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  ثر بر وفاداري شهروندان به بازارهاي شهرداري مشهد ؤشناسایی عوامل م

 )FRO(هاي پاسخگوي سریع بر اساس مدل سازمان

  

  3واثقی مهدي، 2قربانی جالل، 1فرد فهیمی محمد سید

  شهري مشاغل ساماندهی و بار تره و میوه میادین سازمان مشاور  و اقتصادکشاورزي دکتري دانشجوي. 1

   شهري مشاغل ساماندهی و بار تره و یوهم میادین سازمان مدیرعامل. 2

  شهري مشاغل ساماندهی و بار تره و میوه میادین سازمان اداري و مالی معاون. 3
  

  

  چکیده

بوده و ایجاد  سطح جامعه در میو ارزاق عمو کاال توزیع کشور، هر داخلی بازرگانی بخش وظیفه ترینمهم که آنجا از

به منظور تحقق این هدف، سازمان میادین میوه و  باشد،داخلی می توزیع نظام الحهاي اصروش از بازارهاي شهرداري یکی

 بینی نیازهايپیش و شناخت این بازارها اهداف پیشبرد جهت. گردید تأسیس 1378بار شهرداري مشهد در سال تره

 یا که وفاداري اهمیت است حائز بدین لحاظ وفاداري مشتریان هايشاخص شناخت و بررسی. دارد اياهمیت ویژه شهروندان

 شناسایی بنابراین در این مطالعه. است هاي اقتصاديها و سازمانبنگاه شکست یا موفقیت کنندهتعیین مشتري، وفاداري عدم

 در) Fast Response Organizations(هاي پاسخگوي سریع با استفاده از مدل سازمان مشتریان این بازارها وفادارساز عوامل

 قابلیت زمان، کیفیت، خدمات، قیمت، گانهشش سریع، عوامل هاي پاسخگويسازمان مدل در. گیردمی ق قرارتحقی دست

درصدي  1نتایج نشان داد که با افزایش  .گذاردمیتأثیر وفاداري مشتریان بر شده و رضایت به منجر پذیري،انعطاف و اطمینان

وفاداري شهروندان به بازارهاي  پذیري،انعطاف و اطمینان قابلیت ،زمان کیفیت، خدمات، قیمت، گانهششهر یک از عوامل 

  .یابددرصد افزایش می 85/0و  65/0، 75/0، 84/0، 93/0، 3/1شهرداري مشهد به ترتیب برابر 

  

  .هاي پاسخگوي سریع، شهر مشهد بازارهاي شهرداري، مدل سازمان وفاداري شهروندان،: واژگان کلیدي
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باشد، ایجاد  می سطح جامعه در میو ارزاق عمو کاال توزیع کشور، هر داخلی بازرگانی بخش وظیفه ترین مهم که آنجا از

به منظور تحقق این هدف، سازمان میادین میوه و  .باشد میداخلی  توزیع نظام هاي اصالح روش از بازارهاي شهرداري یکی

بازار  28و  میبازار ارزاق عمو 9این سازمان در حال حاضر مشتمل بر . گردید تأسیس 1378شهرداري مشهد در سال بار تره

) افزایش رفاه شهروندان و ایجاد درآمد پایدار( این بازارها اهداف پیشبرد جهت. باشد میدر سطح شهر مشهد بار ترهمیوه و 

 بدین لحاظ اداري مشتریانوف هايشاخص شناخت و بررسی. دارد اياهمیت ویژه شهروندان نیازهاي بینی پیش و شناخت

. است هاي اقتصاديها و سازمانبنگاه شکست یا موفقیت کنندهتعیین مشتري، وفاداري عدم یا وفاداري ،که اهمیت است حائز

و  "درك وضعیت"و  "اعتماد بودن قابل "اصلی  خصلت دو بودن دارا دلیل به مشتریان وفادار گرفتن اینکه نظر در با

بر  مثبتیتأثیر و شده افزایش کارایی سازمان باعث بازارها، به جدید معرفی مشتریان بودن هزینهکم دلیل به همچنین

با استفاده از مدل  مشتریان این بازارها وفادارساز عوامل شناسایی گذارد، بنابراین در این مطالعهمی بلندمدت سودآوري

FRO(هاي پاسخگوي سریع سازمان
 گانهشش سریع، عوامل ي پاسخگويها سازمان مدل در. گیردمی تحقیق قرار دست در) 1

 .گذاردمیتأثیر وفاداري مشتریان بر شده و رضایت به منجر پذیري،انعطاف و اطمینان قابلیت زمان، کیفیت، خدمات، قیمت،

 قرار بررسی مشتریان بازارهاي شهرداري مشهد مورد بر وفاداري  FROمدل عوامل از یک هرتأثیرشکل زیر  مطابق مدل لذا،

  . گیردمی

  

  
 
    )FRO(ي پاسخگوي سریع ها سازمان

 حق و بود کنندگانعرضه تابع مشتري، این از پیش .کندمی حکمرانی بازارها بر که است مشتري شرایط، تغییر با امروزه

 توانندمی شتریانم تقاضا، به عرضه نسبت شدن بیشتر و کنندگانعرضه تعداد افزایش بدلیل اکنون .داشت اندکی انتخاب

 پاسخگوي يها سازمان). 1382علی احمدي و اللهیاري، ( است مشتري به متعلق امروز بازار .نمایند انتخاب را خود کنندهعرضه

 هافرصت به تهدیدها تبدیل و هافرصت از بهینه استفاده توان که باشند می تغییرات برابر در مؤثر واکنش خاصیت داراي سریع

 کسب متفاوت و جدید شرایط و قوانین درخصوص موفقیت، سمت به استراتژیکی رویکرد سریع، یی پاسخگو صیتخا .دارند را

 از برداريبهره جهت بازار دانش از استفاده سریع پاسخگویی قابلیت ).Sharifi & Zhang,1999( شود می قلمداد کار و

 نوین ايپدیده ها سازمان این. )Sutton & Klein, 2003( است شده تعبیر مزاج، میدمد بازار یک در سودمند ايهتفرص

 را تولیدي هايقابلیت آمیزيموفقیت بطور هاآن .دهند می نوید جهانی رقابت عرصه در را باالیی رقابتی عملکرد که هستند

 دارند تمایل اه سازمان نوع این. بخشند می بهبود مستمر رقابتی مزیت یک به دستیابی جهت سازمان کل از پشتیبانی براي

                                                        
1 . Fast Response Organizations 
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 خاصیت با سازمان یک که چند هر). Thoren & Smith, 2000( کنند بهینه را خود هايسامانه و تجهیزات و کار نیروي

. است گرفته قرار خدمات و زمان پذیري،انعطاف اطمینان، قابلیت کیفیت، قیمت،: رقابتی بعد شش پایه بر سریع پاسخگویی

 بکارگیري قابلیت گردد، می وفاداري به منجر که هاآن ارضاي و خود مشتریان نیازهاي به پاسخگویی جهت ییها ه بنگا چنین

 راستاي درها شرکت موفقیت بسوي راهی سریع، پاسخگوي يها سازمان چارچوب .دارند را ابعاد این از مختلفی هايترکیب

 تکنولوژي اتخاذ توسعه، و تحقیق تمر،مس بهبود دیگر سوي از .است رقابتی بعد شش در بلندمدت سودهاي آوردن بدست

 شش این در همزمان رقابت قابلیت سازمان به که باشند می ساختاري هاينیازپیش هاسیستم و افراد سازيیکپارچه و پیشرفته

  .دهد می تشکیل را آن استراتژي ،سازمان هايآرمان به رسیدن راستاي در عملکردها هماهنگی کرده و اعطاء را بعد

قیمت، کیفیت، ) (FRO(ي پاسخگوي سریع ها سازمانمدل  گانه ششهر یک از عوامل تأثیررو در این مطالعه  از این

بر وفاداري شهروندان به بازارهاي شهرداري مشهد بررسی و راهکارهاي ) خدمات، زمان، قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف

  .گردد میافزایش وفاداري آنان ارائه 

  پیشینه تحقیق

 به بررسی "مشتري وفاداري گیري پیشرفتاندازه براي چندگانه مقیاس" عنوان با خود پژوهش در ،)2005( نمول مک

 فرآیندهاي پویا بررسی با که پردازد می مشتریان وفاداري پیشرفت گرایشی و رفتاري ابعاد بین پیچیده درونی روابط

مختلف مشخص  يها هشیو از استفاده با آن حفظ و يمشتر وفاداري منشأ آني  هوسیل به و شود میانجام ) دینامیک(

  .گردد می

 از تعدادي "مشتریان وفاداري و و مشتري کنندهعرضه بین رابطۀ"عنوان  تحت پژوهشی در) 2007(وا  و اندوبیسی

 اهرم نکات مهم، از یکی که ساختند خاطر نشان و کرده می بیان است مشتري الزم نمودن وفادار براي را که اساسی نکات

 را آنان و رضایت نمود مشتریان دریافت مورد در بیشتري اطالعات بتوان طریق این به تا است شرکت و ارتباط مشتري کردن

  .کرد جلب

 که را مشتریان دالیلی "وفاداري مدیریت سودبخشی و ادراك"عنوان  تحت خود پژوهش در) 2008(همکاران  و جی

که  کردند خاطر نشان و داشته می بیان را سازمان ترك از کنندهجلوگیري ارهايراهک و کنند می ترك را مشتریان سازمان

سود  با آن از مدت طوالنی و استفادة) خدمات(محصول  به وفاداري بین باید سازمان یک مشتریان نگهداري و حفظ براي

  .کرد برقرار ارتباط مشتریان به آن بخشی

 که دهند می ارائه را مدلی "مشتري و رضایت وفاداري درك" عنوان با يامقاله در ،)2010( همکاران و دونگ ژاوهاوي

 را تغییر يها ههزین و )مالی و اجتماعی احساسی، کارکردي،(شده  ارزش درك خدمات، کیفیت اعتماد، مانند عواملی آن در

  .کنند می معرفی مشتري رضایت و در وفاداري اثرگذار عوامل عنوان به

بر وفاداري  مؤثراي با استفاده از مدل لجیت چندگانه به تحلیل عوامل در مطالعه) 2011(کاران بافنده ایماندوست و هم

نفر از  642اي، گیري تصادفی طبقهآنان به عنوان مطالعه تجربی، با استفاده از تکنیک نمونه. به برند در ایران پرداختند

دهندگان برند پگاه را تغییر درصد پاسخ 64/16شان داد که نتایج ن. مشتریان محصوالت لبنی شرکت پگاه را انتخاب کردند

 68/24درصد آنان از این برند رضایت دارند،  44/36 بینند،  میدرصد آنان دلیل خاصی براي تغییر این برند ن 90/10دهند،  می

نین نتایج مدل لجیت همچ. دانند میدرصد آنان خود را نسبت به آن متعهد  33/11درصد آنان این برند را دوست دارند و 

بر وفاداري به برند تأثیرچندگانه نشان داد که از میان پارامترهاي تشخیص هویت کاپفرر، شکل فیزیکی داراي بیشترین 

  .باشد میمحصوالت لبنی شرکت پگاه 

 و نظرات اساس بر را مسکن بانک مشتریان وفاداري بر مؤثر عوامل تحقیقی ابتدا در) 1388(خورشیدي و کاردگر 

میانگین  مقایسه )AHPو  TOPSIS( معیاره و چند گیريتصمیم هايش رو کمک با سپس و مشتریان شناسایی اظهارات

 مذکور مدیران بانک که آنان نتیجه گرفتند .کردند تعیین مشتریان وفاداري بر را مذکور عوامل از یک هر اهمیت عوامل،
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 این از هر یک اهمیت فراخور خود را منابع و تدوین، تريمناسب راهبردهاي مؤثر، عوامل این دادن قرار توجه مورد با بتوانند

  .دهند اختصاص عوامل

 سطح وفاداري پاسخگوي سریع به بررسی يها سازمان اي با استفاده از مدلدر مطالعه) 1388(زاده و غمخواري حمیدي

 ايي زنجیرهها ه فروشگا ایجاد و جامعه اال در سطحک توزیع اهمیت به توجه با شهروند ايزنجیره يها ه فروشگا در مشتریان

 مطابق روش آماري نمونه بوده و شهروند شرکت این تحقیق مشتریان آماري جامعه. پرداختند توزیع، نظام اصالح براي

 يها سازمانمدل  گانه ششابعاد  از یک هر ها ه داد تحلیل براساس .باشد می نفر 150شامل تصادفی بندياي طبقههخوش

 وفاداري آنان متفاوت بر مذکور مدل ابعادتأثیر میزان بوده لیکن مؤثر شهروند شرکت وفاداري مشتریان بر سریع پاسخگوي

  .باشد می

هاي خصوصی اي به طراحی و تبیین مدل فرآیندي وفاداري مشتریان بانکمطالعه در) 1388(کاران محمیدي زاده و ه

 و وابسته بین متغیرهاي تعامالت سپس چگونگی و شناسایی، وفاداري بر تأثیرگذار عوامل در این تحقیق ابتدا،. پرداختند

 دو .گیرد میبر  در را تعهد و اعتماد متغیرهاي اول در سطح ارائه شده وفاداري مدل .است شده آزمون مدل، قالب در مستقل

 ايرابطه بازاریابی و B2Bمحیط  در مدت طوالنی روابط برقراري در اي کلیديمتغیرهاي واسطه عنوان به اخیر متغیر

 ارائه وفاداري مدل همچنین .گردیدتأیید و بررسی B2Cمحیط  در خدمت به وفاداري مدل در هاآنتأثیر که اندشده شناخته

 تعهد و مختلف اعتماد سطوح گیريشکل در که عاطفی و فرآیندهاي شناختی به مربوط متغیرهاي انواع دوم، ي هالی شده در

 نهایی قالب مدل در ها آن و رابطه شناسایی مؤثر متغیرهاي ها آن بین از و گرفت قرار آزمون بررسی و مورد گذارند،تأثیر

 براي مشتریان وفاداري ارتقاي جهت آمده، پیشنهادهاي عملی بدست نتایج اتکاي به نهایت در .شد ساخته آشکار وفاداري

  .گردید بیان آتی تحقیقات براي پیشنهاهایی و همچنین شد ارائه بازاریابی و اجرایی مدیران استفادة

ي ها سازمانبر مشتریان بر اساس مدل  مؤثرمرور تحقیقات انجام شده بیانگر این مطلب است که در زمینه بررسی عوامل 

- و رتبهرو یکی از اهدف این مطالعه در کنار بررسی  از این. صورت پذیرفته است میمطالعه بسیار ک) FRO(پاسخگوي سریع 

ي پاسخگوي سریع در ها سازمانبر وفاداري شهروندان به بازارهاي شهرداري مشهد، بسط بیشتر کاربرد مدل  مؤثربندي عوامل 

  . باشد میمطالعات بازاریابی 

  روش تحقیق

 بازارهاي شهرداري مشهد مشتریان نظرات به تحلیل زیرا باشد می پیمایشی -تحلیل روش، اساس بر تحقیق این نوع

 اساس، هدف همچنین مطالعه بر. پردازد می ها ه داد گردآوري میدانی عملیات پایه بر آنان بر وفاداري مؤثر عوامل ربارهد

 بازارهاي مذکور، براي سریع پاسخگویی راهکارهاي مدل و ویژه کاربرد دلیل به تحقیق بودن ؛ کاربرديباشد می کاربردي

  .باشد می شهرداري مشهد میو ارزاق عموبار ترهسازمان میادین میوه و  پیشنهادهایی براي ارائه و ها ه داد تحلیل

  جامعه آماري 

 سنی، اجتماعی، طبقۀ به متعلق تحقیق این جامعه آماري. دهد می شکل مشترك صفات با افرادي را آماري جامعه

 در دارند، که قرار ايطبقه و سطح هر در و جنسیت هر با شهروندان شهر مشهد و خاصی نبوده وشغلی درآمدي تحصیالتی،

  . شوند می بپردازند، جامعه آماري تحقیق محسوب بازارهاي شهرداري مشهد از خود مایحتاج خرید که به صورتی

  گیري نمونه روش

منطقه بوده که  13شهر مشهد داراي . شود میبندي تصادفی استفاده  اي طبقه گیري خوشه در این تحقیق از روش نمونه

یک بازار به صورت تصادفی انتخاب و سپس اطالعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه به تعدادي از مشتریان از هر منطقه 

  :دهد میجدول زیر توزیع بازارهاي شهرداري مشهد را در مناطق مختلف نشان . گردد میاین بازارها گردآوري 
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 منطقه نام بازار ردیف منطقه نام بازار ردیف منطقه نام بازار ردیف

 9 )موقت(زعفران  27 6 )موقت(چمن  14 11 )موقت(یاس  1

 11 )موقت(اتما  28 7 )موقت(شقایق  15 2 )موقت(نسترن  2

 9 )دائم(سرافرازان  29 2 )موقت(سوسن  16 2 )موقت(نیلوفر  3

 10 )دائم(حجاب  30 3 )موقت(داودي  17 1 )موقت(پامچال  4

 1 )دائم(گلستان  31 3 )تموق(ابریشم  18 3 )موقت(الله  5

 9 )دائم(کوثر  32 3 )موقت(زنبق  19 ثامن )موقت(ارغوان  6

 5 )دائم(طبرسی  33 10 )موقت(شب بو  20 11 )موقت(بنفشه  7

 4 )دائم(وحدت  34 7 )موقت(اختر  21 11 )موقت( 1صدف  8

 12 )دائم(نیایش  35 9 )موقت(ارکیده  22 1 )موقت(گالیل  9

 10 )دائم(استاد یوسفی  36 3 )موقت(قاصدك  23 2 )وقتم(میخک  10

 8  )دائم(دانش  37 2 )موقت(ره توشه  24 9 )موقت(رز  11

    2 )موقت(پونه  25 4 )موقت(اطلسی  12

    12 )موقت(تاش  26 2 )موقت(اقاقیا  13

  

  :دهد میجدول زیر پرسشنامه طراحی شده را نشان همچنین 

  

  ):با زدن عالمت در جاي تعبیه شده امتیاز خود را مشخص نمایید(دهید  میاي  یر چه نمرهبه هر یک از موارد ز

  شاخص هاي هر مولفه  مولفه
  نمره

1  2  3  4  5  

  قابلیت اطمینان
            انجام خدمات وعده داده شده در بازار

            عدم وجود عیب در کاال یا محصول

  کیفیت

            نام تجاري

            تطابق

            اییزیب

            عملکرد

            دوام

  خدمات

            نظافت فروشگاه یا بازار

            پاسخگویی مناسب کارکنان

            برخورد مناسب کارکنان

            تهویه داخل فروشگاه

            مسئولیت پذیري کارکنان

            امکانات حمل و نقل

            رسیدگی به شکایات مشتري

            رکنانآراستگی ظاهري کا

            ژه از جمله فروش تلفنی ارائه خدمات وی

  انعطاف پذیري

            جور بودن کاال

            تنوع کاال

            تغییرات به تناسب نیاز مشتري

            تامین کلیه مایحتاج
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            جور بودن کاال

  زمان

            سرعت خدمات دهی

            میزان انتظار در پشت صندوق

            ترسی به فروشگاه یا بازارسهولت دس

  قیمت

            میوه و تره بار

            پروتئینی

            مواد غذایی

 

  نمونه حجم تعیین

که  داشت اطمینان موارد همه در توان مین زیرا بخش نیست،رضایت همیشه جامعه به نمونه از تحقیق يها هیافت تعمیم

نمونه  حجم انتخاب منظور به .دارد وجود اختالف و جامعه نمونه بین ارد،مو در بسیاري از بلکه .است جامعه معرف نمونه،

از بازارهاي شهرداري مشهد  خریداران کلیه تحقیق این آماري جامعه آنجاکه و نیز از تحقیق و هدف نوع به مناسب با توجه

  :شود می زیر تعیینبصورت  نامحدود، جامعه آماري حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه باشند، تعداد می

  

  

 :آن در که بطوري

= Z اطمینان سطح با متناظر واحد در شده استاندارد متغیر مقدار   

= p جامعه در متغیر مشهود صفت برآورد   

= q جامعه در متغیر صفت نبودن مشهود برآورد  

= E جامعه در متغیر مشاهدات گیري اندازه در مجاز اشتباه مقدار  

  

  )Multinuminal Logit Model( مدل الجیت چندگانه

هاي الجیت دوگانه که براي محاسبه میزان احتمال انتخاب بین دو گزینه به کار  الگوي الجیت در ابتدا تحت عنوان الگو

درآمده و براي محاسبه میزان احتمال انتخاب از میان دو  میها به صورت عمو سپس این الگو. شدند، معرفی شدند برده می

الگوي الجیت . باشند اي معروف می جمله هاي الجیت چندگانه یا چند یشتر مورد استفاده قرار گرفتند که به الگوگزینه و یا ب

  . شود گروه در متغیر وابسته به کار برده می Jاي به منظور آزمون کلیه ترکیبات بین  جمله چند

شود  میاختصاص داده  4تا  1شهد اعداد در این مطالعه به سطوح مختلف وفاداري شهروندان به بازارهاي شهرداري م

بنابراین با توجه به ). 5=بیش از چهار بار در ماهو  4= چهار بار در ماه، 3= سه بار در ماه، 2=دو بار در ماه، 1=یکبار در ماه(

داري مشهد، بر استقبال شهروندان از بازارهاي شهر مؤثرگسسته بودن متغیر وابسته الگوي مورد استفاده براي بررسی عوامل 

  :اي به صورت زیر است ساختار کلی الگوي الجیت چند جمله. گیرد میالگوي الجیت چندگانه مورد استفاده قرار 

  

;         j=1, 2, …, J 
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پارامترهاي  βiوام  i بردار متغیرهاي مستقل براي عضو Xiام،   iمتغیر وابسته مشاهده شده براي عضو  Yiبطوریکه 

الگوي الجیت . رود اي، براي پیشامدهاي مستقل از هم به کار می جمله همچنین، الگو الجیت چند .ه استمجهول معادل

) ها انتخاب(اي و الجیت شرطی بایستی فقط در حالتی مورد استفاده قرار گیرند که بتوان بطور محتمل، آلترناتیوها  جمله چند

در یک متغیر ) 2IIA(هاي فوق، استقالل آلترناتیوهاي مجزا  لی الگوبه عبارت دیگر، فرض اص. را بطور مجزا از هم فرض کرد

باشد، یعنی احتمال انتخاب یک طبقه از متغیر وابسته در مقابل طبقه مقایسه، مستقل از انتخاب سایر طبقات متغیر  وابسته می

  ).Greene, 2002(وابسته باشد 

  

  نتایج و بحث

  :دهد میرا نشان جدول زیر نتایج تخمین مدل الجیت چندگانه 

  

 بر استقبال شهروندان از بازارهاي شهرداري مشهد مؤثرنتایج برآورد الگوي الجیت چندگانه در بررسی عوامل 

  نام متغیر  برآورد شده ضرایب  tآماره 

  عرض از مبدا 98/2  70/3*
  قیمت 3/1 97/2*
  کیفیت  93/0  20/6*
  خدمات  84/0  01/2**
  زمان  75/0  10/2**
  انعطاف پذیري  0.85 76/2**
  قابلیت اطمینان  65/0  76/3*

Test LM2= 28/15  ns           آزمون واریانس ناهمسانی در الگو 

Likelihood ration test (L.R): 3/68 *         Percentage of right predictions: 97/0  
  معنی بی ns           دار در سطح پنج درصد معنی**        دار در سطح یک درصد  معنی*      

  

دهد که عالمت ضرایب همه متغیرها مطابق انتظار  مینشان چندگانه براساس جدول فوق نتایج برآورد الگوي الجیت 

  :باشد میهمچنین نتایج ذیل قابل استخراج . باشد می

  آزمونLR بینی  د پیشص در  عالوه بر این. دار است دهد که الگوي برآورد شده به طور کلی معنی نشان می

زیرا این معیار هر چقدر به . رسد باشد که رقم مطلوبی به نظر می می% 97صحت براي الگوي برآورد شده نیز برابر 

بر اساس مقادیر احتمال بدست آمده . تر باشد، نشان دهنده بهتر بودن نیکویی برازش الگو خواهد بود عدد یک نزدیک

پذیرفته % 95فر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسانی در سطح داري، فرضیه ص و سطح معنی  LM2از آزمون 

 .شود می

 بر استقبال شهروندان مورد ) در سطح یک درصد(، داراي عالمت مثبت و معنی داري قیمت کاال یا خدمات

دهد که با فرض ثابت بودن سایر  این متغیر نشان می ضریبعالوه براین . باشد می بازارهاي شهرداريمطالعه از 

واحد افزایش خواهد  3/1 بازارهاي شهرداري مشهد، احتمال استقبال شهروندان را از قیمت کاال یا خدماترایط، ش

  . داد

                                                        
2 - Independence of Irrelavant Alternatives 
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 از بازارهاي شهرداري بوده و ، داراي عالمت مثبت و معنی داري بر استقبال شهروندان کیفیت محصوالت

احتمال استقبال کیفیت محصوالت، یط، دهد که با فرض ثابت بودن سایر شرا این متغیر نیز نشان می ضریب

  .واحد افزایش خواهد داد 93/0بازارهاي شهرداري شهروندان را از 

  از بازارهاي شهرداري بر استقبال شهروندان داري خدمات ارائه شده، داراي عالمت مثبت و معنیهمچنین

احتمال استقبال  ات خاص ارائه شدهخدمدهد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط،  این متغیر نشان میبوده و ضریب 

  . واحد افزایش خواهد داد 84/0شهروندان را 

  ،بازارهاي بر استقبال شهروندان مورد مطالعه از داري معنی  و، داراي عالمت مثبت متغیر زمانعالو براین

میزان  سهولت دسترسیدهد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط،  این متغیر نشان میشهرداري بوده و ضریب 

  .واحد افزایش خواهد داد 75/0استقبال شهروندان را 

 داري بر استقبال شهروندان مورد مطالعه عالو براین، متغیر انعطاف پذیري نیز، داراي عالمت مثبت و معنی

دهد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، سهولت دسترسی  از بازارهاي شهرداري بوده و ضریب این متغیر نشان می

  .واحد افزایش خواهد داد 85/0استقبال شهروندان را  میزان

 داري بر استقبال شهروندان مورد مطالعه از همچنین، متغیر قابلیت اطمینان، داراي عالمت مثبت و معنی

دهد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، سهولت دسترسی  بازارهاي شهرداري بوده و ضریب این متغیر نشان می

  .واحد افزایش خواهد داد 65/0وندان را میزان استقبال شهر

 

  خالصه و پیشنهادات

 ي پاسخگوي ها سازمانبا استفاده از مدل  مشتریان این بازارها وفادارساز عوامل شناسایی در این مطالعه

سریع،  ي پاسخگويها سازمان مدل در. گرفت تحقیق قرار دست در) Fast Response Organizations(سریع 

 بر شده و رضایت به منجر پذیري،انعطاف و اطمینان قابلیت زمان، کیفیت، خدمات، قیمت، گانه شش عوامل

کیفیت،  قیمت، گانه ششدرصدي هر یک از عوامل  1نتایج نشان داد که با افزایش  .گذارد میتأثیر وفاداري مشتریان

شهرداري مشهد به ترتیب برابر وفاداري شهروندان به بازارهاي  ذیري،پانعطاف و اطمینان قابلیت زمان، خدمات،

 .یابد میدرصد افزایش  85/0و  65/0، 75/0، 84/0، 93/0، 3/1

 بر وفاداري شهروندان به بازارهاي شهرداري مشهد قیمت و کیفیت  مؤثرترین عوامل از آنجا که مهم

  .دتري را لحاظ نمایمؤثرن سازمان در خصوص این موارد اقدامات ای هشود ک میباشند، توصیه  می

 ترین اهداف ایجاد بازارهاي شهرداري مشهد، افزایش رفاه شهروندان از طریق ارائه از آنجاکه یکی از مهم

، نتایج این مطالعه باشد میکاالهاي با قیمت و کیفیت مطلوب بوده و این مهم بدون شناسایی رفتار شهروندان میسر ن

  .و ساماندهی مشاغل شهري شهرداري مشهد فراهم آوردبار ترهتواند اطالعات مفیدي براي سازمان میادین میوه و  می

  ي پاسخگوي سریع ها سازماناز آنجاکه مدل نوین)FRO ( در مطالعات داخلی مربوط به علم مدیریت

مندان و ها، مورد استفاده عالقهتواند ضمن بسط و توسعه این مدل میکمتر به کار رفته است، انجام این مطالعه 

 .یتی نیز قرار گیردمتخصصان علم مدیر
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