
 چکیده

ال های اخیز رضد تسیار فزاوانی ته خصوظ در ایزان داضتهه و ااضتیه   یکی اس صنایغ خدماتی که در س

سود تی نظزیص اجم انثوهی اس سزمایه گذاران را تته ستوی ختود  کتة کتزد، استت  صتنؼت ختدما          

تا تو ه ته این که تزغیة مطهزیان ته قصد اسهفاد، اس خدما  و تسهیال  تانکی و ته دنثال تانکداری است. 

ه ػنوان یک اصل در تین ککیه تانک ها پذیزفهه ضد، است  اما در تؼضی موارد مطاهد، آن رضایت مطهزیان ت

ضد، است ػوامکی مانند کیفیت نامطکوب در ارائه ی خدما  و تسهیال   ػدم پایثندی ته تؼهدا   و تود  

 قوانین دست و پاگیز و نزخ های تاال در پزداخت تسهیال  تته نتوػی رضتایت مطتهزیان را کتاهص داد، و     

تاػث ػدم رضایت مطهزیان ضد، است که این ػامل نطان اس ضؼف سیسهم هتای تاساریتاتی تانتک هتا متی      

درک مطهزی اس مستووییت پتذیزی ا هعتاػی تانتک تتز رضتایت       اس این رو هدف اصکی تحقیق تاثیز  تاضد.

پژوهص  اری اس نوع پژوهص های است.  مطهزی تا میانجی گزی نگزش ته تزند در تانک مکت اسهان گیالن

 امؼه آماری پژوهص مطهزیان تانک مکت اسهان گیالن تودند و تؼداد نعونه متورد  کارتزدی و توصیفی تود. 

روش نعونه گیزی در پژوهص ااضز اس نوع نعونه گیزی خوضته ای  نفز اس مطهزیان تود.  503مطایؼه ضامل 

د، ها اس پزسطنامه اسهفاد، ضد. تجشیه و تحکیل داد، های تزای  عغ آوری دا و غیزااهعایی در دسهزس تود.

تحقیق نیش اس طزیق نزم افشارهای اس پی اس اس و ییشرل انجام گزفت و تا رویکزد متدل ستاسی مؼتادال     

درک مطتهزی اس مستووییت   تزرسی ضد. نهیجه فزضیه های پژوهص نطتان داد کته    تحکیل مسیزساخهاری و 

مستووییت پتذیزی ا هعتاػی درک ضتد، و     راتطه دارد. راتطه  نسثت ته تزند پذیزی ا هعاػی تانک تا نگزش

نگزش نسثت ته تزند تا رضایت مطهزیان هم تایید ضد. تؼالو، نقتص میتانجی نگتزش نستثت تته تزنتد در       

 ی درک مسووییت پذیزی ا هعاػی تانک و رضایت مطهزیان نیش مورد تایید قزا گزفت. راتطه

 

 یان  مسووییت پذیزی ا هعاػی  نگزش نسثت ته تزند.رضایت مطهز واژگان کلیدی:
 


