
 
 

 

 

 تأثیر شکست خدمات بر ریسک و کیفیت درک شده با نقش میانجی اعتبار برند
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 چکیده

می باشد. در این تحقیق شکست در  برند اعتبار میانجی نقش با شده درک کیفیت و ریسک بر خدمات شکست هدف این پژوهش بررسی تأثیر

رضایت از رسیدگی به شکایت مشتری ، اعتبار برند به عنوان متغیر  میانجی  وخدمات و نحوه رسیدگی به شکایت به عنوان متغیر های مستقل 

ت. برای آزمون این فرضیات ،جامعه آماری مشتریان و ریسک درک شده و کیفیت درک شده بعنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفته اس

پرسشنامه برای  693استفاده گردید. در نهایت  دردسترسسازمان تامین اجتماعی استان قزوین بوده و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری 

 بر خدمات در تجزیه و تحلیل مورد تأیید و تحلیل داده ها با کمک از روش معادالت ساختاری انجام گرفت. یافته ها نشان می دهند، شکست

 معناداری تأثیر شکایت به سیدگیر از مندی رضایت بر شکایت به رسیدگی نحوه .دارد معناداری تأثیر شکایت به رسیدگی از مندی رضایت

 .دارد معناداری تأثیر کلی رضایت بر شکایت به رسیدگی از رضایت .دارد معناداری تأثیر برند اعتبار بر شکایت به رسیدگی از رضایت .دارد

 تأثیر شده درک ریسک بر برند اعتبار .دارد معناداری تأثیر شده درک کیفیت بر برند اعتبار .دارد معناداری تأثیر برند اعتبار بر کلی رضایت

 .دارد معناداری
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 بیان مسألهمقدمه و  
 حفظ استراتژی، مهمترین بازاریابی در. دارند تأکید هستند موفقیت اصلی عامل که مشتریان حفظ به ها شرکت اغلب امروز، رقابتی محیط در

 زیرا نمایند ارائه اول درجه خدمات خود مشتریان به دارند تالش ها شرکت اغلب نتیجه در. است جدید مشتریان جذب و فعلی مشتریان

 در است ممکن وجود این با.گردد می مشتریان رضایت ارتقای سبب زیاد احتمال به شود، می داده ارائه مشتری به برتر کیفیت با که خدماتی

 روابط بحرانی لحظات  شکایت، به رسیدگی و خدمات شکست.  دهد رخ هایی نارضایتی و اشتباهات خطاها، ها، نارسایی خدمات تحویل فرایند

 بتوانند تا کند می ایجاد ها شرکت برای فرصتی شود اداره خوب اگر و(. dematos et al.,2013)دهند می نشان را کننده مصرف و برند بین

 های سازمان در رایج بسیار پدیده یک خدمات (. شکستchoi et al.,2014)کنند قوی را برند روابط بنابراین و کنند برقرار ارتباط مشتریان با

 . (Rahman et al.,2016)شود می نقص و عیب بی خدمات ارائه مانع که است خدماتی های ویژگی از ناپذیر جدایی ماهیت و خدماتی

 .(Jeng et al.,2016)از آنجائیکه برندها نقش حیاتی در تصمیم گیری مشتری و انتخاب رفتار بازی می کنند

 بنابراین و کنند برقرار ارتباط مشتریان با مستقیم طور به و دهند توسعه را بهبود رویکردهای و شناسایی را خدمات ضعف باید برند مدیران

 )باشند می مهم رسان خدمت برندهای برای مشتری روابط(. Maxham et al.,2003)دهند می قرار تأثیر تحت را مشتری و برند رابطه

leung et al.,2014 )چشم به حقیقت در. است داشته شرکت برند با مشتری که هستند مدت دراز های تجربه تجمعی نتیجه روابط این و 

 طوالنی مدت به رسان خدمت برند اعتبار دیدگاه، این به توجه با. باشد می رسان خدمت شرکت اعتبار نماینده رسان خدمت برند این مشتری

 تواند می شکایت به کردن رسیدگی اینکه دلیل به(. sweeny et al.,2008)ماند می پایدار  و آید می بوجود مشتری مکرر تعامالت طریق از

 brouk et)اند کرده تأکید شکایت به رسیدگی از مشتری مندی رضایت درک روی بر مطالعات اکثر شود وفادار و راضی مشتریان به منجر

al.,2013.)عهده از رسان خدمت شرکت خوب چقدر که قضیه این روی بر مشتری که ارزیابی عنوان به شکایت به رسیدگی از مندی رضایت 

 ریزش کاهش در موثر عامل یک شکایت به رسیدگی از مندی رضایت(.0202، همکاران و اورسینگر)شود می تعریف است برآمده مشکل

 (.Fornell et al.,2008)کند می حفظ را برند و مشتری روابط و( sweeny et al.,2008)باشد می مشتری

 از حمایت یا تبلیغات روی بر گذاری سرمایه صورت به برند روی گذاری سرمایه. باشد می تجاری نام یک ویژگی ترین مهم تجاری نام اعتبار

 سازگاری همچنین. است برند اعتبار برای ای پایه محصول، مورد در ادعاهایشان در صداقت به ها شرکت تشویق طریق از ورزشی، های تیم

. افزاید می برند اعتبار بر نیز عملکرد شفافیت و زمان طول در ها استراتژی ماندن ثابت و شده بیان اهداف با بازاریابی آمیخته های استراتژی

 باشددر می خدمات مورد در مشتریان شده درک کیفیت افزایش و شده درک ریسک کاهش بازاریابان و محققان بزرگ های مسئولیت از یکی

 مشتری تغییرقصد و شفاهی تبلیغات جمله از مشتریان رفتاری های پاسخ بر آن تاثیر و مشتریان شده درک ریسک و کیفیت هب توجه میان این

 اطالعات کسب وهزینه کاال خرید هنگام مشتری توسط شده ادراک ریسک کاهش باعث برند اعتبار نهایت در و است ضروری ، وفاداری یا

 مطلوبیت شود می باعث عامل سه این. دهد می قرار تأثیر تحت نیز را او توسط شده ادراک کیفیت همچنین و شود می آن خرید پای او توسط

 (.0692سیدین،)شود برند خرید به ترغیب او و یافته افزایش کاال خرید از مشتری انتظار مورد

 مزد، کارگران ی بیمه پوشش ی وظیفه غیردولتی، عمومی سازمان این. است اجتماعی گر بیمه سازمان یک اجتماعی تأمین سازمان 

 کافی توجه خدمات نارسایی مشکل به ها شرکت چناچه. دارد دار برعهده را آزاد هایشغل و حرفه صاحبان اختیاری پوشش و بگیرحقوق

 خدمات ارائه در برند یک عنوان به اجتماعی تامین . سازمان (Miller et al.,2003)شوند مواجه ورشکستگی با است ممکن ندارند مبذول

 به گیری وتصمیم مشتریان رضایت و وفاداری از حاصل مزایای به تا دارد را خود اعتبار افزایش و بهتر خدمات ارائه دغدغه اجتماعی های بیمه

 تأثیر بررسی به که داشته آن بر را محقق بنابراین پس کند پیدا دست دیگر مشتریان برای سازمان این در ای بیمه خدمات از استفاده قصد

 .بپردازد قزوین استان اجتماعی تأمین سازمان در شده درک کیفیت و ریسک و تجاری نام اعتبار بر خدمات شکست

 ضروری و اهمیت حائز شدت به آن تاثیر تحت عوامل و سازمان بازیابی های تالش و تجاری نام اعتبار بر خدمات شکست تاثیر چگونگی بررسی

 اهمیت همچنین.است مشتریان وفاداری عدم و نارضایتی بروز از پیشگیری های راه شکست از جلوگیری و خدمات کیفیت حفظ. هستند

 و سازمان این در خدمات شکست بررسی به تا داشت آن بر را ما آن بر گذار تاثیر عوامل و اجتماعی تامین سازمان تجاری نام اعتبار موضوع

 . کنیم پیدا دست اجتماعی تامین بیمه سازمان مشتریان وفاداری و برند قدرت و جایگاه حفظ به طریق این از و بپردازیم مشتریان رفتار



 
 

 

تحقیقات در زمینه شکست خدمات کمتر صورت گرفته است،با توجه به اینکه ضعف خدمات جدایی ناپذیر است، اما کمتر موضوعی به آن توجه 

نتایج این اعتبار بر کیفیت و ریسک مورد بررسی سه مورد به آن پرداخته شده است، شده است، مخصوصات در تحقیقات داخلی کمتر از دو 

 بنابراین ضرورت دانسته شد که به بصورت جامع به این موضوع پرداخته شود. قرار نگرفته است.

 متغیر های پژوهش

 شکست خدمات

باشد. های خدماتی میشکست در ارائه خدمات اجتناب ناپذیر است و بهبود چنین برخوردهایی نشان دهنده یک چالش مهم برای شرکت

دهد )اسمیت، بولتون، و کنند و احساس نارضایتی به آنها دست میأیید را تجربه میدهد، مشتریان عدم تهنگامی که شکست خدمات رخ می

 .(Rahman et al.,2016)کند می خدمات از نارضایتی احساس مشتری آن در که است وضعیتی به خدمات شکست (.0999واگنر، 

در خرید یا ارتباط با شرکت تجربه می ( تعریف کردند که شکست خدمات اشتباه یا مشکلی است که مصرف کننده 0220ماکسهام)

 steyn etکند.شکست خدمات تعریف می گردد طی زمانی که سازمان، انتظارات مشتری را در طول ارائه سرویس دهی برآورده نمی کند)

al.,2012). (یا عبارت است از خطا یا اشتباهی که طی تحویل خدمات رخ می دهد و موجب نارضایتی مشتریان می شودLewis, 2001 .)

( نشان داد که وقوع شکست خدمات در طول ارائه خدمت در صنعت خدمات بسیار رواج است .نارسایی خدمات زمانی 0206) 0هیو و همکاران

رخ می دهد که یک خدمت دهنده نتواندخدماتی مطابق با انتظارات مشتری ارائه کند. با وجود اینکه مشتریان نارسایی خدمات را تجربه می 

(. شکست خدمات lin et al.,2008ولی هنگامی که خدمت دهنده به احتیاجات آنها به خوبی پاسخ دهد از تجربه خدمت راضی بودند)کردند 

به سه گروه تقسیم می شود: شکست ارائه خدمات، شکست مربوط به نیازها و درخواست های مشتری و شکست مربوط به اعمال ناخواسته 

نارضایتی مشتری و سقوط روابط با مشتریان می گردد. بنابراین بهبود خدمات یک استراتژی کسب و کار کارکنان. شکست خدمات منجر به 

 (.maxam, 2001بحرانی و برای بازگرداندن مشتریان ناراضی و حفظ روابط با آنها است)

د. عملکردهای ضعیف خدمات عملکرد ضعیف خدمات ممکن است به شکست ادراک شده از سوی مشتری در سیستم شرکت اشاره داشته باش

می توانند هزینه های زیادی را برای شرکت به وجود آورند، اغلب مشتریان بعد از چنین تجربیاتی به سمت ارائه دهنده ی خدمات دیگر می 

رسد. روشی  روند. هزینه جذب مشتریان جدید نسبت به مشتریان فعلی زیاد است، حفظ مشتری برای بسیاری از شرکت ها، حیاتی به نظر می

که برای حفظ مشتریان شرکت نیاز است، پاسخ به عملکردهای ضعیف خدمات است. چنین تالش هایی توسط شرکت ها برای جبران برخی از 

عملکردهای ضعیف ادراک شده توسط مشتری، جبران شکست خدمات نامیده می شود. عملکردهای ضعیف خدمات مرتبط با رویدادهای ناگوار 

اک شده تعریف می شوند که در طرف تجربه ای که مشتری با شرکت دارد، رخ می دهد. اگر چه غیر ممکن است که شرکت با مشکالت ادر

های خدماتی بتوانند همه عملکردهای ضعیف خدمات را برطرف کنند، آنها می تواند به طور موثری یاد بگیرند به عملکردهای ضعیفی که رخ 

سخ ها، به جبران شکست خدمات اشاره دارد و به عنوان فرایندی که شرکت، جبران عملکردهای ضعیف داده است، پاسخ دهند. اغلب این پا

 (.maxham,2001خدمات را انجام می دهد، تعریف می شود)

 رسیدگی به شکایات

ارضایتی پس از خرید رسیدگی به شکایات اشاره دارد به استراتژی هایی که شرکت ها برای حل و فصل نقص خدمات به منظور مدیریت کردن ن

( پیشنهاد کردند در حالیکه این شکست ها برای شرکت ها در 0992(. بیتنر و همکاران)0،0999مصرف کنندگان می باشد)تاکس و همکاران

                                                           
1 Hu et a., 
2 Tax et al., 



 
 

 

ابتدا مشکالت برای شرکت هستند، آن روشی که شرکت ها به این شکست ها پاسخ می دهند تعیین خواهد کرد که چگونه مشتریان آن اتفاق 

را از یاد خواهند برد.رسیدگی به شکایات نه فقط ممکن است برای شرکت ها یک فرصت برای رفع مشکل باشد بلکه تبدیل آن به یک برخورد 

رضایت بخش باشد.رسیدگی شکایات موفق، شانس خرید مجدد و تبلیغات مثبت دهان به دهان را از مشتریانی که قبال ناراضی بودند، افزایش 

عالوه بر این زمانی که مصرف کنندگان باور کنند که شرکت ها تالش زیادی برای حل مشکل بعد از  ,(Orsingher et al.,2012)می دهد

 0222 شکایتشان نموده است، رضایت مشتریان پس از خرید افزایش می یابد که آن نشان می دهد تأثیر زیادی در تعامل با مشتری دارد)،

.،6fierro et al-Cambra .) در نهایت، استراتژی رسیدگی به شکایت می تواند مخارج بازاریابی را از طریق کاهش هزینه بدست آوردن

. از سوی دیگر، زمانی که رسیدگی به شکایت بی اثر است، خطر از دست دادن مشتریانی (Fornell et al.,1987)مشتری جدیدکاهش دهد

(. هنگامی که تالش شرکت برای حل مشکل اولیه موفقیت آمیز Homburg et al 2005،. 0222 که در گذشته راضی بوده اند وجود دارد)

.  این می تواند به انحراف دو سبب شود که اشاره به وضعیتی (Bitner et al.,1990)نباشد، مصرف کنندگان دوبار احساس ناامیدی می کنند

ز آن نتواند دوباره به شیوه ای رضایتبخش مسئله را رسیدگی که در آن شرکت نتواند به ارائه خدمات رضایت بخش در وهله اول و پس ا

 (. 0992کند)بیتنر وهمکاران،

 رضایت از شکایت

در سال های اخیر مسائل مربوط به مدیریت شکایت توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. یک دلیل عمده برای این حقیقت این است که 

توان مشخص نمود که آیا مشتریان از پاسخگویی به شکایات رضایت دارند؟ این امر می تواند  از طریق سیستم شکایت حرفه ای و پیشرفته می

منجر به تغییرات نگرشی شگرف، کمک به برقراری ارتباطات موثر بین سازمان و مشتریان، حفظ مشتریان و افزایش تمایل آنها به خرید از 

 سازمان شود.

رفت که رضایت از پاسخگویی به شکایات تأثیری مثبت بر روی وفاداری مشتریان دارد. بنابراین طی تحقیقی نتیجه گ 0999در سال  4اندریاسن

پاسخگویی به شکایات یک عنصر مهم در استراتژی حفظ مشتری سازمان به حساب می آید. از سوی دیگر او دریافت که تأثیر منفی که از 

منفی زیادی بر روی رضایت از پاسخگویی به شکایات و وفاداری مشتریان شود تأثیر  طریق وجود نقص در خدمات ارائه شده ایجاد می

 .(anderbasen,1999)دارد

طی تحقیقی از طریق ارائه یک مدل علی به نتایج زیر دست یافتند: احتمال این که در صنایع مورد بررسی  0222بلودجت و اندرسون در سال 

راضی یا کامال ناراضی باشد بسیار پایین است. از سوی دیگر احتمال این که مشتریان مشتری خاصی از خدمات و محصوالت ارائه شده کامال 

ناراضی که از پاسخگویی به شکایات رضایت حاصل کرده اند، به صورت مشتری دائمی سازمان در آیند و ارتباطات کالمی مثبت را با سایرین 

 .(Blodget et al.,2000)داشته باشند، بسیار خواهد بود

 کلی رضایت

رضایت مشتری به عنوان عامل موثر بر قصد و نیت خرید است که به نوبه ی خود منجر به درآمد و سود آتی سازمان ها می شود.کرونین و 

ری از خود در زمان خرید کاالها یا دریافت خدمات از تری به عنوان ارزیابی کلی مشتبیان کردند که رضایت مش 0990، در سال 2همکاران

 (.Saufiyudin Omar et al, 2016کسب می کند) طریق تجربه

                                                           
3 Cambra-fierro et al., 

4 Amdereassen 
5 - Cronin 



 
 

 

است)خواجویی و نایب زاده،  کرده تعریف تجربه واقعی با مصرف قبلی انتظارات شناختی مقایسه از یک تابع عنوان به را ( رضایت0991) 3اولیور

 شده خدمات ارائه و انتظارات مابین ادراکی تضاد از ارزیابی به در واکنش را مشتری نارضایتی یا ( رضایت0911) 1(. تسی و ویلتون60، 0690

 یک (. رضایت001، 0694است)رحیمی کلور،  خدمات کیفیت عملکرد و انتظارات از مشتری تابعی رضایت تعریف، این در کنند، می تعریف

 ارزیابی از پس مشتریان است. ای فرآیندی مشاهده شامل که آید می بدست مستحکم غیر و قابل انتظار ای تجربه متعاقب و است موثر پاسخ

 شود. پافشاری می پافشاری به منجر اختالف گونه هر و کنند مقایسه می خود انتظارات با مجدد مصرف یا و خرید از قبل عملکرد، نتایج را

 اگر که است معنی این به منفی و پافشاری .می دهد افزایش را رضایت باشد انتظارات حد تر از باال عملکرد اگر که است معنا بدین مثبت

 (.0690نماید)بامنی مقدم و همکاران،  می ایجاد و نارضایتی کاهش را رضایت باشد انتظارات حد از تر عملکرد پایین

 آن بین تفاوت به احساسی یک واکنش یا خدمت، دهنده ارائه به نسبت مشتری کلی ( بیان کردند که رضایت0224) 1هنسمارک و البینسون

خواسته هاست )خواجویی و نایب  یا اهداف نیازها، تکمیل برخی به توجه با می کنند دریافت آنها که چه آن و انتظار دارند مشتریان که چه

بیان کردند که سطوح باال رضایت مشتری منجر به وفاداری بیشتر مشتری و توصیه تبلیغات دهان  0202در سال  9(. یو و همکاران0690زاده،

امروزه افزایش رقابت پذیری در محیط بازار شرکت را وادار به کسب و پیاده سازی استرتژی های جدید برای حفظ و مثبت می شود.  به دهان

جذب مشتریان جدید کرده است. استراتژی های متمایز برای حفظ و نگهداری مشتریان امری الزم و ضروری است. در بین استراتژیهای متمایز 

محصوالت با توه به نیازهای مشتری است. که در نهایت رضایت بیشتر آنها را بهمراه  د. خصوصی سازیکه توسط شرکت ها بکار برده می شو

احساسات یک فرد در لذت و احساس خوشایند از مقایسه "(. رضایت مشتری به عنوان Guan Cheng, 2017 Agha Kasiri &دارد)

مشتریان عبارت است از: احساسات خوشایند یا  مندیضایتاست.  عملکرد ادراک شده یک محصول مطابق با انتظارات مشتری بیان شده

. رضایت مشتری رابط بین کیفیت عملکرد و وفاداری شودناخوشایند شخص که از مقایسۀ عملکرد ذهنی وی، در قیاس با انتظارات او ناشی می

  (.Guan Cheng, 2017 Agha Kasiri &مشتری است)
 

 اعتبار نام و نشان تجاری
 Stock berger et)مهم جذابیت نام تجاری، اعتبار نام تجاری است که وضعیت و یا عزت نفس در ارتباط با یک نام تجاری است یک محرک

al.,2012) فوکویاما اعتبار را انتظار وجود رفتارهای با قاعده، درست و همیاری دهنده در یک جامعه که بر پایه معیارهای مشترک بخشی از .

شکل می گیرد، تعریف می کند. فوکویاما معتقد است که تحوالت فناورانه همواره نقش اعتبار را در درک رفتارهای تجاری اعضای آن جامعه 

 .(Holbrook et al.,2001)مانند بازاریابی، برجسته خواهد کرد

برداشت مصرف کننده از این که آیا نام  اعتبار نام تجاری، باور پذیری از اطالعات موقعیت محصول تعبیه شده در یک نام تجاری است، بسته به

 Spry et)تجاری توانایی و تمایل دارد که بطور مداوم آن چه را که ارائه داده است تحقق دهد. اعتبار برند یک ساختار چندبعدی نهفته است

al.,2011). 

اعتبار باالتر منجر  et al.,2001)  (De Ruyterدرایتر اظهار می کند که اعتبار، نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی در خدمات ایفا می کنند

به درک مصرف کننده از کیفیت  گردد به دلیل اینکه مصرف کنندگان ممکن است استنباط کنند که مارک های معتبرتر در کیفیت باالتر از 

ری اطالعات و هزینه های پردازش مارک های کم اعتبار هستند. از سوی دیگر هزینه های اطالعات ذخیره شده را می توان با کاهش جمع آو

اعتبار نام تجاری می تواند برداشت مصرف  erdem et al.,1998)که شامل صرف زمان، پول و هزینه های روانی است مفهوم سازی کرد)

ل کننده از کیفیت محصول را با نفوذ فرایندهای روانی که موجب می شود سطح کیفیت هدف به سطح کیفیت ذهنی و درک شده انتقا

 .(erdem et al.,2002)یابد

درجه  با توجه به تحقیقات صورت گرفته می توان اعتبار نام تجاری را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در ایجاد وفاداری مشتری در نظر گرفت.

گذار است. آگرس و دوبیتسکس اعتباری که مصرف کنندگان نسبت به نام تجاری اعالم می دارند، بر تصمیم خرید و تبلیغات شفاهی آنها تاثیر

                                                           
6 - Oliver 
7 - Tse & Wilton 
8 - Hansemark and Albinsson 
9 -  Yoo et al 



 
 

 

 .اعالم کردند که اعتبار نام تجاری منشعب از محبوبیت نام تجاری و همچنین ادراک مشتری از کیفیت خدمات و محصوالت شرکت است

مسئله قابل توجه این است که محبوبیت نام تجاری تنها منشعب از هویت، شخصیت و خصوصیات خود نام تجاری نیست. مسائل فرهنگی 

به گونه امعه و بازار و شرایط دیگر رقبا نیز تاثیر زیادی بر میزان محبوبیت در ذهن خود ساخته اند، محبوبیت را تعریف نماید. نام تجاری باید ج

ای رفتار کند که با توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگی جامعه هدف محبوبیت را خلق نماید. محبوبیت بیشتر از آن که زاده محصول و نوع 

 .(Scally et al.,1999)دمات باشد، از دل ارتباطات یکپارچه بازاریابی بیرون می آیدخ

در نهایت اعتبار نام تجاری باعث کاهش ریسک ادراک شده توسط مشتری هنگام خرید کاال و هزینه کسب اطالعات توسط او برای خرید آن 

ار می ـ دهد. این سه عامل باعث می شود مطلوبیت مورد انتظار مشتری می شود و همچنین کیفیت ادراک شده توسط او را نیز تحت تاثیر قر

 از خرید کاال افزایش یافته و او ترغیب به خرید نام تجاری شود.

 

 ریسک درک شده
 kim et , 2008)به عنوان باور مصرف کننده در مورد نتایج بالقوه ، نامطمئن ، منفی از معامله تعریف می شود )

 با آنندکه خواهان افراد. گردد  او عایدی شود، می انجام فرد یک توسط که رویدادی یا عمل انجام با است ممکن که است پیامدی ریسک

 می وفادار آن به خدمت، یا کاال یک مصرف از ریسک عدم مشاهده با افراد. باشد داشته را ممکن ریسک کمترین خدمات، یا و کاالها از استفاده

 (.benit et al.,2005)بود خواهد خدمت یا محصول آن از آنی خریدهای برای مهم علتی خود امر این که شوند

به طور کل ریسک می تواند در ارتباط با محصول و مکان عرضه محصول باشد، ولی در تجارت الکترونیک به کانال خرده فروشی اینترنت مربوط 

محیط تجارت الکترونیکی اهمیت می یابد این است که در حقیقت درجه یکی از دالیل مهمی که اعتماد در  . (Myung et al.,2010) است

فروشندگان می توانند با تحویل به موقع موجب  . (Sonja et al.,2003) عدم اطمینان در این محیط نسبت به محیط سنتی باال تر است

 جارت الکترونیکی ایجاد فرآیند مبادله مطمئن استکلید موفقیت ت. رضایت مشتری شده که نتیجه آن استفاده مشتری از محیط اینترنتی است

(Kim et al.,2008). 

. مفهوم ریسک مشتریان در ادبیات بازاریابی به وفور مطرح شده است و در شرایط مختلف تأثیرات متفاوتی را بررفتار مشتریان برجای میگذارد

یسک را درک می کنند و تأثیرریسک برنگرش مشتریان و رفتار آنها در بسیاری از مطالعات نشان می دهد که مشتریان ابعاد یا اجزای متفاوت ر

 (.0611موقعیت های مختلف با انواع ریسک ها تنوع می یابد)بخشعلی،

  کیفیت ادراک شده

دند لین و وانگ کیفیت درک شده را به صورت ارزیابی مشتری از عملکرد دریافتی از سوی شرکت و مقایسه آن با انتظارات خود تعریف کر

(Lin et al.,2006). 

 
 پژوهشنظری پیشینه 

 پیشینه داخلی

( به نارسایی در ارائه خدمات، استراتژی های احیاء خدمات و تأثیر آنها بر رفتار مصرف کننده پرداختند، این پژوهش، 0611صمدی و همکاران)

خدمات با استراتژی های احیاء خدمات و استراتژی های احیاء با تحقیقی میدانی است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میان ابعاد نارسایی 

ی نیات رفتاری میهمانان ارتباط معناداری وجود دارد. به عالوه یافته های پژوهش نشان داد که ادراک میهمانان از نارسایی خدمات، استراتژ

 ل می باشد.های احیاء خدمات در مجموع از عوامل موثر بر نیات رفتاری میهمانان خارجی هت

 ( به ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد ترکیبی تحلیل شکست خدمات و آثار آن و تحلیل پوششی داده های فازی0690آبادیان و همکاران)

 پرداختند.

انجی ( به بررسی تأثیر کیفیت رابطه نام تجاری بر تبلیغات شفاهی مشتریان با در نظرگرفتن تأثیرات می0696طباطبائی نسب و همکاران)

 شکست خدمات پرداختند، 



 
 

 

 خدمات شکست مطالعه، مورد جامعه در ( به رابطه شکست خدمات و احیاء خدمات با وفاداری مشتریان پرداختند0692نوربخش و همکاران)

 رابطه شناختی وفاداری و نگرشی وفاداری با خدمات احیاء هایفعالیت همچنین. دارد خدمات احیاء هایفعالیت با معناداری و مثبت رابطه

 آمدهدستبه نتایج مطابق طرفی از. نگرفت قرار تایید مورد رفتاری وفاداری با خدمات احیاء هایفعالیت رابطه ولی دارد معناداری و مستقیم

 شده حاصل نتایج بر مبتنی. دارد رفتاری وفاداری با پرقدرتی و مستقیم معنادار، رابطه شناختی وفاداری و نگرشی وفاداری که شد مشخص

 سازمان ترک از و اثرگذاشته مشتریان وفاداری مختلف سطوح بر تواندمی خوبی به خدمات احیاء هایفعالیت که نمود برداشت گونه این توانمی

 . آورد عمل به جلوگیری ایشان سوی از

یج نشان می داد که بزرگی شکست اپرداختند نت( به بررسی شکست خدمات بر اعتبار برند در شرکت کرمان خودرو 0692بستانی و همکاران )

یت بر اعتبار برند در شرکت کرمان خودروتاثیر منفی دارد و رسیدگی به شکایات بر اعتبار برند در شرکت کرمان خودرو تاثیر مثبت دارد و رضا

 مندی کل بر اعتبار برند در شرکت کرمان خودرو تاثیر مثبت دارد.

 

 پیشینه خارجی
که بهبود پرداختند، نتایج حاصل  "ل رفتاری بهبود شکست خدمات و اعتبار بر تمای"( در مقاله ای تحت عنوان 0204کاران )سنگوپتا  و هم

ر شکست خدمات بر رضایت مشتری و تمایالت رفتاری تأثیر معناداری دارد، اعتبار برند بر رضایت مشتری تأثیر معناداری دارد، اعتبار برند ب

 ر معناداری دارد.تمایالت رفتاری تأثی

( به بررسی بکارگیری تعامل فعال بمنظور جلوگیری از شکست خدمات برای بهبود تجربه مشتری پرداختند، نتایج 0202شین و همکاران)

ل حاصل از معادالت ساختاری نشان داد که نوع تعامل بر رضایت رفتار مشتری تأثیر دارد، وضعیت و انگیزه شخصی تماس روابط بین نوع تعام

 مشتری و اثر هیجانی مشتری را تعدیل می کند.

بکارگیری تعامل پیشگیرانه از شکست خدمات به منظور بهبود تجربه مشتری پرداختند  "( در پژوهشی تحت عنوان0203الکساندر وهمکاران)

مشتری و هیجان مشتری را تعدیل می کند نشان داد که نوع تعامل مشتری بر هیجان مشتری تأثیر دارد، کیفیت روابط، رابطه بین نوع تعامل 

 و در نهایت تعامل فعال بر بهبود تجربه مشتری تأثیر گذار است.

 بهبود بر اجتماعی مسئولیت نشان دادند پرداختند خدمات و احیای آن مسئولیت اجتماعی و شکست بررسی به( 0203) همکاران و رحمان

 میانجی نقش با اجتماعی مسئولیت همچنین است، گذار تأثیر مشتری اعتماد و روفاداریب اجتماعی مسئولیت دارد، معناداری تأثیر خدمات

 .است گذار تأثیر خدمات شکت از بعد مشتری رضایت بر اعتماد و وفاداری

( در بررسی اثر شکست در اعتبار برند که با هدف بررسی میزان تاثیر این متغیر انجام شد بیان کردند که عملکرد 0203بوگور و همکاران )

ن مرتبط با اثر مثبت رضایت با رسیدگی به شکایت و رضایت کلی مشتریان بر اعتبار نام تجاری اثرگذار است. مطالعات همچنین نشان داد،مدیرا

 ظور حفظ اعتبار برند در طول و بعد از شکست خدمات، به توسعه و پیاده سازی روش های موثر برای رسیدگی به شکایت می پردازند. به من

 

 :های تحقیق فرضیه



 
 

 

H1وجود دارد معناداری ارتباط شکایت به رسیدگی از مندی و رضایت خدمات در : بین شکست. 

H2 وجود دارد معناداری ارتباط شکایت به رسیدگی از مندی رضایت و شکایت به رسیدگی :بین نحوه. 

H3 وجود دارد معناداری ارتباط برند واعتبار شکایت به رسیدگی از :بین رضایت. 

H4 وجود دارد معناداری ارتباط کلی رضایت و شکایت به رسیدگی از :بین رضایت. 

:H5  وجود دارد معناداری ارتباط برند اعتبار و کلی بین رضایت. 

:H6 وجود دارد ارتباط معناداری شده درک کیفیت و برند بین اعتبار. 

H7 :وجود دارد ارتباط معناداری شده درک وریسک برند بین اعتبار . 

 

 

 

 

 مدل ساختاری تحقیق 

،)منبع: 2-2شکل

 (2111؛ پاک و همکاران،2112اقتباس از  مقاله بوگورو همکاران ، 

 



 
 

 

 تحقیق شناسی روش
 

میباشد، که داده  93 وزمستانپاییزقلمرو زمانی تحقیق حاضر از نظر مطالعاتی دوره ی باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می 

و کیفیت درک شده ریسک  تأثیر شکست خدمات برجمع آوری خواهند شد.قلمرو  موضوعی تحقیق،   آذرماهها در بازه ی زمانی 

 می باشند. سازمان تأمین اجتماعی شهر قزوینتریان .جامعه آماری این تحقیق مشمی باشد

پژوهشگر با دسترسی به فهرست مشتریان تأمین اجتماعی در شهر قزوین، اقدام به انتخاب با توجه به جامعه آماری این تحقیق، 

حجم نمونه از فرمول در این تحقیق ، اندازه جامعه آماری نامحدود است و برای  تعیین مشتریان بصورت تصادفی ساده نموده است.

 N=384 کوکران استفاده می شود.

پرسشنامه توزیع گردید و  422نمونه در نظر گرفته شد.در نهایت بمنظور اطمینان بیشتر   614با بدین ترتیب حجم نمونه مورد استفاده برابر 

در این تحقیق جمع آوری پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. 693با توجه به اینکه تعدادی سئواالت بدون پاسخ و اشتباه بوده است و در نهایت 

 امه و برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.داده ها با استفاده از روش میدانی و با ابزار پرسشن

 

  در این تحقیق برای ساختن فرضیه و گردآوری اطالعات در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شد 

سوال می باشد که سواالت از  06شناختی شامل جنسیت، میزان تحصیالت،سن میباشد و سؤاالت تخصصی شامل سؤاالت جمعیت

 تنشان داده شده اس 6-0ها در جدول نوع بسته میباشندو به تفکیک متغیر

 

 مقیاس های اندازه گیری

 روایی محتوا

 CVR، جدول تصمیم گیری در مورد 6-6جدول 

 حداقل مقدار روایی  تعداد افراد پانل متخصصان

2 99/2 

3 99/2 

1 99/2 

1 12/2 

9 11/2 

02 30/2 

02 49/2 

02 40/2 

02 61/2 

62 66/2 



 
 

 

42 09/2 

 

 

 

 

 

 

 

 ، روایی پرسشنامه6-4جدول

 نتایج CVR شماره سواالت

 قابل قبول 13/2 0

0 13/2  قابل قبول 

6 16/2  قابل قبول 

4 13/2  قابل قبول 

 قابل قبول 0 2

 قابل قبول 13/2 3

1 13/2  قابل قبول 

1 13/2  قابل قبول 

 قابل قبول 16/2 9

02 13/2  قابل قبول 

00 16/2  قابل قبول 

 قابل قبول 0 00

 قابل قبول 0 06

04 13/2  قابل قبول 

02 13/2  قابل قبول 

03 13/2  قابل قبول 

 قابل قبول 0 01

 قابل قبول 0 01

 قابل قبول 0 09

02 13/2  قابل قبول 



 
 

 

00 16/2  قابل قبول 

00 13/2  قابل قبول 

قبولقابل  0 06  

 

 

  پایایی 
  

و  با توجه به جدول و ستون مربوط به ضریب آلفای کرونباخ، مالحظه می گردد که تمام ابعاد مورد بررسی در مدل دارای آلفای مورد قبول بوده

 ضریب اعتماد قابل قبولی دارند.

الزم به ذکر است   .استفاده شده است  LIZRELوSPSS در تحقیق حاضر برای آنالیز آماری داده های بدست آمده، از نرم افزار آماری

 برای بررسی فرضیات از روش معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است.

 

 

کرونباخ به  مقادیر آلفای 

منظور پایایی  آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمار توصیفی بیمه گذاران

 

 آلفای کرونباخ متغیر

 23161 شکست در خدمات

 23100 رسیدگی به شکایات

 23106 رضایت از رسیدگی به شکایات

 23113 رضایت

 23900 اعتبار برند

 23102 کیفیت درک شده

 23149 ریسک درک شده

 23940 کل سواالت



 
 

 

 

 

 
 وانی پاسخگویان بر حسب سناتوزیع فر

 

 

 

 

 

 تحصیالت پاسخ دهندگان

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت

 

 درصد فراوانی تحصیالت 

 30 040 دیپلم

 06 90 لیسانس

 06 20 فوق لیسانس

 6 00 دکترا

 022 693 کل

 

سال35تا 25بین 
24%

سال50تا 35بین 
32%

باالتر از 
سال 50

33%

بی پاسخ
11%

سن



 
 

 

 

 توزیع متغیرهای پژوهش براساس شاخص های مرکزی و پراکندگی

 

خطای  انحراف معیار میانه میانگین شاخص

 معیار

 .4001 .2409 22/6 632122 شکست در خدمات

 .3900 .14603 22/6 639630 رسیدگی به شکایات

رضایت از رسیدگی به 

 شکایات

639401 22/6 10030. 3009. 

 .4001 .24016 22/6 630110 رضایت

 .3600 .14910 22/6 639910 کیفیت درک شده

 .10026 .24290 22/6 6309200 ریسک درک شده

 .3002. .10900 22/6 630190 اعتبار برند

 

 



 
 

 

 
 حلیل عاملی براساس ضریب معنادارت



 
 

 

 

 تحلیل عاملی براساس ضریب استاندارد

 %2های سنجش هر یک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمینان شاخص t، مشاهده می شود بار عاملی آماره 3-4همانطور که در نمودار 

 های مشاهده شده معنادار است.باشد. بنابراین همبستگیمی 93/0مقداری بزرگتر از 

 ، کلیه شاخص های برازجدول
 

 تحلیل مسیر براساس ضریب استاندارد

 و  

 تحلیل مسیر براساس ضریب معنادار

 



 
 

 

 های نیکوئی برازش ، شاخص1-4جدول 



 
 

 

 
 

آزمون 

مدل 

تحقیق و 

یات فرض

در 

جدول 

 زیر

آورده 

شده 

 . است

 ، نتایج آزمون فرضیات1-4جدول 

 عدد معناداری ضریب استاندارد متغیر وابسته متغیر مستقل
نتیجه 

 آزمون

 تأیید 02/1 30/2 رضایت مندی از رسیدگی به شکایت شکست در خدمات 

 نحوه رسیدگی به شکایت

 رضایت مندی از رسیدگی به شکایت

 تأیید 32/6 09/2

رضایت از رسیدگی به شکایت 

 اعتبار برند مشتری

 تأیید 62/6 62/2



 
 

 

 

  

رضایت از رسیدگی به شکایت 

 کلیرضایت  مشتری

 تأیید 39/02 90/2

 تأیید 99/0 01/2 اعتبار برند رضایت 

 تأیید 36/9 32/2 کیفیت درک شده اعتبار برند 

 تأیید -13/00 -11/2 ریسک درک شده اعتبار برند



 
 

 

 تحلیل نتایج تحقیق آزمون مدل فرضیات ونتیجه گیری حاصل از 

 فرضیات تحقیق به شکل جدول زیر ارائه گردید: ،در این تحقیق در مرحله اول بعد از مطالعه کتب و مقاالت مختلف 

 .رضایت از رسیدگی به شکایت بر رضایت تأثیر معناداری دارد 

 برابر معناداری عدد) کلی رضایت بر شکایت به رسیدگی از رضایت اثر 4-1 جدول در ساختاری معادالت مدلیابی از حاصل نتایج اساس بر

( و بوگور و 0224ویتز و همکاران) تحقیقات با نتیجه این. شد برآورد مثبت و درصد 90 اثر این میزان و تأیید( 93/0 از بیشتر و39/02

 درصد، اولویت اول پژوهشی ماست.90است. با توجه به ضریب  همسو (0203همکاران)

نحو احسن درگیر حل و  پیشنهاد: به مدیران و مسئولین پیشنهاد می شود که شکایت مشتری را در اسرع وقت پاسخگو باشند، کارکنان به

دستگاه ارزیابی نصب گردد و از مشتریان در خواست نمایند، میزان رضایت خود را از  مشتریان گردند. درب ورودی سازمانفصل شکایات 

 خدمات دریافتی اعالم نمایند.

 .اعتبار برند بر ریسک درک شده تأثیر معناداری دارد 

 از بیشتر و 13/00 برابر معناداری عدد شده درک ریسک بر برند اعتبار  اثر 4-1 جدول در ساختاری معادالت مدلیابی از حاصل نتایج اساس بر

 می نتیجه نشد و یافت اصلی فرضیه رد برای دلیلی و رد ما صفر فرضیه بنابراین. گردید برآوردمنفی و درصد11 اثر این میزان و تأیید( 93/0

با توجه به ضریب  .است همسو( 0203بوگور و همکاران) تحقیقات با نتیجه این تأثیر معناداری دارد.اعتبار برند بر ریسک درک شده  که گیریم

 درصد،اولویت دومی پژوهش ماست. 11تأثیر 

ر مورد پیشنهاد: به مدیران و کارشناسی پیشنهاد می شود؛ در تبلیغات خود، افراد معتبر، مشهور و محبوب را بکار گیرند و از آنان بخواهند که د

 دگان و ...افزایش دهند.زاین برند و مزایای آن با مشتریان صحبت کنند. اعتبار سازمان را از طریق حمایت از ایتام، زلزله 

 مات بر رضایت مندی از رسیدگی به شکایت تأثیر معناداری دارد.شکست در خد 

 عدد) شکایت به رسیدگی از مندی رضایت بر خدمات در شکست  اثر 4-1 جدول در ساختاری معادالت مدلیابی از حاصل نتایج اساس بر

 فرضیه رد برای دلیلی و رد ما صفر فرضیه بنابراین. شد برآورد مثبت و درصد30 اثر این میزان و تأیید( 93/0 از بیشتر و 02/1 برابر معناداری

 درصد،اولویت بعدی پژوهشی ماست.30( همسو است. با توجه به ضریب تأثیر 0203این نتیجه با تحقیقات بوگور و همکاران) ..نشد یافت اصلی

های اطالعات و نرم افزارهای پیشرفته،  پیشنهاد: به مدیران پیشنهاد می شود که سرعت ارائه خدمات را افزایش دهند، از طریق فناوری

توسط کارکنان شرکت دقیق و کامل باشد. تعهدات بیشتری نسبت به  قراردادهاخدمات را با سرعت بیشتری ارائه می دهندتوضیحات محتوی 

 شرکت های دیگر داشته باشند.

 .رضایت از رسیدگی به شکایت بر اعتبار برند تأثیر معناداری دارد 



 
 

 

 62/6 برابر معناداری عدد برند اعتبار بر شکایت به رسیدگی از رضایت اثر 4-1 جدول در ساختاری معادالت مدلیابی از حاصل نتایج اساس بر

 .نشد یافت اصلی فرضیه رد برای دلیلی و رد ما صفر فرضیه بنابراین. گردید برآورد مثبت و درصد62 اثر این میزان و تأیید( 93/0 از بیشتر و

 درصد،اولویت بعدی پژوهش ماست. 62( همسو است و با توجه به ضریب تأثیر 0203نتایج این پژوهش با یافته های بوگور و همکاران)

پیشنهاد: به مدیران و مسئولین پیشنهاد می شود، بخشی به عنوان شکایات از مشتریان تنظیم گردد و براحتی مشتریان بتوانند مستقیما به 

الزم به ذکر است که بخش شکایات حقوقی وجود دارد که بیشتر برسر ید و بتوانند مشکالتشان را حل و فصل نمایند.آنجا مراجعه نما

 موضوعات مربوط به حیطه تخصصی بیمه است .

 .نحوه رسیدگی به شکایت بر رضایت مندی از رسیدگی به شکایت تأثیر معناداری دارد 

 عدد)شکایت به رسیدگی از مندی رضایت بر شکایت به رسیدگی اثر 4-1 جدول در ساختاری معادالت مدلیابی از حاصل نتایج اساس بر

 فرضیه رد برای دلیلی و رد ما صفر فرضیه بنابراین. شد برآورد مثبت و درصد 09 اثر این میزان و تأیید( 93/0 از بیشتر و 32/6 برابر معناداری

درصد  09با توجه به ضریب تأثیر  .است همسو( 0203)( و بوگور و همکاران 0206فانگ و همکاران) تحقیقات با نتیجه این ..نشد یافت اصلی

 اولویت بعدی پژوهش ماست.

 پیشنهاد: به مدیران و مسئوالن پیشنهاد می شود که کارکنانی را بکار گیرند که در برابر ضعف خدمات، کارکنان عذرخواهی کنند و اشتباهات

بدین منظور پیشنهاد می شود، آموزش های الزم به کارکنان در مورد ضعف  ایی نمایند و در رفع آنها کوشا باشند.و خطاها را سریع شناس

خدمات و مدیریت آن داده شود، همچنین بهتر است موقع جذب و بکارگماری کارکنان به ابعاد شخصیتی آنها توجه گردد، و براساس ابعاد 

و حاالت روحی ن مشخص گردد.بخصوص سعی گردد از کارکنان که بعد شخصیت وجدان را دارند،شخصیتی آنها، وظایف و مسئولیت هایشا

 بکار گیرند.آنها با شغل های ارتباط با مشتری همخوانی بیشتری دارد 

 بر اعتبار برند تأثیر معناداری دارد. کلی رضایت 

( 93/0 از بیشتر و99/0 برابر معناداری عدد)  برند اعتبار بر کلی رضایت اثر ،4-1 جدول در ساختاری معادالت مدلیابی از حاصل نتایج اساس بر

 تحقیقات با نتیجه این ..نشد یافت اصلی فرضیه رد برای دلیلی و رد ما صفر فرضیه بنابراین. شد برآورد مثبت و درصد 01 اثر این میزان و تأیید

 درصد،اولویت پژوهش بعدی ماست.01با توجه به ضریب تأثیر  .است همسو (0203بوگور و همکاران)

پیشنهاد: به مدیران و مسئولین پیشنهاد می شود که  بگونه ای خدمات ارائه دهند که دلیل خوبی برای احساس آرامش خاطر در مشتریان 

شناسایی و با تعیین اولویت به رفع آنها پرداخته و از این  نارضایتی سازمان باید موارد عمده ایجاد نمایند، اغلب بیماری ها رو پوشش دهند .

 طریق رضایت در مشتری ایجاد نماید .

 .اعتبار برند بر کیفیت درک شده تأثیر معناداری دارد 



 
 

 

 از بیشتر و 3320 برابر معناداری عدد شده درک کیفیت بر برند اعتبار  اثر 4-1 جدول در ساختاری معادالت مدلیابی از حاصل نتایج اساس بر

 می نتیجه نشد و یافت اصلی فرضیه رد برای دلیلی و رد ما صفر فرضیه بنابراین. گردید برآورد مثبت و درصد03 اثر این میزان و تأیید( 93/0

با توجه به میزان  .است همسو( 0203بوگور و همکاران) تحقیقات با نتیجه این اعتبار برند بر کیفیت درک شده تأثیر معناداری دارد. که گیریم

 درصد،اولویت آخرین پژوهش ماست.  03

: به مدیران و مسئولین پیشنهاد می شود که کارکنانی را بکار گیرند که همواره مودبانه رفتار نمایند، دانش کافی را برای ارائه خدمات پیشنهاد

یازهای مشتریان را درک کنند. عالوه بر این، سازمان تأمین حرفه ای داشته باشند، همچنین توجه کافی به مشتریان داشته باشند، و همچنین ن

 اجتماعی از تجهیزات مدرن استفاده نمایند و خدماتی با قیمت رقابتی ارائه دهد بدان جهت که کیفیت باال ارائه دهند.

 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

 ین می باشند در نظر گرفته شد، بنابراین توصیه میشود در این پژوهش جامعه آماری تحقیق، سازمان تأمین اجتماعی در شهر قزو

 که این تحقیق در سایر سازمان ها  و مخصوصاً سازمان های خدماتی بویژه سازمان های بیمه نیز صورت گیرد.

  مقایسه این مطالعه در سازمانهای خصوصی انجام شده است. محققان آتی میتوانند با انجام تحقیقات مشابه در سازمانهای دولتی و

 نتایج آنها با تحقیقات مشابه به درک بهتر موضوع مورد مطالعه کمک کنند.

  در این تحقیق جمع آوری داده ها با استفاده از روش میدانی و با ابزار پرسشنامه استفاده گردید، پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی

 یق به دست آید.از ابزار مصاحبه نیز استفاده گردد تا نتایج دقیق تری از این تحق

 محدودیت های تحقیق

 روبه رو بودیم. در زیر برخی از این محدودیت ها و نواقص را بررسی می کنیم:ی در این پژوهش با کمبودها ، نواقص و محدودیت های

  نادیده گرفت که محدودیت ذاتی پرسشنامه با توجه به اینکه پرسشنامه ادراک افراد از واقعیت را می سنجد نباید این احتمال را

 ادراک آنها کامال با واقعیت تطبیق نداشته باشد.

  از نظر مکانی داده های این تحقیق متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می باشد. بنابراین ممکن است در سایر بیمه ها، نتایج متفاوتی

 از این تحقیق حاصل شود.



 
 

 

عمناب  

 آن آثار و شکست تحلیل ترکیبی رویکرد با dsl خدمات کیفیت ارزیابی ،(0690)آبادیان،مهشید؛زنجیرچی،محمود؛اسعدی،میرمحمد -

 30-11 ،0شماره سوم، عملیات،دوره و تولید مدیریت فازی، های داده پوششی تحلیل و

 سمت انتشارات: تهران."انسانی علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه"(.0611.)نیا،م حافظ -

 .تهران: انتشارات بازتاب ."به پایان نامه نویسی رویکردروش تحقیق با ".( 0614) غالمرضاخاکی،  -

 (، روش تحقیق در مدیریت، چاپ پنجم، تهران، انتشارات بازتاب0611خاکی، غالمرضا) -
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