 

مقاومت در مقابل پیشنهاد  4

 رقابتی

تا  18

23 

6 

تا  24 وفاداری موقعیتی 5

26 

3 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سواالت آن بعد را با هم محاسبه 

 نمائید.
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