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  مقدمه.  1

مفهوم وفاداري مشتریان در مباحث بازاریابی چندین دهه است که از دیدگاه بسیاري از مدیران به ویژه در بخش خدمات، به 

امروزه شرکت ها با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاري از . علت فضاي رقابتی حاکم برآن از جایگاه ویژه اي برخوردار است 

بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت رو برو هستند و به خوبی درك کرده اندکه حفظ مشتري کنونی نسبت 

رخوردار است  ارائه خدمات برتر به مشتریان با بهره گیري از مهارت هاي به جذب مشتریان جدید از سودآوري بیشتري ب

به ویژه در صنعت توریسم در زمان . فردي کارکنان یکی از را ههاي دستیابی سازمان ها به رضایت و وفاداري مشتري است

بنابراین کارکنانی . [1]ردشگر استتولید خدمت آنچه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد نوع برقراري ارتباط بین ارائه دهنده وگ

که با گردشگر تماس دارند، باید ویژگی هاي رفتاري خاص نظیر  توانایی در برقراري ارتباط موثر با مشتري، غلبه بر احساسات 

  .نامطلوب خود و برخورد صمیمانه باالیی داشته باشند

بیان مساله .  2

با ظهور فناوري هاي    اطالعاتی و . امروزه چالش بزرگ گردشگري، کیفیت عالی خدمات و جلب رضایت مشتري است 

ارتباطی سریعتر و ارزانتر از گذشته، گردشگران به خدمات و محصوالت متنوعی دسترسی داشته و آگاهی بیشتري نسبت به 

قابت شدید، جذب گردشگران جدید و حفظ مشتري موجود و وفادار رقبا و محصوالتشان پیدا کرده اند و همچنین با وجود ر

یک سازمان مشتري مدار بدون ایجاد ارتباط .[2]کردن آن ها کاري بسیار دشوار و در عین حال حیاتی براي سازمان ها  است 

شتري مدار است، مناسب با گردشگران خود نمی تواند موفقیتی را حاصل کند و در دنیاي امروز که دنیاي کیفیت محور م

در این راستا جذب کارکنان .مشتري هدف کار و مشتري گرایی زیر بناي  کلیه فعالیت هاي تجاري و اقتصادي خواهد بود 

در سازمان هاي خدماتی . مشتري مدارکه ویژگی هاي بارز ارتباطات انسانی را در رفتار خود لحاظ کرده باشند ضروري است

کنانی که در تماس مستقیم با گردشگران  هستند، براي ارائه خدمت با کیفیت در مقایسه با نقش نیروي انسانی مخصوصا کار

شرکت هاي تولیدي از اهمیت بیشتري برخوردار است چرا که کارکنان جهت ارائه خدمات با گردشگران در تعامل بوده و 

  .کیفیت این تعامل متمایز کننده سازمان هاي برتر از سایر سازمان ها است 

. شتري گرا بودن کارکنان آژانس ها بر رضایت مندي سطح باالي گردشگران تعهد وخرید مجدد آنها نیز تاثیر گذار می باشد م

تالش می کنند تا مشتریان فعلی خود را حفظ کنند و سهم خود را از آنها افزایش دهند زیرا به این حقیقت پی سازمان ها 
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وفادارکردن مشتري  سیار بیشتر ازهزینه حفظ و نگهداري مشتري فعلی استبرده اند که هزینه جذب یک مشتري جدید ب

موجب حفظ مشتري می شود در واقع وفادار کردن گردشگران براي آژانس ها منافعی از قبیل کاهش حساسیت نسبت به 

  .[3]تغییرات قیمت، افزایش قدرت پیش بینی رفتار گردشگران وسود آوري را ایجاد می کند 

  نظري و تجربی پیشینه . 3

داشتن روابط متقابل با کارکنان .یکی از ویژگی هاي اصلی آژانس ها مواجهه بسیار زیاد بین کارکنان وگردشگران می باشد 

بنابراین کارکنان خدماتی ، منابع اولیه اي . خدماتی جزء تجربه هایی است که گردشگران آنها را به خوبی به یاد می سپارند

دماتی می توانند به وسیله آنها مزیت رقابتی داشته باشند وبه علت نقش تعاملی بودن خود در محیط هستند که شرکت هاي خ

.[4]کار تاثیر بسزایی بر کیفیت خدمات عرضه شده به گردشگران داشته باشند

میت اه. مهارت ها و شایستگی هاي کارکنان یک سازمان براي ایجاد و ساخت یک برخورد و تعامل موفق ضروري هستند

خدمات ، ناشی از ویژگی هاي منحصر به فرد خدمات است که مشکالت خاصی را در روند تعامل بین مشتري و ارائه دهنده 

  .چنین مشکالتی نیاز به کارمندان بسیار شایسته و ماهر براي مقابله با آنها دارد  ].5[خدمات ایجاد می کند 

باتوجهبهتعریفکاتلرازخدمات 

مهارتهایخدمتبهمشتریبهعنوانشایستگیهایرفتاریکارکنانکهبرایارائهخدماتبهمشتریباکیفیتباالضروریهستندتعبهمشتریوکارهایدیگران

.  ریفمیشود

استفادهازمهارتهایخدمتبهمشتریبرایسازمانهایامروزیبسیارحیاتیاستچونبخشمهمیازعناصرآمیختهبازاریابیوهمچنینبهعنوانبخشجدا

  ].  6[ نبهموفقیتاستییناپذیرازاستراتژیبازاریابیبهمنظوررسید

نشان داد که گردشگرانی که به خوبی با آنها رفتار شده است ، تمایل به درك مثبت ].7[و همکاران  2مطالعات تجربی آکروش

از ارائه دهنده خدمات، شکایات کمتر، وفادارتر، رفتار همکارانه بیشتر، پرداخت قیمت باال و درك کیفیت باالتر از خدمات 

.دارند

                                                            
2 - Akroush



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

استان مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت (

  )اردبیل

۴

www.tourism2019.ir  

تاثیر ادراك شده شایستگی عاطفی کارمندان بر رضایت و وفاداري « در پژوهشی باعنوان  ].8[و همکاران  3دلکورت

نفر از مشتریان در محیط خدمات خصوصی  247مطالعه اي را میان   »تفاهم : مشتري ، نقش واسطه 

. ندرضایتووفاداریمشتریتاثیرمثبتداردانجامدادندوبهایننتیجهدستیافتندکهشایستگیاحساسیکارمندانبرپیامدهایحیاتیخدماتمان

  

به سمت مدل ترکیبی از مهارت هاي خدمت به مشتري و وفاداري « در پژوهشی با عنوان  ]9[و همکاران  4ابو الثامن

مشترك تلفن همراه در اردن انجام گرفت ، رابطه میان مهارت  1007که میان » نقش واسطه رضایت مشتري : مشتري 

نتایج بدست آمده از این . با وفاداري مشتري را با استفاده از معادالت ساختاري مورد ارزیابی قرار دادند  هاي خدمت به مشتري

مهارت هاي ایجاد شهرت، ارتباطات کالمی و فرهنگ خدمت به مشتري با رضایت مشتري رابطه مثبت : تحقیق این چنین بود 

مشتري و رضایت مشتري با وفاداري مشتري رابطه مثبت بدست  همچنین  بین مهارت هاي خدمات به. ومعنی داري داشتند 

  . آمد 

سنجش تاثیر کیفیت و ارزش جشنواره بر رضایت و وفاداري بازدید « در مطالعه اي با عنوان  ]10[5یون و همکاران

: زیر دست یافتند بازدیدکننده در کره انجام گرفت به نتایج  477که در بین  »کنندگان ، با استفاده از رویکرد ساختاري 

متغیر ارزش بر . مدل معادالت ساختاري نشان داد که ابعاد کیفیت جشنواره مانند برنامه و تسهیالت بر ارزش تاثیر می گذارد 

  .رضایت و متغیر رضایت نیز در نهایت بر وفاداري بازدیدکننده ها تاثیر می گذارد 

مشارکت، رضایت و وفاداري به برند در محیط خدمات کسب «در پژوهشی تحت عنوان   ]11[و همکاران  6بنت-راسل 

. مشتري نمونهگرفتند و نتایج زیر را بدست آوردند  1331در خدمات تبلیغات تلفنی در استرالیا به میزان » وکارهاي کوچک 

فاداري نگرشی ، متغیر وفاداري نگرشی به یک برند به طور مثبتی با وفاداري رفتاري ،رضایت از برند به طور مثبتی با و

مشارکت با یک دسته محصول به طور مثبتی با وفاداري نگرشی و باالخره مشارکت با یک دسته محصول خاص به طور مثبتی 

  .در میان رابطه این متغیرها با همدیگر رابطه رضایت با وفاداري نگرشی بسیار قوي و باال بود . با رضایت از برند رابطه دارند 

                                                            
3-  Delcourt
4 - Abu-ElSamen
5 - Yoon et al
6 - Russell - Bennett
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 ]12[محرابیوهمکاران

دومفهوممه»ارزیابیتاثیرخاستگاهنامونشانتجاریبرارزشویژهنامونشانتجاریازدیدگاهمصرفکنندگان«درپژوهشیباعنوان

: نتایجتحقیقنشانمیدهدکه. مبازاریابیراموردبررسیوارزیابیقراردادند

. ارزشویژهنامونشانتجاریبهطورقابلمالحظهایمتاثرازخاستگاهنامونشانتجاریمیباشد

  .. بهعنوانیکیازابعادفرعیارزشویژهنامونشان تجاریمتاثرازخاستگاهنامونشانتجاریمیباشدتداعینامونشانتجاری

روابطمیاناعتب»بررسیتاثیراعتباربرندبروفاداریمشتریاندرصنعتبانکداریایران«درتحقیقیتحتعنوان]13[حیدرزادهوهمکاران

) کهباقابلیتاعتمادوتخصصتعریفمیشود( اربرند

بهوفاداریوتعهدمستمربهعنوانمتغیرهایواسطهرابررسیکردندوهمچنینرابطهمیانرضایتوتعهدبهوفادابهعنوانمتغیرمستقلبارضایت،تعهد

ریبایکدیگرورابطهتکتکآنهاباتوصیهشفاهیبهخریدوتمایلبهتغییربرند 

                                                                                    . .                         بهعنوانمتغیرهایمستقلوهمچنینرابطهمیانتعهدمستمرباتمایلبهتغییربرندموردآزمونقرارگرفتهاست

مدلی مفهومی ارائه مدلی براي وفاداري مشتریان در بازارهاي الکترونیک  در پژوهشی با عنوان ]14[حقیقی و همکاران 

نام و نشان )  2ارائه ارزش، ) 1: عبارت بودند از  شاخص هاي اصلی این مدل. را در زمینه وفاداري الکترونیک معرفی کردند 

آنها در این مدل وفاداري .خدمات ارائه شده به مشتري )  5وب سایت و تکنولوژي ، )  4اعتماد و امنیت، )  3سازي تجاري، 

.نگرشی و وفاداري رفتاري را وارد کردند

  

  روش شناسی تحقیق .  4

مدل پژوهش از کار امجد و سا من اقتباس شده که در آن مهارتهاي ارتباطی به صورت متغیر مستقل و وفاداري متغیر وابسته 

: است و رضایت گردشگران نقش میانجی دارد
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  چارچوب مدل تحقیق. 1شکل                                                                 

  

  

Source: Amjad A. Abu-ELSamen et al., (2011),"Towards an integrated model of customer service skills and customer loyalty: The 

mediating role of customer satisfaction", International Journal of Commerce and Management, Vol. 21 Iss: 4 pp. 349 - 38

  :اساس فرضیه اصلی فرضیه هاي تحقیق به قرار زیر استبر این 

.بین مهارت هاي ایجاد اعتبار و رضایت گردشگران رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد.1

.بین مهارت هاي حل مساله و رضایت گردشگران رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد.2

.ت و معنی داري وجود داردبین مهارت هاي ارتباطات کالمی و رضایت گردشگران رابطه مثب.3

.بین مهارت هاي ارتباطات غیر کالمی و رضایت گردشگران رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد.4

.بین مهارت هاي فرهنگ خدمت به مشتري و رضایت گردشگران رابطه مثبت وجود دارد.5

با توجه به موضوع . یشی است پیما –پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردي و بر حسب روش از نوع توصیفی 

پژوهش و متغیرهاي مورد بررسی در آن اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه گرد آوري شده است 

براي تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص هاي مرکزي و پراکندگی، آزمون همبستگی براي تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده .

رضایت گردشگرانوفاداري گردشگران

مهارت هاي ایجاد اعتبار 

مهارت هاي حل مساله 

مهارت هاي ارتباطات کالمی 

مهارت هاي ارتباطات  

غیرکالمی

مهارت هاي فرهنگ خدمت به  

مشتري
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و SPSS  مین مدل و آزمون روابط بین فرضیه ها از  روش مدل معادالت ساختاري  ونرم افزار هاي براي تخ. خواهد شد

LISREL در پژوهش حاضر مخاطبان . جامعه آماري تحقیق گردشگران آژانس هاي گردشگري تبریز است . استفاده می شود

آژانس از شهرستان تبریز  16این پژوهش در . پرسشنامه گردشگران آژانسهایگردشگریتبریزدر سه ماهه سوم سال هستند

  . انتخاب شدند

  تجزیه تحلیل داده ها و یافته ها.5

فرضیه صفر در بررسی هر کدام از متغیرها به این . تک نمونه اي نیز استفاده گردید  tبراي بررسی وضعیت متغیرها از آزمون 

.مده را نشان     می دهدنتایج بدست آ 1جدول. است   3صورت است که مقدار آن متغیر مساوي 

  تک نمونه اي براي متغیرهاي پژوهشtآزمون ): 1(دول ج

  معنی داري  اختالف میانگین  درجات آزادي  T  متغیر
  0.95فاصله اطمینان 

  باال  پایین

  399/0  131/0  000/0  235/0  399  936/5اعبارمهارتهاي ایجاد 

  220/0  131/0  000/0  175/0  399  313/4مهارتهاي حل مساله

  656/0  340/0  059/0  586/0  399  969/13مهارتهاي ارتباطات کالمی

  601/0  521/0  06/0  561/0  399  649/13مهارتهاي ارتباطات غیرکالمی

  881/0  715/0  000/0  798/0  399  865/18مهارتهاي فرهنگ خدمت به مشتري

  998/0  841/0  000/0  92/0  399  508/24رضایت مشتري

  358/0  321/0  000/0  340/0  399  393/8وفاداري مشتري

  یافته هاي پژوهش: منبع 

  اثرات مستقیم متغیرهاي برونی بر درونی) 2(جدول

T خطاي استاندارد برآورد (B) پارامتر استاندارد  شده (b)برآورد پارامتر جهت مسیر

38/2 04/0 14/0 14/0 ازمهارت هاي ایجاد اعتبار بر رضایت مشتري

14/0- 06/0 03/0- 03/0- از مهارت هاي حل مساله بر رضایت مشتري  

17/2 04/0 33/0 33/0 از مهارت هاي ارتباطات کالمی بر رضایت مشتري 

12/0- 06/0 01/0- 01/0- از مهارت هاي ارتباطات غیر کالمی بر رضایت مشتري

20/5 05/0 52/0 52/0 از مهارت هاي فرهنگ خدمت به مشتري بر رضایت مشتري 

  یافته هاي پژوهش: منبع 
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، اثرات مستقیم متغیر نهفته برون زاي مدل مهارت هاي tحاکی از آن است که با توجه به مقدارکمیت 2نتایج جدول 

خدمت  به مشتري یعنی مهارت هاي ایجاد اعتبار، حل مسئله، ارتباط کالمی، و فرهنگ خدمت به مشتري می باشد بر 

  .متغیر رضایت مشتري از لحاظ آماري  معنی دار استمتغیر واسطه اي مدل یعنی 

  اثرات مستقیم متغیرهاي درونی بر درونی) 3(جدول 

  T  خطاي استاندارد برآورد  پارامتر استاندارد  شده  پارامتر برآورد   جهت مسیر

  از رضایت مشتري بر

  وفاداري مشتري
76/0  76/0  03/0  79/14  

  یافته هاي پژوهش: منبع 

، نشان می دهد که اثر مستقیم متغیر نهفته درون زاي مدل، رضایت مشتري tکمیت مقدار  3با توجه به اطالعات جدول  

، از لحاظ آماري معنا >p 05/0، در سطح =79/14tو با ارزش )  76/0(بر متغیر وابسته پژوهش وفاداري مشتري  

  .داراست

  ات غیر مستقیم متغیرهاي برونی بر درونی

  T  خطاي استاندارد برآورد  پارامتر استاندارد  شده  پارامتر برآورد   مسیرجهت 

  ازمهارت هاي ایجاد اعتبار 

  بروفاداري مشتري

27/0  27/0  05/0  

  

74/4  

  از مهارت هاي حل مساله بر 

  وفاداري مشتري

02/0-  02/0-  16/0  14/0-  

  از مهارت هاي ارتباطات کالمی

  بر وفاداري مشتري 

25/0  25/0  19/0  34/1  

  از مهارت هاي ارتباطات غیرکالمی

  بروفاداري مشتري

01/0-  01/0-  09/0  12/0-  

  از مهارت هاي فرهنگ خدمت به مشتري 

  بر وفاداري مشتري

39/0  39/0  08/0  13/5  

  یافته هاي پژوهش: منبع 

متغیر نهفته برون زاي مهارت هاي  حل مساله، نشان می دهد که اثر غیر مستقیم  tمقدار کمیت  4با توجه به اطالعات جدول 

معنا ارتباطات کالمی و ارتباطات غیر کالمی بر متغیر وابسته وفاداري مشتري با وساطت متغیر رضایت مشتري از لحاظ آماري 
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مشتري  اثر غیر مستقیم مهارت هاي ایجاد اعتبارو فرهنگ خدمت به Tاما با توجه به ضریب استاندارد و شاخص .. دار نیست

یافته هاي حاصل از مدل معادالت ساختاري در . . بر وفاداري مشتري با وساطت رضایت مشتري از لحاظ آماري معنا دار است

  :آزمون فرضیات تحقیق به شرح است

  .بین مهارت هاي ایجاد اعتبار و رضایت مشتري رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد ) : H1(فرضیه 

، آماره مورد نظر معنی دار است 38/2برابربا tبا توجه به ارزش. مورد آزمون قرار می گیرد 3اطالعات جدول این فرضیه براساس 

  .در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می گردد

  .بین مهارت هاي حل مساله و رضایت مشتري رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد ) :  H2( فرضیه 

آماره مورد نظر معنی دار - 14/0برابربا  tبا توجه به ارزش. مورد آزمون قرار می گیرد  4این فرضیه براساس اطالعات جدول 

  .نیست در نتیجه فرضیه مورد نظر ردمی گردد

  .بین مهارت هاي ارتباطات کالمی و رضایت مشتري رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد ) : H3( فرضیه 

آماره مورد نظر معنی دار است  17/2برابربا tبا توجه به ارزش. ار می گیرد مورد آزمون قر 4این فرضیه براساس اطالعات جدول

  .در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می گردد

  .بین مهارت هاي ارتباطات غیر کالمی و رضایت مشتري رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد): H4( فرضیه 

  .دارنیست در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید نمی گرددآماره مورد نظر معنی  -/.12برابربا   tبا توجه به ارزش 

.وجود دارد مثبت و معنی دار بین مهارت هاي فرهنگ خدمت به مشتري رضایت مشتري رابطه  -: )  H5( فرضیه 

ي یافته هابراساس .آماره مورد نظر معنی دار است در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می گردد 20/5برابربا  tبا توجه به ارزش

و رضایت مشتري وجود دارد و دارد و این پژوهش مشاهده شد که رابطه مثبت و معنی داري بین مهارت هاي ایجاد اعتبار

به منظور ایجادتصویر نام ) به عنوان مثال، کارکنان بخش خدمات مشتري(فرضیه اصلی اول پژوهش تایید گردیدابعاد انسانی 

همچنین در پژوهش ما تاثیر مثبت ومعنی دار مهارت هاي ارتباطات کالمی و مهارت هاي فرهنگ خدمت   نقش حیات تجاري

حسن این نتیجه با یافته هاي . به مشتري بررضایت مشتري وجود دارد و فرضیه هاي اصلی سوم  و پنجم تحقیق تایید گردید 

کت خدماتی براي کسب رضایت مشتري نیاز به یک از این نقطه نظر که یک شر.همخوانی دارد]16[و رحیمی  ]15[پور

اما .  و با ثابت شدن این فرضیه بر پژوهش هاي قبلی صحه اي دیگري گذاشته شد فرهنگ مشتري محور دارد ،هم راستا است
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( ها در این پژوهش بین مهارت هاي ارتباطات غیر کالمی و رضایت مشتري رابطه معناداري پیدا نشد و فرضیه هاي مرتبط با آن

در بیشتر موارد، ارتباط ما با دیگران نوعی در تبیین این مساله باید گفت که .   تایید نشد ) فرضیه هاي اصلی دوم و چهارم 

هاي زبان رفتار که معناي  به همین دلیل شناخت و آگاهی از نشانه. خوانی استوار است ارتباط غیر کالمی است که بر پایه ذهن

داراي اهمیت فراوان است البته براي تفسیر هر یک از عالئم غیر کالمی، الزم است هر کدام را در  کند، ارتباط را مشخص می

از طریق توجه  بنابراین، هر چه حالتها و حرکات خود را .  بستر زمان و مکانی که در آن اتفاق می افتند مورد بررسی قرار داد

و پیام دهنده، نشان دادن عالقمندي به گفتگو، متمرکز شدن بر پیام  ،رویی گشاده،تعیین حریم ارتباطیورعایت مواردي مانند

بین رضایت مشتري و وفاداري مشتري . تحت کنترل درآوریم، بر تاثیر کالم خود خواهیم افزودرادر جریان ارتباط حفظ آرامش 

  .وجود دارد)  =79/14T( در این پژوهش رابطه مثبت و معنی داري 

اي ایجاد اعتبار نشان می دهد که عمل کردن به تعهدات و ایجاد اعتبار و جلب اعتماد مشتریان، نتایج آزمون بعد مهارت ه

بر اساس نتایج پژوهش حاضر بین مهارت هاي  .تاثیر بسزایی در رضایت و تبدیل مشتریان به طرفداران متعصب و وفادار دارد 

با توجه به این . ي یافت نشد و فرضیه هاي مرتبط رد شدند حل مساله با وفاداري مشتریان، برخالف انتظار ارتباط معنی دار

موضوع آژانس ها باید از طریق اصالح رویه ها و روش ها و فراهم کردن تسهیالت و امکاناتی  بتواند به مسایل و مشکالت 

ر زمانی که پیشنهاد می شود روي مواردي مانند ارایه اطالعات درست و مناسب د. مشتریان عکس العمل فوري نشان دهد

مشتري با مشکلی مواجه می شود، اشتیاق در کمک به مشتري ، ارایه خدمات فوري و رسیدگی الزم به خدمات سفارش داده 

  .شده توسط مشتري توجه بیشتري صورت گیرد 

جود بر اساس نتایج حاصله از پژوهش مشخص می شود که در ابعاد مهارت هاي ارتباطات کالمی و غیر کالمی نقاط ضعفی و

این مساله نشان می دهد که نیاز به ایجاد وتقویت حس مسئولیت در کارکنان، افزایش تعهد کارکنان به کمک براي .  دارد

هنگامی که کارکنان با مشتریان تعامل دارند پیام هاي بیشماري را دریافت و ارسال می . برقراي ارتباطات دوطرفه وجود دارد 

اس اعتماد، عالقه وتمایل در مشتري یا نوعی بی عالقگی یا سردرگمی در مشتریان ایجاد کنند که این تعامل می تواند احس

از این رو تکنیک هایی از قبیل خوش رفتاري و برخورد .کند و در نهایت تصمیمات بعدي مشتري وفادار را تحت تاثیر قرار دهد

کارکنان و مشتریان و فرهنگ سازي مناسب  به احتمال  مودبانه و متواضعانه کارکنان با مشتریان، برقراري رابطه دوستانه بین

  .زیاد در افزایش میزان وفاداري مشتریان این آژانس ها ها تاثیر گذار خواهد بود
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  پیشنهادات . 6

با توجه به وجود همبستگی مثبت ومعنادار میان متغیر هاي  مهارت هاي خدمت به مشتري با رضایت مشتري و وفاداري 

ري دوره هاي آموزشی براي ارتقا ء برخورد اجتماعی کارکنان با مشتریان ، افزایش دانش کارکنان در خصوص مشتري ، بر قرا

اهمیت مشتري مداري، ارتقاء سطح آگاهی کارکنان در خصوص اهمیت حفظ احترام مشتري ، رعایت ادب در برابر مشتریان  و 

تواند سبب بهبود مهارت هاي خدمت به مشتریان شده و رضایت آموزش کارکنان در مورد اهمیت از نشانه هاي زبان بدن می 

. و وفاداري مشتریان را بدنبال داشته باشد

 کنترل دایمی رفتارکارکنان آژانس ها  با مشتریان  به منظور افزایش ارزش ادراکی مشتریان و جلوگیري از نارضایتی

.احتمالی آنها از برخورد افراد ارایه کننده خدمت 

 فرهنگ یکپارچه سازمانی جهت اجماع نظر مشترك حول نقش محوري مشتري و ارزش نهادن به مشتري به ایجاد

.عنوان کلیدي ترین عامل موفقیت 

 افزایش بهره وري، ساده تر شدن فرایندهاي منظورکاربرد موثر فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت خـــدمات به

.خدمات خدمات، کیفیت بهتر 

در هر اندازه و سطحی شامل بازاریابی، جذب نقدینگی و ارائه آژانس هاز کل فرآیندهاي مشتري مدار در پشتیبانی ا ،

  . خدمات به مشتري استفاده شود

 ما در مدل تنها پنج جنبه از مهارت هاي خدمات به مشتریان را بررسی کردیم که ممکن است دیگر ابعاد مهم

.تحقیقات آتی می تواند این جنبه ها را در نظر بگیرد.گرفته شده باشند مهارت هاي خدمات به مشتري نادیده 

 پژوهشگران در تحقیقات آتی می توانند رضایت مشتري را از جنبه هاي رضایت فنی وکارکردي مورد بحث و بررسی

  . قرار دهند

ري مشتریانانجام پژوهش با در نظر گرفتن ارتباط بین عامل اخالق کاري کارکنان با رضایت و وفادا.

تکرار این تحقیق با جامعه آماري دیگر در شهرهاي بزرگ و گسترش جامعه آماري

 بر اساس نتایج حاصل شده در این مطالعه پیشنهاد می شود که موضوع تحقیق با رویکرد مقایسه اي در بخش هاي

. قرار گیرد دیگر خدماتی مورد مطالعه قرار گیرد و نتایج ان با نتایج این پزوهش مورد مقایسه
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  .88تا69:صص )88(22،پژوهشهایمدیریت)). بررسیتاثیراعتباربرندبروفاداریمشتریاندرصنعتبانکداریایران((،

عوامل موثر بر وفاداري بیمه گذاران (( ،)  1396. (حقیقی کفاش ، مهدي ؛ اکبري ، مسعود ؛ اللیان پور ، نوشین -14

.75-95، صص  1، ش  25، سال  فصلنامه صنعت بیمه) )). شرکت بیمه ایران : مورد مورد مطالعه (

ران در منطقه ماکو،  ، تاثیر رضایت بر مدت ماندگاري گردشگ)1395(حسن پور، فریدون -15

  . پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهتبریز

  ، تاثیر مهارتهاي خدمت به مشتري بر وفاداري مشتریان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز)1394.(رحیمی، اقدس


