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 چکیده 
شتري امروزه براي             ضایت در م صلی موفقیت سازمانر شد زیرا که به عنوان عامل ا سیار داراي اهمیت می با ها ب
سازمانسازمان شتري جدید براي  ست و از آنجایی که جذب م شده ا شناخته  سبت به حفظ و ها  ها هزینه باالتري دارد ن

 بکوشند. ها براي جلب رضایت مشتریان خود همواره بایدراضی نگه داشتن مشتري فعلی بنابراین سازمان
ــتریان و تعامل این عوامل با یکدیگر در  ــایت مش ــت، عوامل موثر بر رض ــل یک پژوهش میدانی اس در این مقاله که حاص

ــان که در زمینه درب ــرکت درآس ــاختمان ها فعالیت دارد مورد مطالعه قرار می گیرد و پس از اینکه ش هاي اتوماتیک س
ستفاده شده است و از این  تحقیقات مرتبط با موضوع بررسی شد پرسشنامه اي طراحی شده که از طیف لیکرت در آن ا

پرسشنامه براي سنجش و کمی کردن عوامل موثر بر رضایت مشتریان شرکت استفاده شده و داده هاي الزم نیز از نمونه 
شده در ای ست. روش تحقیق به کار گرفته  ست به دست آمده ا شده ا شرکت انتخاب  شتریان این  ن مقاله اي که از بین م

صیفی شنده، -نیز تو ست که نحوه ي برخورد فرو ست این ا ست آمده ا شد. نتایجی که از این تحقیق به د شی می با پیمای
ارائه خدمات پس از فروش، مناسب بودن قیمت نسبت به کیفیت، برند محصول، تنوع محصول، در دسترس بودن محصول 

مطالعه تاثیر گذار بوده است و باید شرکت در جهت بهبود آنها  و عقاید و فرهنگ مشتري بر رضایت مشتریان شرکت مورد
 .اقدام کند
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Abstract  
          You should always strive to satisfy our customers.. The method used in this paper is to 
describe the survey. The results obtained from this study is that the way to deal seller, after-sales 
service, reasonable price to quality ratio, brand, product variety, product availability and customer 
to customer satisfaction, the company's beliefs and culture The study has been effective and should 
act now to improve them. 
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 مقدمه  -1
گیري در خصوص  یکی از مهمترین چالشهاي مدیران و تولیدکنندگان، رضایت مشتریان است. بر این اساس تصمیم

میزان رضایت مشتریان از جمله تصمیمات مهمی است که مدیران و تولیدکنندگان با آن مواجه هستند. اهمیت تصمیمات 
ه این دلیل است که شرکت مجبور است براي حفظ و ارتقاء سهم از اتخاذ شده در خصوص اندازه گیري رضایت مشتریان ب

 بازار اقداماتی را جهت بهبود و باال بردن رضایت مشتریان انجام دهد.

به شمار می  به بعد رضایت مشتري به عنوان یک سالح راهبردي بسیار مهم براي بسیاري از سازمانها 1990از سال 
فرد  هایی که به دنبال رضــایت مشــتري هســتند هرطبیعی ســازمان هســتند.در ســازمانرود. مشــتریان به عنوان منابع 

ـــروري همچون، مدیریت هاي تکراري و رویه هاي برو ـــئولیتی را به عهده می گیر د و از همه کارهاي غیرض کراتیک مس
م تکمه د (تیز فههایی که مشــتریان خود را درك نکنند با شــکســت مواجه خواهند شــاجتناب می کنند. امروزه ســازمان

 ).1384داش، 
سازمان سوي  شده از  صوالت و خدمات ارائه  سته هاتا چند دهه قبل مح و الزامات  ها، بیش از آن که منطبق با خوا

شتري د شمار می رفت. به عبارت دیگر نقش م سان طراح آنها به  شد، نتیجه فکر خالق مهند شتریان آنها با ر اکثر موارد م
صر ف کنند سازمان بودند که در فرایند تکوین محصول نقش وي تنها به یک م ا نیز بازي ره قانع محدود و این مهندسان 

شی شدن بازارها، فروپا شت و رقابتی  شته دوام دا مرزهاي تجاري،  می کردند. اما این تفکر تنها تا دهه هاي آخر قرن گذ 
واسته ها و خموجب افزایش توجه و اهمیت به  جهانی شدن اقتصاد و در نهایت افزایش سطح توقعات و الزامات مشتریان،

 ).1384الزامات مشتریان گردید (رضائی و دیگران، 
ع پیوست آن یکی از مهمترین تحوالتی که در زمینه فلسفه هاي بهبود کیفیت در آخرین دهه از قرن بیستم به وقو

ریت کیفیت زامات اصلی سیستم هاي مدیبود که موضوع اندازه گیري میزان رضایت مشتري به عنوان یکی از عناصر و ال
شش فراوانی که امروزه در جهت ارتقاي اب شد. تالش و کو شناخته  سب و کار  سات و بنگاههاي ک س زارهاي در کلیه مو

صورت می سازمانهاي تجاري  سان و مدیران  شنا سط محققان، کار شتري گرایی تو سترش نگرش م  مدیریت کیفیت و گ
ست که شان دهنده آن سازمان گیرد، همه ن شتري یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین موفقیت  ضایت م ها در امر اکنون ر

ر مشتریان از بمنظور دستیابی به پیشرفت هاي تجاري، ارزیابی رفتار، نگرش و تصو .تجارت و سودآوري به شمار می آید
سات تجاري، بدل به امري گریز ناپذیر  س سط مو شده تو صوالت و خدمات ارایه  ستکیفیت مح شته ا ایجاد و  بنابراین .گ

صوال شاخص در تعریف کیفیت مح شتري بعنوان مهمترین  ضایت م ستم هاي اندازه گیري و پایش ر سی سازي  ت و پیاده 
 خدمات، از نیازهاي اساسی سازمانهاي امروزي محسوب می گردد. 

شمند لورد سخن ارز شتري، یادآور  ضایت م شد. این  1کلوین صحبت از اندازه گیري مفهومی همچون میزان ر می با
وقتی شــما می توانید چیزي را اندازه بگیرید و آن را به صــورت عددي توصــیف "دانشــمند بزرگ ســالها پیش گفته بود: 

نمایید، نمایانگر علم و دانش شما درباره آن است. ولی وقتی نمی توانید چیزي را بصورت کمی توصیف کنید، دانش شما 
است شما در مورد آن پدیده مقداري آگاهی داشته باشید اما به سختی می توانید ادعا کنید درباره آن ناکافی است. ممکن 

  "که راجع به آن پدیده، علم دارید!

                                                            
1 Lord Kelvin 
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سان که بعنوان یکی از  شرکت درآ شتریان  ضایت م ضی از عواملی را که بر ر بنابراین در این مقاله برآنیم تا تاثیر بع
ي اتوماتیک، زمینه ساز برقراري امنیت و آرامش بوده و کماکان زینت بخش هاپیشگامان صنعت ساختمان در بخش درب

 هاي صنعتی و مسکونی می باشد را به صورت کمی توصیف کنیم.پروژه
 

 پیشینه تحقیق -2

 بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداري مشتریان -2-1 

 تالیف : دکتر سید محد اعرابی و محسن ورزشکار
ست. به همین منظور این مقاله بر هدف از  شتریان ا سایی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداري م شنا انجام این پژوهش، 

مبناي آن تدوین شده است. ابتدا سعی شده است تا مدلهاي موجود در زمینه رضایت و وفاداري مشتریان شناسایی و پس 
مناسب ترین مدل به عنوان مدل نظري پژوهش انتخاب شود.  از ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از این مدلها،

صوالت بوده شتریان مح شده در مدل نظري پژوهش بر روي جامعه آماري مورد نظر که م اند. مورد سپس عوامل معرفی 
 بندي شده است.اند و در انتها عوامل شناسایی شده بر اساس میزان اهمیت رتبهسنجش و ارزیابی قرار گرفته

 

شتري با تاکید بر کیفیت ارائه خدمات پس از فروش با  -2-2 ضایت م سی و اولویت بندي عوامل موثر بر ر برر

 استفاده از تکنیک آنتروپی شانون و مقایسه نتایج با روش تحلیل رگرسیون

 تالیف: احمد رضا کسرائی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران
 اد تهرانجالل حقیقت منفرد، عضو هیات علمی دانشگاه آز

در این مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است، موضوع کیفیت خدمات پس از فروش و میزان رضایت مردم از خدمات 
گیرد. پس از بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع و مصاحبه با خبرنگاران و کارشناسان، پس از فروش مورد مطالعه قرار می

شنامه س سنجش کیفیت طراحی و دادهپر شد که میزان اي براي  شخص  سی نتایج م شد. پس از برر هاي الزم گردآوري 
 رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش متوسط است.

 

بندي عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان از محصول پودر آ. ب. ث شرکت کندر شناسایی و اولویت -2-3

 با استفاده از مدل کانو

 عود الجورديکیا، میثم فخاریان و مسدکتر فرید طاهري
ــاســی،  ــه گروه الزامات اس ــایت مشــتري از محصــول پودر آ. ب. ث(نوزده عامل ) در س در این تحقیق عوامل مؤثر بر رض
عملکردي و انگیزشــی موجود در مدل کانو طبقه بندي شــدند اما نظر به این که طبقه بندیهاي مختلف کانو از نظر میزان 

ضایتی تفاوت دارند بنا ضایت و نار سیر خاص خود را به همراه دارند که این عوامل ایجاد ر براین هر کدام از این عوامل تفا
 به ترتیب به همراه ضرایت رضایت و عدم رضایت مرتب شده است.
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 اولویت بندي متغیرها به تفکیک الزامات

 اولویتها در گروه الزامات اساسی 
 برچسب استاندارد -1
 محافظت از بافت و الیاف پارچه   -2

 تعداد دانه هاي رنگی  -3

 اولویتها در گروه الزامات عملکردي

 قدرت پاك کنندگی  -1
 رایحه و بوي پودر  -2

 تداخل رنگ ها  -3

 ایجاد حساسیت پوستی   -4

 رسوب زدگی در ماشین لباسشویی  -5

 تبلیغات  -6

 توزیع پودر در هر زمان و هر مغازه  -7

 اولویت ها در گروه الزامات انگیزشی
 انواع پارچه قیمت و قابلیت استفاده براي -1
 تنوع در اندازه بسته بندي  -2

 جنس بسته بندي  -3

 یکنواختی و قابلیت حل شدن دانه هاي پودر -4

 اي در درب منازل تحویل بسته -5

 تعدد و تنوع آنزیمی -6

 
 
 
 
 
 

 بررسی عوامل موثر بر رضاي تمندي مشتریان بانک صنعت و معدن -2-4

 زادهداود حسینی هاشم
 مدیریت دانشگاه تهران، ایرانکارشناس ارشد پژوهش دانشکده 

دهد که هر پنج بعد کیفیت خدمات کل، در هر ســه مرحله پژوهش رابطه نتایج حاصــل از این پژوهش نشــان می       
سه مرحله  شتري در اغلب ابعاد طی  ضایت م شتري دارند. تأثیر ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات بر ر ضایت م معناداري با ر

ست. شته ا شی دا سه مرحله انجام  روند افزای ست. به این معنی که طی  سط بوده ا سه مرحله عمدتاً باالتر از متو و در هر 
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سیر نیز حکایت از این دارد که کیفیت  صل از مدل تحلیل م ست. نتایج حا پژوهش کیفیت خدمات بانک روبه بهبود بوده ا
 خدمات کل تأثیرگذارترین متغیر بر رضایت مشتري است

سایر متغیرهاي تأثیرگذار نیز ایفا نماید. متغیرهاي نگرش به کارکنان بانک که می تواند نقش متغی سط را براي  ر وا
و نگرش به قوانین و مقررات بانک نیز از جمله متغیرهاي مهم تأثیرگذار بر رضــایت مشــتري هســتند. همبســتگی این دو 

شود. همبستگی نگرش به کارکنان با ابی میمتغیر با رضایت مشتري در هر سه مرحله تحقیق در حد باالتر از متوسط ارزی
رضــایت مشــتري در ســه مرحله تحقیق روند صــعودي دارد. همچنین دو متغیر نگرش ( به کارکنان، و قوانین بانک ) بر 

گذارند. از جمله متغیرهاي فردي موثر بر کیفیت خدمات نیز تأثی ر دارند و از طریق آن نیز بر رضــایت مشــتري تأثیر می
بر  12/0توان از متغیر تحصــیالت یاد کرد، که در مدل تحلیلی به صــورت مســتقیم و به میزان تري نیز میرضــایت مشــ

رضایت مشتري تأثیر دارد. یعنی با افزایش میزان تحصیالت مشتریان شاهد ر ضایت بیشتر آنان هستیم. پایگاه مشتري 
صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر کیفیت خدمات نیز یکی دیگر از متغیرهایی است که هم به صورت مستقیم و هم به 

ساس تنزل  سوم کمتر از دو مرحله اول پژوهش اح شتریان در مرحله  شتري تأثیر دارد. با توجه به این که م ضایت م بر ر
ست. اما در مجموع میزان  شتر ا سوم بی شتري در مرحله  ضایت م ستگی مثبت این متغیر با ر پایگاه دار ند، بنابراین همب

 .و ضعیف است 07/0ر این متغیر در مدل تأثی
 

 بیان مسئله تحقیق -3

سات تولیدي و خدماتی می س سی مو سا شتري هدف ا ضایت م شان میامروزه تامین ر شد. تحقیقات ن دهند که با
دهی شبکه خدمات شود بلکه چگونگی سرویسکیفیت باالیی محصول به تنهایی منجر به ایجاد رضایت در مشتریان نمی

نماید ضــعف موســســات تولیدي و خدماتی در جهت ارائه خدمات روش نقش مهمی را در ایجاد رضــایت ایفاء میپس از ف
شود که این مشتریان گردد. نارضایتی مشتریان فعلی باعث میپس از فروش مناسب منجر به نارضایتی مشتریان فعلی می

این شرکت نمایند، بعالوه مشتریان ناراضی بر  در خریدهاي مجدد خود محصوالت شرکتهاي رقیب را جایگزین محصوالت
شــود که مشــتریان بالقوه نســبت به علیه محصــوالت شــرکت تبلیغات منفی نموده که این امر بنوبه خود منجر به این می

شرکت را نخواهند خرید. درنتیجه به دلیل  صوالت این  شده و در خریدهاي احتمالی آینده مح شرکت بدبین  صوالت  مح
ان، فروش و سهم بازار شرکت نسبت به رقبا کاهش خواهد یافت و ادامه بقاي شرکت با مشکل روبرو خواهد کاهش مشتری

تواند درزمینه رفع این نواقص اقدام شد. ولی با آگاهی از نظرات مشتریان در مورد خدمات پس از فروش، شرکت مزبور می
 نموده و رضایت مشتریان را بر آورده نماید.

سوال می خواهیم پاسخ دهیم که : آیا می توانیم رضایت و عدم رضایت مشتریان را اندازه بگیریم  در اینجا به یک
تا بتوانیم جایگاه خود را در بازار مشــخص کنیم و نیز میزان پیشــرفت و یا ســقوط مجموعه خود را پیدا کنیم و در نهایت 

 تمهیدات الزم جهت بهبود آن و یا حفظ موقعیت مان اتخاذ نماییم؟
 



 همایش بین المللی  مدیریت و فرهنگ توسعه                                              
International Conference On Management and Development Culture Secound    

 

6 
 

 اهمیت موضوع تحقیق -4

ــتریان می ــایت و مش ــایت و عدم رض ــازمانها توجه به میزان رض ــد و همچنین نحوه یکی از دالیل موفقیت س باش
سیار اندازه شرفته ب صنعتی پی شورهاي  سیاري از ک ست که ب شده ا سنجش آن این مهم تا آنجا مورد توجه واقع  گیري و 

 نتایج بسیار جالبی دست یافته اند .موشکافانه در تحقیق و تفحص نموده و به 

ست. که ستند نقاط چالش در تحقیق ما شتریان موثر ه ضایت م ضایت و عدم ر با تفحص و  عواملی که در میزان ر
تعریف درست از مشتري و سطح انتظارات  عمیق برخورد کردن با این نقاط به نکات مهمی می توان دست یافت از جمله

شتري در ساخت ، نحوه تحویل و خدمات پس از فروش و  و مدیریت انتظارات م صول اعم از طراحی ، گام دوم کیفیت مح
شتري که اعم از بازاریاب ها که صول و م سازمان و مجموعه مرتبط با مح سایی  در گام بعدي نگرش خود  شنا این نیاز را 

ستقیم که ستقیم و غیرم سین فروش و طراحان و تولید کنندگان و ذیعنفعان م شان در حلقه آخر خورده کرده و مهند فرو
منتقل می شود و می تواند در  که بصورت مستقیم با مصرف کننده در تماس هستند که این نگرش از خود رهبر سازمان 

 باال بردن ضریب رضایت و عدم رضایت مشتریان تاثیر گذار باشد.
س شتریان آن  سازمان به وفاداري م ست که بقاء هر  ضوع تا بدانجا شتریان اهمیت این مو ست وفاداري م ازمان ا

 سازمان به رضایت مشتریان است.
صه هاي مختلف ونیز  شتر در عر شد بی سازمان قدرت ر سازمان را به همراه می آورد و بقاء  شتري بقاء  ضایت م ر

 توسعه عرضی و طولی را به همراه می آورد و توسعه بیشتر ثروت ملی و ثروت ملی رفاه ملی را به ارمغان می آورد.
ــوعی پیش پا افتاده قلمداد نمود و باید به آن بعنوان ای ــتري را نباید فقط موض ــایت مش ــت که رض ن بدین معناس

ــت. حتی می ــتیابی به رفاه ملی توجه ویژه داش ــعه و دس ــی در نظام توس ــاخص ــهیالت ویژه و یا ش توان جهت اعطاي تس
توان از نظر بهداشت رضایت مشتري را حتی می پارامترهاي تشویقی در جهت توسعه نظام اقتصادي از آن استفاده نمود.

شتاب بیشتري هاي اجتماع تحلیل نمود. رضایت مشتري میروانی نیز مورد ارزیابی قرار داد و تاثیرات آن را در الیه تواند 
ــرمایه ــتر س ــعه و روح اعتماد به تولید داخلی را افزایش دهد و باعث جذب هرچه بیش  هاي داخلی و خارجی جهتبه توس

 آورد.توسعه را به همراه می
باشد تا با تحقیق در میزان رضایت می "بررسی رضایت مشتریان شرکت درآسان براساس"هدف ما از این تحقیق 

ــعف را  ــی قرار دهیم و همچنین جهت بهبود آن نقاط ض ــعه و یا پیامدهاي منفی آن را مورد بررس ــتریان میزان توس مش
  هاي بهتري را فراهم آوریم.ایی نقاط قوت فرصتشناسایی و مرتفع نماییم و با شناس
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 روش تحقیق -5

مندي از لحاظ روش: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است زیرا به بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت
ــان می ــرکت درآس ــتریان ش ــخص،  پردازد ومش ــر و متغیرهاي پژوهش و نحوه ارتباط میان آنها را در چارچوب مش عناص

 کند.توصیف می
ــرکت  ــد ش ــت. زیرا یافته هاي آن براي آگاهی مدیران ارش از لحاظ هدف: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي اس

سان و  شرکتدرآ ساي  شجویانهاي و نمایندگیرؤ شد که در زمینه میمی هاي دیگر ، دان ضایتبا شتریان زان ر مندي م
 کاربرد دارد.

کلیه افراد جامعه  «از لحاظ جمع آوري اطالعات: این پژوهش از نوع تحقیقات میدانی اســت. جامعه آماري پژوهش 
تشکیل » مرتبط با عنوان پژوهش مورد نظر باشد کنند واند و میکه به نحوي از محصوالت شرکت درآسان استفاده کرده

 تحلیل شده است. spssهاي توزیع شده از طریق روش جدول مورگان و نرم افزار نامهي حاصل از پرسشهادهد. دادهمی
 

 فرضیه هاي تحقیق -5-1

 نحوه ي برخورد فروشنده تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد. -1

 ارائه خدمات پس از فروش تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد. -2

 قیمت نسبت به کیفیت تاثیر معنا داري بر میزان رضایت مشتریان دارد.مناسب بودن  -3

 آیا برند محصول تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد؟ -4

 تنوع محصول تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد. -5

 آیا در دسترس بودن محصول تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد؟ -6

 و فرهنگ مشتري تاثیر معنا داري بر میزان رضایت مشتریان دارد؟آیا عقاید  -7

 
 هاروش گردآوري داده -5-2

با توجه به این موضـــوع که جامعه آماري ما در این تحقیق کلیه افراد جامعه که به نحوي از محصـــوالت شـــرکت 
ستفاده کرده اند و می کنند و مرتبط با عنوان پژوهش مورد نظر باشد  هستند، به دلیل وسیع بودن حجم نمونه درآسان ا

شود.  ستفاده می  صادفی ا و عدم دسترسی به تک تک افراد جامعه جهت جمع آوري اطالعات الزم از روش نمونه گیري ت
 لذا الزم است پرسش نامه هایی بین افراد جامعه آماري توزیع گردد.

 
 هاابزار گردآوري داده -5-3

 ها، مقاله ها، انواع پایان نامه ها، کتاب هاي پژوهشی و استفاده از اینترنت  مطالعات کتابخانه اي: شامل مجله

 پرسش نامه: تهیه پرسش نامه اي که روایی و پایایی مورد نظر را داشته باشد.
ستاندارد استفاده شده است لذا به صورت  روایی پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق به دلیل اینکه از سواالت ا

 حاصل شده است.محتوایی 
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ست که حدوداً با حجم نمونه  ست آمده ا سبه آلفاي کرونباخ به د شنامه به روش محا س نفر معادل  1001پایایی پر
 شده است.  93%

 زیرمحاسبه می شود. آلفاي کرونباخ بطورکلی با استفاده از یکی روابط 

 
 هاروش تجزیه و تحلیل داده -5-4

ضیه سنجش و آزمون فر شاخصبراي  شتریان مهاي این تحقیق ابتدا  ضایتمندي م شخص هاي تاثیرگزار بر میزان ر
شنامه س ضیات پر صها و فر شاخ سپس با توجه به  سیلههاي جمعاي طرح خواهد گردید. دادهشده و  شده به و  آوري 

 .رفته استمورد تجزیه و تحلیل قرار گ spssپرسشنامه، با استفاده از نرم افزار 
 

 متغیرهاي عملیاتی -6

سجم شکل من ضوع تحقیق را به  ست تا متغیرها آن که تاثیربراي آنکه بتوانیم مو گذار در نتیجه تر بیان کنیم الزم ا
 دهیم که به قرار ذیل می باشند. بندي توضیح تحقیق هستند را با بخش

 متغیر وابسته: میزان رضایت مشتریان از محصوالت
 مستقل: که در زیر به آنها اشاره شده استمتغیرهاي 

 تعریف رضایت مشتري 
 آیا رضایت کارکنان یعنی رضایت مشتري 
 چه عواملی سبب افزایش رضایتمندي کارکنان می شود؟    
 تاثیرات رضایت مشتري در کسب و کار 
 مشتري طراحی کاال و خدمت بر اساس نیازها و انتظارات 
 ام شدهتولید و تحویل بر اساس طراحی انج 
 مدیریت انتظارات مشتري 
  برند شرکت و تاثیر آن بر رضایت مشتري 

 عقاید و فرهنگ مشتري درباره رضایتمندي  
 
 
 
 
 

                                                            
چون پرسشنامه، استاندارد نیست باید ابتدا پایایی آن محاسبه شود و براي این کار ابتدا پرسشنامه بین 30 نفر توزیع میشود و  1

شود. نفر انجام می 100شود، اگر پایا بود(که در اینجا پایاست) سپس براي افزار محاسبه میپایایی آن با نرم  
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 تعاریف کلی -6-1

 تعریف رضایت مشتري -6-1-1

در یک نگرش کلی، هر مشتري (بصورت عام) پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کاال، راضی یا ناراضی 
شود. در اصل این رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجاد میاست. 

احســاس به واســطه برآورده شــدن انتظارات مشــتري و عملکرد عرضــه کننده بوجود می آید. بر حســب این که انتظارات 
اال باالتر یا پایین تر از سطح انتظارات مشتري باشد مشتري و کاال یا خدمت دریافت شده با یکدیگر هم سطح باشند، یا ک

 در او احساس رضایت یا ذوق زدگی یا نارضایتی پدید می آید.

شتري را جلب  ضایت م صرفاً با ارائه خدمت یا کاالي با کیفیت باال به تنهایی نمی توان ر شد  همان گونه که گفته 
شگاههاي صی خود از فرو شخ صف،  کرد. اگر به یکی از خریدهاي  شنده من محله تان توجه کنید در خواهید یافت که فرو

ست همواره ما را به مراجعه و خریدهاي بعدي ترغیب می صبور که البته داراي اجناس با کیفیت نیز ه کند خوش خلق و 
راي مندي ما را به دنبال داشته باشد ما را بو بر عکس. حتی خرید یک وسیله منزل با بر چسب مشخص، چنانچه رضایت

 خرید سایر وسایل نیز به سمت و سوي همان برچسب هدایت می کند.
ــرلوحه برنامه ــتري س ــنعتی امروز ارتباط دو طرفه با مش ــورهاي ص ــت و ریزيدر کش هاي بازاریابی قرار گرفته اس

سرمایه گذاري تلقی هزینه شتریان و وفادار کردن آنان به عنوان یک  ضایت م شود. از میهاي الزم براي این امر و جلب ر
 توان به جمع مشتریان باز گرداند. طرف دیگر باید گفت که مشتري ناراضی بریده از سازمان را به سادگی نمی

دهد که مشــتریان ناراضــی در انتقال برداشــت و احســاس خود به دیگران، هاي علمی و تحقیقی نشــان میبررســی
ضیفعالتر، عمل می شتریان نارا ضایتی  کنند و نرخ انتقال پیام م ست، لذا نار ضی ا شتریان را به دیگران تقریباً دو برابر م

 مشتریان اثر گذارتر از رضایت آنان است.

 

 آیا رضایت کارکنان یعنی رضایت مشتري؟ -6-1-2

وقتی شــرکتها به دنبال یافتن راههاي بهبود در ارائه خدمات به مشــتري می افتند معموال ســعی می کنند امکانات 
نگر قبل از هر مشتري قرار دهند و نیازهاي آنان را سریعا برطرف سازند. اما سازمانهاي هوشمند و آینده بیشتري دراختیار

 دارند.کنند و در گام اول آنان را راضی نگه میاقدامی در نحوه رفتار و ارتباط با کارکنان تجدیدنظر می

ابت می کند کارکنان خرســند تعهد دهد رضــایت کارکنان یعنی رضــایت مشــتري. تحقیقات ثمطالعات نشــان می
ساس می شتریان اح سازمان و م سبت به  شتري ن ضیبی شان را اند به احتمال زیاد براي کارفرما کنند. کارکنانی که از کار

ــتري به خرج میموفقیت به ارمغان می ــیدن به موفقیت تالش و جدیت بیش ــعی میآورند. آنان براي رس کنند دهند و س
 ی به مشتري را ارتقا دهند.رسانسطح کیفیت خدمت

شود اي در زمینه سنجش میزان رضایت مشتري و کارکنان انجام میدر کانادا در شرکت آي.بی.ام  هرساله مطالعه
نتیجه هر دو مطالعه حاکی اســت همبســتگی مســتقیمی میان رضــایت کارکنان و مشــتري وجود دارد. اگر رضــایتمندي 

شتري نیز  ضایت م شش ماه کاهش میکارکنان کاهش یابد ر سریعا اقداماتی در طول  شکل باید  یابد، لذا براي حل این م
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کند بهبود بخشــید. نارضــایتی انجام داد تا بتوان رضــایت کارکنان را از زمانی که رضــایت مشــتري شــروع به کاهش می
 تواند ناشی از کاهش دستاوردهاي کارکنان خط مقدم باشد.مشتري می

سیدند که  1997و  1996سالهاي  در» الي براند«و » کوپرز« شرکتهاي بزرگ به این نتیجه ر سیاري از  با بررسی ب
 میان رضایت مشتري و کارکنان رابطه مستقیمی وجود دارد.

دهد شرکتهاي آمریکایی در طول درزمینه رضایت و وفاداري مشتري نشان می BAINهاي مطالعات شرکت یافته
سود  5دهند که اگر بتوانند فقط درصد مشتریان خود را از دست می 50سال حدود  5 درصد این میزان را کاهش دهند 

ــود. جالبتقریبا دوبرابر می ــاتر اینکه محقق دریافت که کارخانهش ــط هاي آمریکایی در طول چهار س  50ل به طور متوس
ست می صد کارکنان خود را نیز از د شان میدر شتر دهند. این نکته ن شتري بی دهد اگر اهمیت حفظ کارکنان از حفظ م

سازمان دارند و این عامل  سند تمایل کمتري به ترك  شاد و خر ست، لذا باید قبول کنیم کارکنان  شد الاقل کمتر نی نبا
ندي مشتري شود. اما عامل اصلی یا سوخت محرکه نارضایتی مشتري درگرو کاهش تواند باعث افزایش سطح رضایتممی

 رضایتمندي کارکنان است.
نارضایتی کارکنان نرخ جایجایی و ترك سازمان را افزایش می دهند و باعث می شود سطح کیفیت، ارائه خدمات و 

ستمر و ن شتري م صول کاهش یابد به ویژه وقتی که رابطه ما با م شد. تعجب تولید مح شته با حوه ارائه خدمات اهمیت دا
دهند ایمان داشته باشند در محیط کار احساس شادتري دارند. آور نیست اگر کارکنان به کارشان یا خدماتی که انجام می

 لذا باید کارکنان مناسب استخدام کنید، آموزش صحیح بدهید و دائما در فکر ایجاد انگیزه در آنان باشید.
ـــتهدر طول  ـــتاي خواس ـــازي کارکنان با این هدف که در راس هاي آزمونهایی که در زمینه خدمت انجام توانمندس

دهد که دیدگاه و روابط مشتریان یا کارکنان مشتریان عمل کنیم چندان مشکل نیست بلکه معضل اصلی هنگامی رخ می
 دار شود.با یکدیگر خدشه

ه کارکنان کمک کرد تا چارچوبها را بشناسند و در آن قالبها درست توان بهاي صحیح آموزشی، میبا تدوین برنامه
 عمل کنند.

 

 شود؟چه عواملی سبب رضایتمندي کارکنان می-6-1-3

 بعضی از این عوامل عبارتند از:

شرکتهاي برتر ارزشهایشان را با یکدیگر مبادله می کنند. ارزشها بر رفتار اثرگذار بوده و فرهنگ قوي به  ارتباطات:

 جود می آورد. بنابراین، برقراري ارتباط مستمر، ضروري است.و

ــود. کارکنان همواره به دنبال  رهبري: ــوب می ش ــتري محس ــایتمندي کارکنان و مش رهبري عامل بارزي در رض

 مسیرهاي مشخص توأم با پیامهاي ساده، روشن و رفتار باثبات هستند.

ستگی: ساس تعلق یا دلب شه از ک اح شرکتها همی شارکت کنند بهترین  شکالت م ارکنان می خواهند تا درحل م

شــرکتها براي بهبود مســتمر (کایزن) نیاز به پیشــنهادات کارکنان دارند تا پس از بررســی آنها را به کار گیرند. مشــارکت 
 کارکنان زمینه ساز رضایت و خرسندي و نتیجه اش بهبود عملکرد است.
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از عملکردشـــان دریافت می کنند احتماال بهتر می توانند نیازهاي  کارکنانی که دائما بازخورهاي ســـازنده بازخور:

 مشتري را برطرف سازند.

سانی: ست و ان شتریان رفتار می رفتار در اند. کنند که مدیران با آنها رفتار کردهکارکنان همانگونه با همکاران و م

دهند. براي خدمت رســانی مطلوب به مشــتري اند در بزرگســالی آن را بروز میمانند کودکان که هرچه در زندگی آموخته
 باید مدلی طراحی کرد و در سراسر سازمان آن را به کار گرفت.

شتریان از خدمات لوازم خانگی تا آنجا نمود پیدا می ضایت م ضایت و عدم ر کند که تولید کنندگان این ضرورت ر
ظ سهم بازار از مشتریان و یا کسب حداکثري، در دانند و براي حفمهم را نقطه صعود یا سقوط در کسب سهم از بازار می

شمندانه شتریان اقدامات هو ستفاده از تکنیکهاي ارتباط و حفظ م اند که از جمله اي انجام دادهبهبود خدمات و همچنین ا
 ایم.اي به آن نمودهآن تکنیکها بازاریابی تک به تک است که ما در فصل بعد اشاره

 

 در کسب و کار تاثیرات رضایت مشتري-6-1-4

کنیم. فروشنده با انصاف, خوش   توانیم در ذهن مرورهمه ما حداقل تجربه ارتباط با خرده فروشان محله خود را می
کند و برعکس در زمانی که با فروشندگان گران فروش رفتار و با حوصله همواره انگیزه خریدهاي بعدي را در ما تقویت می

غلب ترجیح داده ایم براي خریدهاي بعدي حتی به فروشــگاه دورتري مراجعه کنیم. بارها از ایم, ارو شــدهو بد اخالق روبه
ایم و زمانی که از ماشین لباسشویی با نام تجاري الف همسایگان و آشنایان توصیه خرید از فالن فروشگاه را دریافت کرده

 ایم.گاز الف رادر خود احساس کردهایم هنگام خرید اجاق گاز, ناخودآگاه تمایل به خرید اجاق راضی بوده

شان میبررسی سود عرضه کننده میها ن سه طریق منجر به افزایش درآمد و  شود. دهد رضایت مشتري حداقل از 
ضی با  شیر و ماست، خرید کاالي جدید از جانب مشتري را ضی، در مورد کاالهاي روزمره همچون  تکرار خرید مشتري را

 اند. و خرید کاال توسط مشتریان جدیدي که توسط مشتریان راضی به کاال تمایل پیدا کردهصرف کمترین هزینه تبلیغات 
ضه کننده  سانه بدون هزینه جهت انجام تبلیغات براي عر ضی ناخودآگاه به یک ر شتریان را نباید فراموش کرد که م

شان میتبدیل می شتر خود را ن سیار لب موارد تاثیر این گونه پیامدهد که بدانیم در اغشوند. اهمیت این امر وقتی بی ها ب
صنعتی برنامه شورهاي  ست که امروز در ک ست. به همین دلیل ا شرکت ا سمی  شتر از تبلیغات پرهزینه ر هاي ارتباط با بی

هاي بازاریابی عرضه کنندگان قرار گرفته است. دیگر هیچ مشتریان به منظور دلبري و وفادار کردن آنان در سرلوحه برنامه
ض شتري نمیه کنندهعر شیار هزینهاي به فروش یک بار به م ضه کنندگان هو شد. عر ضایت و اندی هاي الزم براي جلب ر

ـــرمایه ـــتري را به امید حفظ او براي خریدهاي بعدي به عنوان س ـــتقبال وفادار کردن مش گذاري تلقی کرده و از آن اس
شتري تمامی مکانیزممی ضایتی م صورت نار ضه کننده را هاي فوق دکنند. در  سود و عر ر جهت عکس عمل کرده درآمد 

 کند. دهد. استمرار چنین وضعیتی درمدت نه چندان طوالنی عرضه کننده را از صحنه بازار حذف میکاهش می
سادگی نمی سازمان را به  ضی بریده از  شتري نارا شود که م ست به این نکته توجه  شتریان الزم ا توان به جمع م

سی شان میبازگرداند. برر شتریان نارها ن ساس خود به دیگران فعالدهد م ضی در انتقال اح کنند (نرخ انتقال تر عمل میا
پیام مشتریان ناراضی به دیگران تقریباً دو برابر مشتریان راضی است) به همین دلیل است که نارضایتی مشتریان بیش از 

 گذارد.رضایت آنان, برتغییر درآمد اثر می
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 د رضایت مشتري چه باید کرد؟براي ایجا-6-1-5

اکنون که تاثیر رضایت مشتري بر توسعه و رشد کسب و کار مشخص شد, باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم 
 که یک عرضه کننده کاال یا خدمت از چه طریق می تواند زمینه الزم براي جلب رضایت مشتري را فراهم کند.

 

 شناسایی انتظارات مشتري -6-1-7

هاي پیشین کسب و کار عرضه کنندگان بدون توجه به خواست مشتري، کاال و خدمات را تنها با تمرکز بر مدلدر 
ضه می شرایط خود تولید و عر سیاري از آنان نیز موفق بودند، البته این موفقیت بیش از آن که امکانات و  ضا ب کردند. از ق

شرایط غیر رقابتی نا شد به  سته با ضه و نبود رقیبان توانمند مربوط میبه عملکرد آنان واب شد. اما شی از محدودیت عر
شده و جلب  ضعیت  سب و کار موجب تغییر و صحنه ک ضور رقیبان قدرتمند در  صر جدید ح شد در ع شاره  چنان که ا
رضایت مشتري در دستور کار قرار گرفته است. در فرآیند جلب رضایت مشتري مهمترین گام شناسایی انتظارات مشتري 

س سایی انتظاراتا شنا شتري جز با مراجعه به وي و دریافت دیدگاه  ت.  صر از ظن خود یار م ست. دیگر ع سر نی هاي او می
مشتري شدن سپري شده و براي آگاهی از سر درون مشتري باید به آواي او گوش فرا داد. به این منظور و براي شناسایی 

ضمن بهره ضه کنندگان  شتري امروزه عر ستفاده از ي از تکنیکگیرانتظارات م شتریان با ا سنجی از م هاي آماري به نظر 
ــوري اقدام میروش ــتی، تلفنی و حض ــتري از یک هاي مختلف پس ــتا توجه به عواملی که انتظارات مش کنند. در این راس

 ت:دهد از اهمیت زیادي برخوردار است. مهمترین این عوامل به شرح زیر اسخدمت کاال یا نام تجاري را شکل می

 نیاز و خواسته مشتري 
 باورهاي مشتري 
 تجربه هاي پیشین مشتري در ارتباط با همان عرضه کننده 
 هاي دریافتی مشتري از عرضه کننده از طریق ارتباطات دو سویه یا تبلیغات متنوع عرضه کننده.پیام 
 تجربه هاي پیشین مشتري در ارتباط با سایر عرضه کنندگان 
  هاي آنان از این کاال و خدمت یا انواع دوستان و آشنایان در ارتباط با تجربهنظرات دریافتی مشتري از
 مشابه آن.

شود مثل میزان پول در دسترس زمان موجود براي عوامل موقعیتی که مربوط به شرایط مشتري در زمان خرید می
در مورد هر یک برنامه شناسایی  خرید و...یک عرضه کننده هوشیار با آگاهی از عوامل فوق ضمن اقدام به کسب اطالعات

  کند.گیري از اطالعات دریافتی تنظیم میانتظارات مشتري را با بهره
 

 مشتري طراحی کاال و خدمت بر اساس نیازها و انتظارات -6-1-8

خواهد و انتظارات وي از کاال یا خدمت مورد نظر در چه سطحی است با زمانی که تولیدکننده بداند مشتري چه می
ــ ــان توانمند میاس ــت ویژگیتفاده از مهندس هاي کاال یا تواند به طراحی کاال یا خدمت اقدام کند. در این مرحله الزم اس

ــود. اگر در تعریف و طراحی این  ــتري تعریف و طراحی ش ــب با ابعاد مختلف نیاز و انتظارات مش خدمت مورد نظر متناس
 تري پس از دریافت و استفاده از کاال یا خدمت باشیم.انطباق به خوبی شکل نگیرد باید منتظر نارضایتی مش
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 تولید و تحویل بر اساس طراحی انجام شده -6-1-9

هاي مناسب در مرحله طراحی نوبت به پس از شناسایی ابعاد مختلف انتظارات مشتري و تبدیل انتظارات به ویژگی
گیرد اما در مرحله پیشــین به خوبی انجام می رســد. گاهی دوهاي طراحی شــده میتولید کاال یا خدمت براســاس ویژگی

مرحله تولید به دالیلی از قبیل نبود یا کمبود امکانات و عدم توجه کافی و دقیق به مختصات تعریف شده در طراحی آنچه 
شکالت و ناهماهنگیتولید می شتري انتظار دارد. این م ست که م ها گاهی در مرحله تحویل نیز خود شود همان چیزي نی

سبب میر شتري را  ضایتی م شان داده و نار ضه کننده را ملزم میا ن شتري عر ضایت م کند برنامه شود. تمایل به جلب ر
ها و ابزار مناسب ریزي مناسب براي فراهم کردن منابع مالی، مواد، اسباب و تجهیزات مناسب براي تولید، سیستم و روش

 براي تحویل مطلوب و موردنظر مشتري را فراهم کند.

 

 مدیریت انتظارات مشتري -6-1-10

چنانچه بخواهیم انتظارات مشـــتري را برآورده کنیم باید ابتدا این انتظار را هدف مند، چارچوب دار ونیز شـــاخص 
شتري ایجاد کنیم. این  ست و واقعی در م ست بتوانیم باورهاي در سانی و آگاهی در پذیر کنیم و هم چنین باید با اطالع ر

 نتظارات مشتري نام دارد .فرآیند، مدیریت ا
ــتریان  در واقع تولید کنندگان، پل هاي ارتباطی گوناگون از چاپ کاتالوگ گرفته تا تبلیغات رادیو و تلویزیون با مش
خود در ارتباط قرار می گیرند. حال مهم این است که بدانیم این ارتباط و پیام هاي ارسالی در شکل گیري سطح توقعات 

 است. عرضه کنندگان همواره باید چنان باشند که مشتري در احساس ذوق زدگی قرار داشته باشد.مصرف کننده موثر 
ست. در این چنین تبلیغاتی به  سرایی ا صور می کنند که تبلیغات به مفهوم بزرگ نمایی و گزافه  سفانه برخی ت متا

ـــاخص ها و امتیازات قابل رقابت کاال و تبلیغ در مورد آنها ، همه ابعاد مختلف کاال یا خدمت بزرگ جاي پرداختن به ش
نمایی می شود و به این ترتیب سطح توقعات مصرف کننده، ناخواسته ارتقا پیدا می کند. اما از آنجا که آن کاال یا خدمت 
شتریان بالقوه و  سطح توقعات م ضایتی بوجود می آید. بنابراین کنترل  ست، نار سطح توقع نی سخ گوئی به این  قادر به پا

ست بالف ست. البته در مواقعی به دلیل مقابله با رقیب یا رقبا الزم ا عل از اهم امور در برنامه ریزي هاي ارتباطی و تبلیغی ا
 که سطح توقع مشتري و طبعاً سطح کیفیت کاال یا خدمت باال برده شود.

 

 تجزیه و تحلیل آماري -7

عه آماري که به طور اتفاقی توزیع شده است. که پرسشنامه در بین اعضاي نمونه جام 30در این پژوهش در مجموع 
صی 22تعداد  صو شناختی و داده هاي خ ست و در ابتدا به تجزیه و تحلیل داده هاي جمعیت  شده ا عدد از آنها تکمیل 

 جامعه آماري در پرسشنامه پرداخته می شود.

ست که خانم ها  شده ا شان داده  صد ن صورت در سخگو به  سیت افراد پا شد.  %86و آقایان  %14میزان جن می با
 همانطور که مشاهده می کنید پاسخ دهندگان مرد  بیشتر از خانم ها می باشد. 

صیالت از میان  شنامه تعداد  22از لحاظ تح س سخگو به پر صیلی دیپلم و  10پا نفر داراي  8نفر داراي مدرك تح
 نفر داراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس می باشند. 4مدرك تحصیلی لیسانس و 
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ساس دیپلم  ضاي نمونه جامعه آماري طبق جدول باال بر ا صیالت اع سانس  %45میزان تح ساس لی و بر  %36و بر ا
 درصد می باشد که خود گویاي این مطلب می باشد. %18اساس فوق لیسانس 

میزان و  %13به صورت درصد عبارتست از  29تا  20از لحاظ سن اعضاي نمونه جامعه آماري میزان سن افراد بین 
به صورت درصد عبارتست از  49تا  40و میزان سن افراد بین  %40به صورت درصد عبارتست از  39تا  30سن افراد بین 

 . %18سال به صورت درصد عبارتست از  50و میزان افراد باالي  27%
 

 تجزیه و تحلیل استنباطی ( آزمون فرضیات ) -7-1
ــمت به منظور تکمیل مبحث تجزیه و تحلیل پس از انجام تجزیه و تحلیل داده هاي جمعی ــناختی در این قس ت ش

فرضیه بیان شده است، از این رو  7ها، به آزمون فرضیات می پردازیم. با توجه به اینکه فرضیات این پژوهش در قالب داده
ستفا ضیات، با ا ستنباطی و آزمون این فر شد. براي تجزیه و تحلیل ا شین بیان  صل پی ده از نرم افزار همانطوري که در ف

Spss  .انجام گرفته است 
صورت زیر جهت آزمون   سخ ها به  ست از این رو پا شده ا ستفاده  شنامه که از طیف لیکرت ا س با توجه به فرم پر

 فرضیات کدگذاري شده ست.

 
 کامال مخالف مخالف بی نظر موافق کامال موافق پاسخ

 1 2 3 4 5 کد

 

 آزمون فرض اول -7-1-2

ي برخورد فروشنده تاثیر معناداري بر میزان رضایت نحوه« آزمایشی اول تحقیق تبیین کننده این است که فرضیه 
از   31، 29،   23،  22، 22، 3، 1هاي آزمودنی سواالت هاي الزم براي سنجش این فرضیه از پاسخداده» مشتریان دارد 

 کنیم:پژوهشی به روش زیر عمل میسواالت پرسشنامه استخراج شده است. براي سنجش این فرضیه 

 هاي آماري:  فرضیه

           µ : 0H ≥ 3نقیض ادعاي محقق                                                                           

 µ    :1H <3ادعاي محقق                                                          
ـــت. در تجزیه و تحلیل داده µدر آزمون فرض باال  ـــتفاده از طیف معرف میانگین جامعه آماري اس ها به دلیل اس

 کنیم.مقایسه می 3، لذا میانگین جامعه آماري را با میانه اي این طیف یعنی عدد 5لیکرت از درجه 
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 آماره ي آزمون:
 ايي تک نمونهآماره

 خطاي استاندارد میانگین استانداردانحراف  میانگین تعداد 

 10907. 51159. 4.0379 22 1فرض 

 
 ايآزمون تک نمونه

 

 ارزش آزمون                         0 =

 درجه آزادي tمقدار آزمون 
سطح معنی داري(دو 

 اختالف استاندارد متغیره)

 اختالف فاصله اطمینان 95%

 باالتر ترپایین

 4.2647 3.8111 4.03788 000. 21 37.021 ۱فرض 
 

 گیري:تصمیم

انجام شده است، می  %95همانطور که در جدول باال مشخص شده است و نظر به این که آزمون در سطح اطمینان 
ست، از مقدار که برابر  شده ا صفر  ست کمتر می %5توان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آماره ي این آزمون  شد پس ا با

ست که به نقیض ادعا را رد کرده و ادعاي محقق تایید می شرط مربوط شان دهنده این ا نحوه ي « شود. و این نتیجه ن
 ».برخورد فروشنده تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد

 
 آزمون فرضیه دوم-7-1-2

یر معناداري بر میزان ارائه خدمات پس از فروش تاث«فرضــیه آزمایشــی دوم تحقیق نیز تبیین کننده این اســت که 
 استخراج شده است. براي سنجش این فرضیه ي پژوهشی به روش زیر عمل می کنیم:» رضایت مشتریان دارد 

 هاي آماري:فرضیه

           µ : 0H ≥ 3نقیض ادعاي محقق                         

 µ    :1H <3ادعاي محقق                                                          

 ي آزمون:آماره
 ايي تک نمونهآماره

 خطاي استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 12804. 60058. 4.0398 22 2فرض 

 
 ايآزمون تک نمونه

 

 ارزش آزمون                 0 =

 درجه آزادي tمقدار آزمون 

داري(دو سطح معنی
 اختالف استاندارد متغیره)

 اختالف فاصله اطمینان 95%

 باالتر ترپایین

 4.3061 3.7735 4.03977 000. 21 31.550 2فرض 
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 گیري:تصمیم

سطح اطمینان  ست و نظر به این که آزمون در  شده ا شخص  ست، انجام  %95همانطور که در جدول باال م شده ا
باشد پس است کمتر می %5توان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آماره ي این آزمون صفر شده است، از مقدار که برابر می

ــرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعاي محقق تایید می ــت که ش ــان دهنده این اس ــود. و این نتیجه نش ارائه « ش
 ».میزان رضایت مشتریان دارد  خدمات پس از فروش تاثیر معناداري بر

 
 آزمون فرضیه سوم-7-1-3

ست که        سوم تحقیق نیز تبیین کننده این ا شی  ضیه آزمای سبت به کیفیت تاثیر « فر سب بودن قیمت ن منا
، 6، 5، 4هاي الزم براي سنجش این فرضیه از پاسخ آزمودنی به سواالت داده» معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد.

 ي پژوهشی به روش زیر عمل می کنیم:پرسشنامه استخراج شده است. براي سنجش این فرضیه  33،  15، 13

 هاي آماري:فرضیه

           µ : 0H ≥ 3نقیض ادعاي محقق                                                                           
 µ    :1H <3ادعاي محقق                                                           

ـــتفاده از طیف  µدر آزمون فرض باال  ـــت. در تجزیه و تحلیل داده ها به دلیل اس معرف میانگین جامعه آماري اس
 مقایسه می کنیم. 3، لذا میانگین جامعه آماري را با میانه اي این طیف یعنی عدد 5لیکرت از درجه 

 ي آزمون:آماره
 

 ايي تک نمونهآماره

 میانگینخطاي استاندارد  انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 13349. 62611. 3.3788 22 3فرض 

 
 ايآزمون تک نمونه

 

 ارزش آزمون                  0 =

 درجه آزادي tمقدار آزمون 
داري(دو سطح معنی

 اختالف میانگین متغیره)

 اختالف فاصله اطمینان 95%

 باالتر ترپایین

 3.6564 3.1012 3.37879 000. 21 25.312 3فرض 

 
 گیري:تصمیم

سطح اطمینان  ست و نظر به این که آزمون در  شده ا شخص  ست،  %95همانطور که در جدول باال م شده ا انجام 
است کمتر می باشد پس  %5ي این آزمون صفر شده است، از مقدار که برابر توان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آمارهمی

ست که محقق تایید می شرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعاي شان دهنده این ا سب « شود. و این نتیجه ن منا
 ».بودن قیمت نسبت به کیفیت تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد
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 آزمون فرضیه چهارم: -7-1-4

آیا برند محصــول تاثیر معناداري بر میزان « فرضــیه آزمایشــی چهارم تحقیق نیز تبیین کننده این اســت که       
شتریان دارد  ضایت م سواالت داده» ر سخ آزمودنی به  ضیه از پا سنجش این فر شنامه  40، 34، 7هاي الزم براي  س پر

 کنیم:عمل می ي پژوهشی به روش زیراستخراج شده است. براي سنجش این فرضیه

 هاي آماري:فرضیه

           µ : 0H ≥ 3نقیض ادعاي محقق                                                                            

 µ    :1H <3ادعاي محقق                                                           
ـــت. در تجزیه و تحلیل داده µدر آزمون فرض باال  ـــتفاده از طیف معرف میانگین جامعه آماري اس ها به دلیل اس

 کنیم.مقایسه می 3اي این طیف یعنی عدد ، لذا میانگین جامعه آماري را با میانه5لیکرت از درجه 

 

 ي آزمون:آماره
 ايي تک نمونهآماره

 میانگینخطاي استاندارد  انحراف استاندارد میانگین تعداد 

ف�����رض 
٤ 

22 4.6818 .36337 .07747 

 
 ايآزمون تک نمونه

 

 ارزش آزمون                0 =

 درجه آزادي tمقدار آزمون 

داري(دو سطح معنی
 اختالف میانگین متغیره)

 اختالف فاصله اطمینان 95%

 باالتر ترپایین

 4.8429 4.5207 4.68182 000. 21 60.434 4فرض 

 
 گیري:تصمیم

سطح اطمینان  ست و نظر به این که آزمون در  شده ا شخص  ست،  %95همانطور که در جدول باال م شده ا انجام 
باشد پس است کمتر می %5ي این آزمون صفر شده است، از مقدار که برابر توان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آمارهمی

ــرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعاي ــت که محقق تایید می ش ــان دهنده این اس ــود. و این نتیجه نش برند « ش
 ».محصول تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد 

 
 آزمون فرضیه پنجم -7-1-5

تنوع محصــول تاثیر معناداري بر میزان رضــایت  «فرضــیه آزمایشــی پنجم تحقیق نیز تبیین کننده این اســت که 
شتریان دارد سواالت  هايداده»  م سخ آزمودنی به  ضیه از پا سنجش این فر   35،  25، 21، 17، 16، 12، 11الزم براي 

 کنیم:ي پژوهشی به روش زیر عمل میپرسشنامه استخراج شده است. براي سنجش این فرضیه
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 هاي آماري:فرضیه

           µ : 0H ≥ 3نقیض ادعاي محقق                                                                            
 µ    :1H <3ادعاي محقق                                                           

ـــت. در تجزیه و تحلیل داده µدر آزمون فرض باال  ـــتفاده از طیف معرف میانگین جامعه آماري اس ها به دلیل اس
 کنیم.مقایسه می 3، لذا میانگین جامعه آماري را با میانه اي این طیف یعنی عدد 5لیکرت از درجه 

 

 ي آزمون:آماره
 ايي تک نمونهآماره

 میانگینخطاي استاندارد  انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 07704. 36135. 3.6753 22 5فرض 

 
 ايآزمون تک نمونه

 

 ارزش آزمون                  0 =

 درجه آزادي tمقدار آزمون 

داري(دو سطح معنی
 اختالف میانگین متغیره)

 اختالف فاصله اطمینان 95%

 باالتر ترپایین

 3.8355 3.5151 3.67532 000. 21 47.706 5فرض 

 
 گیري:تصمیم

سطح اطمینان  ست و نظر به این که آزمون در  شده ا شخص  ست،  %95همانطور که در جدول باال م شده ا انجام 
باشد پس است کمتر می %5توان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آماره ي این آزمون صفر شده است، از مقدار که برابر می

ــرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعاي ــت که  ش ــان دهنده این اس ــود. و این نتیجه نش تنوع « محقق تایید می ش
 ».محصول تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد 

 

 آزمون فرضیه ششم -7-1-6

ست که  شم تحقیق نیز تبیین کننده این ا ش شی  ضیه آزمای صول تاثیر معناداري بر « فر سترس بودن مح آیا در د
پرسشنامه  40، 34، 7هاي الزم براي سنجش این فرضیه از پاسخ آزمودنی به سواالت داده»  میزان رضایت مشتریان دارد

 ي پژوهشی به روش زیر عمل می کنیم:استخراج شده است. براي سنجش این فرضیه

 هاي آماري:فرضیه

           µ : 0H ≥ 3    نقیض ادعاي محقق                                                                        

 µ    :1H <3ادعاي محقق                                                           
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ـــت. در تجزیه و تحلیل داده µدر آزمون فرض باال  ـــتفاده از طیف معرف میانگین جامعه آماري اس ها به دلیل اس
 کنیم.مقایسه می 3، لذا میانگین جامعه آماري را با میانه اي این طیف یعنی عدد 5لیکرت از درجه 

 

 ي آزمون:آماره
 ايي تک نمونهآماره

 
 انحراف استاندارد میانگین تعداد

خطاي استاندارد 
 میانگین

 16329. 76589. 3.6591 22 6فرض 

 
 ايآزمون تک نمونه

 

 ارزش آزمون                0 =

 درجه آزادي tمقدار آزمون 
داري (دو سطح معنی

 اختالف میانگین متغیره)

 اختالف فاصله اطمینان  95%

 باالتر ترپایین

ف�����رض 
٦ 

22.409 21 .000 3.65909 3.3195 3.9987 

 
 گیري:تصمیم

انجام شده است، می  %95همانطور که در جدول باال مشخص شده است و نظر به این که آزمون در سطح اطمینان 
ست، از مقدار که برابر توان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آماره شده ا صفر  شد پس  %5ي این آزمون  ست کمتر می با ا

در دسترس « شود. و این نتیجه نشان دهنده این است که محقق تایید می شرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعاي
 ».بودن محصول تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد 

 
 آزمون فرضیه هفتم -7-1-7

آیا عقاید و فرهنگ مشتري تاثیر معناداري بر میزان « فرضیه آزمایشی هفتم تحقیق نیز تبیین کننده این است که 
ضایت م سواالت داده» شتریان دارد ر سخ آزمودنی به  ضیه از پا سنجش این فر شنامه  40، 34، 7هاي الزم براي  س پر

 کنیم:ي پژوهشی به روش زیر عمل میاستخراج شده است. براي سنجش این فرضیه

 هاي آماري:فرضیه

           µ : 0H ≥ 3               نقیض ادعاي محقق                                                             

 µ    :1H <3ادعاي محقق                                                           
 

ـــت. در تجزیه و تحلیل داده µدر آزمون فرض باال  ـــتفاده از طیف معرف میانگین جامعه آماري اس ها به دلیل اس
 کنیم.مقایسه می 3اي این طیف یعنی عدد ، لذا میانگین جامعه آماري را با میانه5لیکرت از درجه 
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 ي آزمون:آماره
 ايي تک نمونهآماره

 میانگینخطاي استاندارد  انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 15055. 70613. 4.0076 22 7فرض 

 
One-Sample Test 

 

 ارزش آزمون            0 =

 درجه آزادي tمقدار آزمون 

داري (دو سطح معنی
 اختالف میانگین متغیره)

 اختالف فاصله اطمینان 95%

 باالتر ترپایین
 4.3207 3.6945 4.00758 000. 21 26.620 7فرض 

 
 گیري:تصمیم

انجام شده است، می  %95همانطور که در جدول باال مشخص شده است و نظر به این که آزمون در سطح اطمینان 
ست، از مقدار که برابر توان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آماره شده ا صفر  ست کمتر می %5ي این آزمون  شد پس ا با

ست که محقق تایید می شرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعاي شان دهنده این ا عقاید و « شود. و این نتیجه ن
 ».فرهنگ مشتري تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد 
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 گیرينتیجه -8

 هاي این پژوهش مورد تایید قراربا توجه به آزمون فرض هاي آماري که در فصل چهارم انجام گرفت، تمامی فرضیه
 کند.گرفتند جدول زیر این موضوع را به طور خالصه بیان می

 نتایج فرضیات

 تایید فرضیه ي پژوهشی نحوه ي برخورد فروشنده تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد.

 تایید فرضیه ي پژوهشی ارائه خدمات پس از فروش تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد.

 تایید فرضیه ي پژوهشی بودن قیمت نسبت به کیفیت تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد.مناسب 

 تایید فرضیه ي پژوهشی آیا برند محصول تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد؟      

 تایید فرضیه پژوهشی تنوع محصول تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد.    

 تایید فرضیه پژوهشی آیا دردسترس بودن محصول تاثیر معناداري بر میزان رضایت مشتریان دارد؟  

 آیا عقاید و فرهنگ مشتري تاثیرمعنا داري بر میزان رضایت مشتریان دارد؟  
 

 تایید فرضیه پژوهشی

 
اند پس می توان پژوهش تایید شدهدهد و با توجه به اینکه تمامی فرضیات این همانطور که در جدول باال نشان می

گفت که تمامی عوامل رضایت، کیفیت ارائه خدمات پس از فروش، سود کاالها و قابلیت اطمینان و اعتماد از خدمات پس 
سی قرار گرفتند بر فعالیت شتریان تاثیرگذار از فروش که در این تحقیق مورد مطالعه و برر ضایت م سنجش میزان ر هاي 

 هستند.
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 پیشنهادات -9

امروزه ســازمانهاي تولیدي یا خدماتی، میزان رضــایت مشــتري را به عنوان معیاري مهم براي ســنجش کیفیت کار 
ـزي است که به رقابت در خود قلمداد می ـ کنند واین روند همچنان درحال افزایش است. اهمیت مشتري و رضایت او چی

ـــطح جهانی برمی ـــد از کل امتیازها را میزان  30مالکم بالدریج چیزي حدود گردد. چنانکه در جایزه ملی کیفیت س درص
شتریان تا  شتر نیازها و انتظارات م شتریان تعیین می کند. که در بطن خود نوعی نگرانی را در برآوردن هرچه بی ضایت م ر

 سرحد رضایت کامل آنها به همراه دارد.

تریان را برآورده کند، ایده آل محسوب نمی شود. هر خدمت یا محصولی که نتواند نیازها، خواسته ها و انتظارات مش
سازمان یا شرکت باید ترکیب مناسب، عملکرد مناسب، دوام مناسب و قیمت مناسب را در مورد هر محصول یا خدمت در 

این نظر بگیرد. مشتریان به ما کمک می کنند تا متناسب بودن را شناسایی کنیم و تنها کاري هم که ما باید انجام دهیم، 
سبت به  سازمان باید ن شد اند که کل  شرکت ها متوجه  سئوالن برخی از  ست که از آنها نظرخواهی کنیم. به عالوه، م ا
شد. کار هر کدام از کارکنان بر کیفیت تاثیر دارد، چون هر  صوالت متعهد با صول و خدمات پس از فروش مح کیفیت مح

 ل هرکدام از اجزا بر دیگري کامالً موثر است.سازمان بسان یک سیستم اجزاي بهم پیوسته دارد و عم
با تایید فرضیه ها بنابراین به ترتیب با توجه به فرضیه اول روي برخورد فروشنده و با توجه به فرضیه دوم روي       

ارائه خدمات پس فروش و با توجه به فرضیه سوم روي مناسب بودن قیمت متناسب با کیفیت و با توجه به فرضیه چهارم 
روي برند محصــول و با توجه به فرضــیه پنجم روي تنوع محصــول و با توجه به فرضــیه شــشــم روي در درســترس بودن 
سب با آنها  شرکت با متنا ستراتژهاي  شود و ا شتري تمرکز  ضیه هفتم روي عقاید و فرهنگ م صول و با توجه به فر مح

 تنظیم و تدوین شود.
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	همانطور که در جدول بالا مشخص شده است و نظر به این که آزمون در سطح اطمینان 95% انجام شده است، میتوان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آمارهی این آزمون صفر شده است، از مقدار که برابر 5% است کمتر می باشد پس شرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعای محقق ت...

	7-1-4- آزمون فرضیه چهارم:
	فرضیه آزمایشی چهارم تحقیق نیز تبیین کننده این است که « آیا برند محصول تاثیر معناداری بر میزان رضایت مشتریان دارد » دادههای لازم برای سنجش این فرضیه از پاسخ آزمودنی به سوالات 7، 34، 40 پرسشنامه استخراج شده است. برای سنجش این فرضیهی پژوهشی به رو...
	فرضیههای آماری:

	در آزمون فرض بالا µ معرف میانگین جامعه آماری است. در تجزیه و تحلیل دادهها به دلیل استفاده از طیف لیکرت از درجه 5، لذا میانگین جامعه آماری را با میانهای این طیف یعنی عدد 3 مقایسه میکنیم.
	آمارهی آزمون:
	تصمیمگیری:

	همانطور که در جدول بالا مشخص شده است و نظر به این که آزمون در سطح اطمینان 95% انجام شده است، میتوان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آمارهی این آزمون صفر شده است، از مقدار که برابر 5% است کمتر میباشد پس شرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعای محقق ت...

	7-1-5- آزمون فرضیه پنجم
	فرضیه آزمایشی پنجم تحقیق نیز تبیین کننده این است که « تنوع محصول تاثیر معناداری بر میزان رضایت مشتریان دارد » دادههای لازم برای سنجش این فرضیه از پاسخ آزمودنی به سوالات 11، 12، 16 ،17 ،21 ،25 ، 35  پرسشنامه استخراج شده است. برای سنجش این فرضیهی پژوه...
	فرضیههای آماری:

	در آزمون فرض بالا µ معرف میانگین جامعه آماری است. در تجزیه و تحلیل دادهها به دلیل استفاده از طیف لیکرت از درجه 5، لذا میانگین جامعه آماری را با میانه ای این طیف یعنی عدد 3 مقایسه میکنیم.
	آمارهی آزمون:
	تصمیمگیری:

	همانطور که در جدول بالا مشخص شده است و نظر به این که آزمون در سطح اطمینان 95% انجام شده است، میتوان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آماره ی این آزمون صفر شده است، از مقدار که برابر 5% است کمتر میباشد پس شرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعای محقق ت...

	7-1-6- آزمون فرضیه ششم
	فرضیه آزمایشی ششم تحقیق نیز تبیین کننده این است که « آیا در دسترس بودن محصول تاثیر معناداری بر میزان رضایت مشتریان دارد » دادههای لازم برای سنجش این فرضیه از پاسخ آزمودنی به سوالات 7، 34، 40 پرسشنامه استخراج شده است. برای سنجش این فرضیهی پژوهشی به ر...
	فرضیههای آماری:

	در آزمون فرض بالا µ معرف میانگین جامعه آماری است. در تجزیه و تحلیل دادهها به دلیل استفاده از طیف لیکرت از درجه 5، لذا میانگین جامعه آماری را با میانه ای این طیف یعنی عدد 3 مقایسه میکنیم.
	آمارهی آزمون:
	تصمیمگیری:

	همانطور که در جدول بالا مشخص شده است و نظر به این که آزمون در سطح اطمینان 95% انجام شده است، می توان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آمارهی این آزمون صفر شده است، از مقدار که برابر 5% است کمتر می باشد پس شرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعای محقق ت...

	7-1-7- آزمون فرضیه هفتم
	فرضیه آزمایشی هفتم تحقیق نیز تبیین کننده این است که « آیا عقاید و فرهنگ مشتری تاثیر معناداری بر میزان رضایت مشتریان دارد » دادههای لازم برای سنجش این فرضیه از پاسخ آزمودنی به سوالات 7، 34، 40 پرسشنامه استخراج شده است. برای سنجش این فرضیهی پژوهشی به ...
	فرضیههای آماری:

	در آزمون فرض بالا µ معرف میانگین جامعه آماری است. در تجزیه و تحلیل دادهها به دلیل استفاده از طیف لیکرت از درجه 5، لذا میانگین جامعه آماری را با میانهای این طیف یعنی عدد 3 مقایسه میکنیم.
	آمارهی آزمون:
	تصمیمگیری:

	همانطور که در جدول بالا مشخص شده است و نظر به این که آزمون در سطح اطمینان 95% انجام شده است، می توان ادعا کرد به دلیل این که مقدار آمارهی این آزمون صفر شده است، از مقدار که برابر 5% است کمتر میباشد پس شرط مربوط به نقیض ادعا را رد کرده و ادعای محقق ت...

	8- نتیجهگیری
	با توجه به آزمون فرض های آماری که در فصل چهارم انجام گرفت، تمامی فرضیههای این پژوهش مورد تایید قرار گرفتند جدول زیر این موضوع را به طور خلاصه بیان میکند.
	همانطور که در جدول بالا نشان میدهد و با توجه به اینکه تمامی فرضیات این پژوهش تایید شدهاند پس می توان گفت که تمامی عوامل رضایت، کیفیت ارائه خدمات پس از فروش، سود کالاها و قابلیت اطمینان و اعتماد از خدمات پس از فروش که در این تحقیق مورد مطالعه و بررسی...

	9- پیشنهادات
	امروزه سازمانهاي توليدي يا خدماتي، ميزان رضايت مشتري را به عنوان معياري مهم براي سنجش كيفيت كار خود قلمداد ميكنند واين روند همچنان درحال افزايش است. اهميت مشتري و رضايت او چيــزي است كه به رقابت در سطح جهاني برميگردد. چنانكه در جايزه ملي كيفيت مالكم...
	خدمت يا محصولي که نتواند نيازها، خواسته ها و انتظارات مشتريان را برآورده کند، ايده آل محسوب نمي شود. هر سازمان يا شرکت بايد ترکيب مناسب، عملکرد مناسب، دوام مناسب و قيمت مناسب را در مورد هر محصول يا خدمت در نظر بگيرد. مشتريان به ما کمک مي کنند تا متناس...
	با تایید فرضیه ها بنابراین به ترتیب با توجه به فرضیه اول روی برخورد فروشنده و با توجه به فرضیه دوم روی ارائه خدمات پس فروش و با توجه به فرضیه سوم روی مناسب بودن قیمت متناسب با کیفیت و با توجه به فرضیه چهارم روی برند محصول و با توجه به فرضیه پنجم...
	10- مراجع
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