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منحصربهفــرد بــودن اســت .مدیــران ســازمانها بایــد بداننــد کــه کیفیــت خدمــات یــک راهبــرد ســودآور بــرای ســازمان
اســت .خدمــات مطلــوب جوهــرهی فعالیــت مشــتریگرایانه اســت .در ادبیــات بازاریابــی خدمــات ،روشهــای متنوعــی بــرای ارزیابــی
کیفیــت خدمــات بــه چشــم میخــورد کــه برخــی از ایــن روشهــا نتیجــه مدلهــای مفهومــی بــرای درک فراینــد ارزیابــی و برخــی
دیگــر از تحلیلهــا و آزمایشــاتِ تجربــی اســت.
در ایــن مقالــه ،ابتــدا بــه ارائــه و آزمــون مدلــی از چگونگــی تأثیــر کیفیــت خدمــت دریافتــی بــر رضایــت مشــتری در خدمــات
پــس از فــروش شــرکت ایــران خــودرو و ســپس ،بــه بررســی نتایــج ایــن رضایتمنــدی خواهیــم پرداخــت .ایــن مــدل تلفیقــی از
شــاخص رضایــت مشــتری آمریــکا و مــدل ســروکوال اســت .ســپس ایــن مــدل در قالــب پرسـشنامهای ســاختارمند مــورد ارزیابــی
و تحلیــل ســاختاری قــرار میگیــرد .پــس از جمـعآوری و تحلیــل اعتبــار پرسـشنامه ،مــدل نهایــی را در چارچــوب مــدل معــادالت
ســاختاری مــورد تحلیــل ،تفســیر و تخمیــن دادهای قــرار داده تــا مــدل از برازندگــی دادهای برخــوردار شــود .ســپس نتایــج بهدســت
آمــده از تحقیــق تحلیــل و بررســی شــده اســت.

واژگان کلیدی:
کیفیت خدمت ،مدل سروکوال ،شاخص رضایت مشتری ،وفاداری
 )1مقدمه
در محیــط متغیــر امــروزی ،توصیــه میشــود شــرکتها
بــرای بقــا و ادام ـهی حیــات ،خــود را بــا تغییــرات تطبیــق
داده و انعطافپذیــری داشــته باشــند .ایجــاد ســاختار
مناســب ،از ویژگیهــا و اجــزای جدانشــدنی جوامــع کنونــی

بــوده و در جهــان رقابتــی عصــر حاضــر شــرکتهایی موفــق
هســتند کــه در عرصــه فعالیــت یــک گام از رقبــای خــود
جلوتــر باشــند [.]1

مفاهیــم کیفیــت خدمــات و رضایــت از خدمــات در

نوشــتارها و فعالیتهــای بازاریابــی در طــول دهههــای
گذشــته مــورد توجــه بســیار قــرار گرفتــه اســت .محققــان

بازاریابــی مزایــای رضایــت و کیفیــت را بســیار ســتودهاند
و آنهــا را بهعنــوان شــاخصهایی از مزیــت رقابتــی

ســازمان نــام بردهانــد [.]2

همچنیــن مشــتریان راضــی بــه احتمــال زیــاد از تجربــه
خودشــان نــزد دیگــران صحبــت خواهنــد کــرد ،ایــن امــر

بــه ویــژه در فرهنگهــای شــرقی کــه زندگــی اجتماعــی
بــه گونـهای شــکل یافتــه اســت کــه ارتباطــات اجتماعــی با

دیگــر افــراد جامعــه را بهبــود بخشــد ،از اهمیــت بیشــتری

برخــوردار اســت [ .]3مدیــران ســازمانها بایــد بداننــد کــه
کیفیــت خدمــات راهبــردی ســودآور بــرای ســازمان اســت.
آنهــا بایــد بــه ایــن بــاور برســند کــه ســرمایهگذاری در

کیفیــت خدمــات منجــر بــه ســودآوری ســازمان میشــود.

کیفیــت خدمــات میتوانــد بــه یــک ســازمان جهــت متمایز
کــردن خــود از دیگــر ســازمانها و دس ـتیابی بــه مزیــت
رقابتــی پایــدار کمــک کنــد .کیفیــت بــاالی خدمــات

بهعنــوان عامــل اساســی در ســودآوری بلنــد مــدت ســازمان

بــه شــمار م ـیرود [.]8

بــا توجــه بــه اهمیــت و مزایــای کیفیــت خدمــات ،مدیــران
بایــد بداننــد کــه میــزان رضایــت مشــتریان از خدمــات ارائه
شــده در چــه ســطحی اســت تــا نقــاط ضعــف و قــوت خــود
را شناســایی کــرده و در جهــت بهبــود آن بکوشــند.

تعــداد کمــی از محققیــن بــه بررســی جوانــب مختلــف

کیفیــت خدمــت در صنایــع ســاخت و تولیــد پرداختهانــد.

انتظــارات و ادراکات مشــتری اســت .مــا در ایــن مقالــه

برآنیــم تــا جوانــب کیفیــت خدمــت دریافتــی را در یــک
شــرکت تولیــدی بررســی کنیــم و از آنجایــی کــه مباحــث

کیفیــت خدمــت در یــک شــرکت تولیــدی پــس از دریافــت
محصــول توســط مشــتری مطــرح میشــود ،ایــن بررســی

در خدمــات پــس از فــروش انجــام شــده اســت.
 )2مبانی نظری پژوهش و فرضیات

مــدل شــاخص رضايــت مشــتري در آمريــكا در ســال 1994

بــا همــكاري مشــترك انجمــن كيفيــت آمريــكا و دانشــكده
كشــور ســوئد اســت .مــدل شــاخص رضايــت مشــتري در
آمريــكا ،مدلــي ســاختاريافته و در برگيرنــدهی تعــدادي

از متغيرهــا و روابــط علــي بيــن آنهاســت .شــاخص
رضايــت مشــتري در وســط ايــن زنجيــره قــرار گرفتــه

اســت .انتظــارات ،ارزش درك شــده و كيفيــت درك شــده

بهعنــوان عوامــل مؤثــر بــر رضايــت مشــتري معرفــي
شــدهاند .از ســوي ديگــر ،وفــاداري مشــتري و شــكايت
مشــتري بهعنــوان خروجيهــاي مــدل عنــوان شــدهاند.
يكــي از مهمتريــن شــاخصهاي رضايــت مشــتري از

كيفيــت كاالهــا و خدمــات عرضــه شــده كــه بــا اســتفاده
از مدلهــاي علــي و معلولــي و پيامدهــا توســعه يافتهانــد،

براســاس مفهــوم کیفیــت ادراک شــده خدمــات نمودنــد.
مطالعـهی اولیــه آنهــا در ســال  1985منجــر بــه اســتخراج

 10شــاخص کیفیــت خدمــات شــد .در نتیجــه مطالعاتــی

کــه بعدهــا در ســال  1990صــورت گرفــت  10شــاخص

کیفیــت خدمــات بــه دلیــل وجــود همبســتگی زیــاد بیــن
بعضــی از شــاخصها بــه  5شــاخص زیــر کاهــش داده شــد:

 .1شــواهد فیزیکــی و ملمــوس .2،اعتبــار .3 ،پاســخگویی،
 .4اطمینــان خاطــر .5 ،همدلــی.

در ادامــه معرفــی اجمالــی بــرای هــر یــک از عناصــر مــدل

پیشــنهاد داده شــده؛ ســپس ،مــدل پیشــنهادی را شــرح و
فرضیــات بیــان شــده انــد.
کیفیت خدمت:
کیفیــت خدمــت توســط نویســندگان مختلــف تعریف شــده
اســت .بــر طبــق نظــر لویــس ،کیفیــت خدمــت متمرکــز بــر
دیــدن نیازهــای مشــتریان ،الزامــات و چگونگــی ارائــه خوب
خدمــت مطابــق بــا انتظــار مشــتریان بــرای تحویــل خدمــت

اســت (لویــس .)1989 ،بــا وجــود تعریفهــای مختلــف از

کیفیــت خدمــت ،ایــن مطالعــه از ایــن مفهــوم کــه کیفیــت
خدمــت مقایســه بیــن انتظــارات مشــتریان و کیفیــت

دریافتــی اســت ،اســتفاده میکنــد .بهصــورت دقیقتــر
ایــن مطالعــه از تعریــف "کیفیــت خدمــت بهعنــوان درجــه
و جهــت اختــاف ادراک و انتظــار مصرفکننــدگان"

مشــاهده شــده اســت [.]4

اولیــن عامــل تعیینکننــده بــر رضایــت کلــی مشــتری

کیفیــت دریافتــی یــا عملکــرد اســت کــه بــه ارزیابــی تجربه
مصــرف اخیــر میپــردازد و انتظــار مـیرود کــه اثــر مثبــت و

مســتقیم بــر رضایــت کلــی مشــتری داشــته باشــد [.]5

انتظارات

شــاخص رضايــت مشــتري آمريــكا  ACSIاســت .ايــن

در ادبیــات کیفیــت خدمــت ،انتظــارات بهعنــوان

پراكندگــي بــراي متغيــر رضايــت مشــتري و علــل آن بــراي

ارائهدهنــده بایــد بیشــتر از آن را پیشــنهاد دهــد .مشــتریان

ميپــردازد.

بازاریابــان و اطالعــات رقیبــان و تبلیغــات خــود شــرکت

مــدل عالوهبــر ارائــهی مقاديــر پارامترهــاي ميانگيــن و

"خواســتهها" تعریــف شــده و چیــزی اســت کــه

يــك ســازمان ،بــه ارزيابــي تأثيــر متغيرهــا بــر يكديگــر نيــز

انتظاراتشــان را از تجربیــات گذشــته ،مشــاوره بــا دوســتان،
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تجــارت ميشــيگان ارائــه شــد .ايــن مــدل برگرفتــه از مــدل

چگونگــی ارزیابــی کیفیــت خدمــات توســط مشــتریان
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[.]6

ارزش ادراک شده

در ایــن تحقیــق ،انتظــارات مشــتری بــا توجــه بــه اینکــه

پدیــده ارزش ادارک شــده یکــی از مهمتریــن و

انتظــارات خــاص و دقیقــی در خصــوص ویژگیهــای

مشــتری اســت و مطالعــات گوناگونــی بــرای شــناخت ایــن

نــداده باشــند و حتــی ممکــن اســت عــده زیــادی از آنهــا

صــورت گرفتــه بــرای ایــن مفهــوم توســط زیســامل ارائــه

انتظــارات قبــل از مصــرف مشــتری ممکــن اســت چنــدان

مشــتری از مطلوبیــت یــک محصــول یــا خدمــت براســاس

تحقیــق مقطعــی (در زمانــی کوتــاه) اســت پــس انتظــارات

هزینههــای پرداخــت شــده بــرای بهدســت آوردن آن

اندازهگیــری و ارزیابــی میکنیــم.

ارزش ادراک شــده ،منافــع حاصــل از محصــول و یــا خدمــت

در ایــن تحقیــق ،بــا اســتفاده از تعریــف الیــور (،)1999

نیازهــا و خواســتههای مشــتری را بــرآورده میســازد

خواســتهها و نیازهــای مشــتری تعریــف میکنیــم .بــا

کیفیــت ادارک شــده از محصــول و خدمــت ،یــک عامــل

ابزارهــای گوناگونــی جهــت ســنجش ایــن پدیــده در

در خصــوص هزینههــای پرداخــت شــده نیــز نظــرات

از ابزارهایــی کــه در ســنجش رضایــت مشــتریان کاربــرد

پرداخــت کنــد وجــود دارد .بــرای مثــال میتــوان بــه پــول

اســت .ایــن ابــزار ،رضایــت مشــتری را براســاس فاکتورهــای

خدمــت ،وقــت و تــاش اختصــاص داده شــده توســط

رضایــت کلــی :در مــدل  ACSIماننــد اغلــب تحقیقــات

کــرد.

مصــرف محصــول یــا خدمــت در پرســشنامه قــرار داده

تــاش اختصــاص داده شــده ،جــزء هزینههــای بهدســت

برآوردهســازی انتظــارات :ایــن گویــه بــر ایــن اســاس

هــم شــرایط حاکــم بــر خدمــات پــس از فــروش و

عملکــرد محصــول یــا خدمــت تــا چــه میــزان انتظــارات و

یــک بــار کیفیــت را در مقابــل هزینــه پرداخــت شــده و

مقایســه بــا ایــدهآل :در ایــن گویــه مشــتری محصــول و

ارزیابــی قــرار دادهایــم.

انتظــار مــیرود ،مشــتریان خدمــت مــورد ارزیابــی،

پرکاربردتریــن مفاهیــم مــورد مطالعــه در حــوزه رفتــار

مختلــف خدمــت قبــل از مصــرف در ذهــن خــود توســعه

پدیــده صــورت گرفتــه اســت .یکــی از معتبرتریــن تعاریــف

خدمــت را بــرای نخســتین بــار دریافــت کردهانــد ،ســنجش

شــده کــه ارزش ادراک شــده را بهعنــوان ارزیابــی کلــی

مناســب نباشــد .از ســوی دیگــر ،چــون ایــن تحقیــق ،یــک

ادراک وی از منافــع دریافــت شــده از محصــول در مقابــل

مشــتری را نیــز ماننــد ســایر گویههــا پــس از مصــرف

تعریــف میکنــد .بیشــتر تحقیقــات صــورت گرفتــه روی

رضایت مشتری

را نتیجــهی عملکــرد ویژگیهایــی از آن میداننــد کــه

رضایــت مشــتری را بهعنــوان برآوردهســازی لذتبخــش

(الیــور  .)1970بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه میتــوان گفــت

وجــود تعاریــف مختلــف از مفاهیــم رضایــت مشــتری،

مهــم در شــکلگیری نظــر وی در خصــوص ارزش اســت.

ادبیــات بازاریابــی ارائــه شــده اســت (یــی  .)1990یکــی

مختلفــی در مــورد هزینههایــی کــه ممکــن اســت مشــتری

فراوانــی پیــدا کــرده ،ابــزار مــورد اســتفاده در مــدل ACSI

پرداخــت شــده در قبــال خریــد محصــول یــا دریافــت

زیــر مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد.

مشــتری و هزینههــای روانــی (اســترس ،نگرانــی  )...اشــاره

دیگــر گوی ـهای جهــت ســنجش رضایــت کلــی مشــتری از

در ایــن تحقیــق ،عوامــل هزینــه پرداختــی و وقــت و

شــده اســت.

آوردن خدمــت محســوب شــدهاند .دلیــل ایــن احتســاب

توســعه داده شــده کــه مشــتری ارزیابــی میکنــد کــه

محدودیتهــای آنــان اســت .در گویههــای بــهکار رفتــه

خواســتههای وی را بــرآورده کــرده اســت.

بــار دیگــر زمــان و تــاش اختصــاص داده شــده را مــورد

یــا خدمــت را بــا حالــت ایــدهآل فرضــی خــود مقایســه

میکنــد و هرچــه عملکــرد محصــول بــه ایــدهآل فرضــی
مشــتری نزدیکتــر باشــد مشــتری رضایــت بیشــتری را

احســاس میکنــد.

وفاداری مشتری
تحقیقــات گوناگونــی در حــوزه بازاریابــی ،بــه ویــژه در
ســالهای اخیــر ،بــه بررســی پدیــده وفــاداری مشــتری و

عوامــل مؤثــر بــر آن پرداختهانــد [ .]7همچنیــن تحقیقاتــی

کــه رابطــه مثبتــی را میــان اثــرات مثبــت وفــاداری بلنــد

مشــتریان چقــدر تمایــل دارنــد کــه اســتفاده از خدمــات

توجــه بــه مفهــوم وفــاداری مشــتری در ســازمان شــدهاند.

همانطــور کــه در شــکل نشــان داده شــده اســت ،مــدل

مــدت مشــتری و عملکــرد مالــی دیدهانــد ،باعــث افزایــش

در ایــن تحقیــق بــرای اندازهگیــری وفــاداری ،دو متغیــر

وجــود دارد .اولیــن احتمــال خریــد مجــدد اســت.
اندازهگیــری دوم بــه ایــن مســأله اشــاره دارد کــه
ﻫﻤﺪﻟﯽ
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شکل  :1مدل پیشنهادی

 )1-2کیفیت دریافتی و رضایت مشتری

رضایــت مشــتری در ایــن تحقیــق بهعنــوان برآوردهســازی

شــده از خدمــت اثــر مثبــت دارد.

 )3-2انتظارات و کیفیت دریافتی

مشــتری هنگامــی میتوانــد ســطح لــذت خــود را از تجربــه

بــا توجــه بــه نظــر پاراســورامن و زیتامــل انتظارات مشــتری

ابعــاد پنجگانــه آن لمــس و ادراک کــرده باشــند .بنابرایــن

میکنــد تأثیــر مثبــت دارد.

مؤثــر بــر شــکلگیری رضایــت مشــتری مطــرح میشــود.

دریافتــی دارد.

مصــرف ادراک کنــد کــه عملکــرد خدمــت را بــا توجــه بــه

روی کیفیتــی کــه مشــتری از محصــول یــا خدمــت دریافت

برداشــت از کیفیــت دریافتــی بهعنــوان یکــی از عوامــل

 :H3انتظــارات مشــتری تأثیــر مثبــت روی کیفیــت

 :H1کیفیــت دریافتــی بهطــور مســتقیم روی رضایــت

 )4-2انتظارات مشتری و رضایت مشتری

مشــتری اثــر مثبــت دارد.

 )2-2کیفیت دریافتی و ارزش ادراک شده

انتظــارات مشــتری ،خالصــهای از تجربــه مصــرف قبلــی
بــا محصــوالت یــا خدمــات شــرکت ،ارتباطــات بازاریابــی

همانطــور کــه در تعریــف ارزش ادراک شــده از خدمــت

شــرکت و تبلیغــات شــفاهی اســت .انتظــارات ،پیشبینــی

بــه مقایســه ایــن کیفیــت و هزینــه پرداخــت شــده بــرای

بایــد تأثیــری مثبــت بــر رضایــت مشــتری داشــته باشــد.

از ارزش خدمــت شــکل میگیــرد .بــا توجــه بــه ایــن

مشــتری اثــر مثبــت دارد.

پایههــای شــکلگیری ارزش ادراک شــده بــوده و بهطــور

 )5-2انتظارات مشتری و ارزش ادراک شده

دیدیــم ،مشــتری پــس از اینکــه خدمــت را دریافــت کــرد

مناســبی از عملکــرد شــرکت اســت و بــه همیــن دلیــل

دریافــت خدمــت میپــردازد و بــر ایــن اســاس ادراک وی

 :H4انتظــارات مشــتری بهطــور مســتقیم بــر رضایــت

اســتدالل میتــوان گفــت کــه کیفیــت دریافتــی یکــی از
مســتقیم روی آن اثرگــذار اســت.

بخشــی از انتظــارات مشــتری مرتبــط بــا ارزش و اهمیــت

81
ارزیابی تاثیر کیفیت خدمت بر رضایت مشتری

لذتبخــش نیازهــا و خواســتههای مشــتری تعریــف شــد.

 :H2کیفیــت دریافتــی بهطــور مســتقیم روی ارزش ادراک
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ﻣﺠﺪﺩ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ

پیشــنهادی ایــن تحقیــق دارای هفــت فرضیــه اســت .ایــن

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯی
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ

مــورد استفادهشــان را بــه دیگــران نیــز پیشــنهاد دهنــد.

قیمتــی اســت کــه بابــت دریافــت آن خدمــت میپــردازد.

در واقــع میتــوان گفــت انتظــارات مشــتری تأثیــری

در ایــن تحقیــق از روش تحقیــق پیمایشــی مقطعــی و ابــزار

 :H5انتظــارات مشــتری بهطــور مســتقیم روی ارزش ادراک

شــده اســت.

 )6-2ارزش ادراک شده و رضایت مشتری

در مــدل بــا توجــه بــه تحقیقــات پیشــین و مصاحبههــای

مســتقیم و مثبــت بــر ارزش ادراک شــده دارد.

شــده از خدمــت اثــر مثبــت دارد.

هنگامیکــه مشــتری احســاس کنــد نیازهــا و خواســتههای
وی بــا هزین ـهی کمتــری بــرآورده شــدهاند ،ایــن احتمــال

وجــود دارد کــه شــناخت و احســاس مثبتتــری نســبت

ارزیابی تاثیر کیفیت خدمت بر رضایت مشتری

بــه محصــول در ذهــن وی ایجــاد شــود کــه ایــن مســأله

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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 )1-3رویه تحقیق و ابزار سنجش

میتوانــد ســطح رضایتمنــدی را افزایــش دهــد و بنابرایــن
ارزش ادراک شــده از خدمــت توســط مشــتری میتوانــد بــر
رضایتمنــدی وی اثــر مثبــت داشــته باشــد.

 :H6ارزش ادراک شــده از دریافــت خدمــت بهطــور

مســتقیم بــر رضایــت مشــتری اثــر مثبــت دارد.
 )7-2رضایت مشتری و وفاداری مشتری

برآوردهســازی لذتبخــش یــک خواســته یــا هــدف نتیجــه

مطلوبــی بــرای مشــتری بــه حســاب میآیــد .هنگامیکــه
یــک مشــتری در یــک تجربــه مصــرف احســاس رضایــت

میکنــد ،اعتقــادات قویتــری در وی بــرای اســتفاده

مجــدد از خدمتــی کــه نتایــج مطلوبــی بــه همــراه دارد

بهوجــود میآیــد و در نهایــت رضایــت از تجربــه مصــرف
میتوانــد اثــر مثبتــی روی تصمیــم و قصــد مشــتری بــرای

اســتفاده مجــدد و همچنیــن پیشــنهاد بــه دیگــران داشــته

باشــد.

 :H7رضایــت مشــتری بهطــور مســتقیم روی وفــاداری

مشــتری اثــر مثبــت دارد.
 )3روششناسی پژوهش

پرســشنامه ســاختارمند جهــت ارزیابــی مــدل اســتفاده

ابتــدا ابزارهایــی جهــت اندازهگیــری پدیدههــای موجــود
آزاد بــا مدیــران ارشــد شــرکتهای ایــران خــودرو و

ایســاکو تهیــه شــد .ســپس ابزارهــای تهیــه شــده در
قالــب پرســشنامهای واحــد گــردآوری شــدند .قبــل از

توزیــع کــردن پرســشنامه ،پیشنویــس آن بــه مدیــران
ارشــد ارائــه و بــا اعمــال نظــرات آنهــا ،تصحیحهایــی بــر

پرســشنامه اعمــال شــد .روایــی محتــوای پرســشنامه

بــا اســتفاده از نظــر اســاتید و خبــرگان و پایایــی آن بــا
اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ تأییــد شــد .میــزان

آلفــای  83درصــد بهدســت آمــد کــه میــزان قابــل قبولــی
اســت.

همچنیــن آزمــون مــدل بــا اســتفاده از الگوســازی معــادالت
ســاختاری انجــام شــد .الگوســازی معــادالت ســاختاری

در حقیقــت توســعهای از تکنیکهــای گوناگــون تجزیــه
و تحلیلهــای چنــد متغیــره محســوب میشــود .ایــن
تکنیــک بــه بررســی هــم زمــان یــک ســری روابــط

بههــم وابســته ،کــه در واقــع میتــوان آنهــا را در قالــب
مجموعــهای از معــادالت رگرســیونی چندگانــه در نظــر

گرفــت ،میپــردازد .بــه خصــوص هنگامیکــه در یــک
مجموعــه از معــادالت رگرســیونی چندگانــه یــک متغیــر

وابســته خــود در یــک ســری از روابــط بههــم وابســتگی
بهعنــوان متغیــر مســتقل بــرای معــادالت دیگــر مطــرح
شــود ،ایــن تکنیــک کاربــرد قابــل مالحظـهای پیــدا میکند.

یکــی از آزمونهایــی کــه نشــاندهنده دقــت مــدل

اندازهگیــری ارائــه شــده آزمــون پایایــی مــدل اســت .جهــت

کمــی جهــت آزمــون مــدل
در ایــن تحقیــق از روشهــای ّ

بررســی پایایــی ،معمــول اســت کــه پایایــی ســازههای مــورد

ایــن تحقیــق مــورد آزمــون قــرار دادن فرضیــات ارائــه شــده

آمــده بــرای ســازهها از مقــدار پیشــنهادی  0/7بیشــتر باشــد

ایــن هــدف ،تحقیــق پیمایشــی طراحــی و پیادهســازی

کافــی برخــوردار هســتند.

میگیــرد.

ریشــه میانگیــن مجــذور باقیمانــده ،GFI، AGFI ،ریشــه

پیشــنهادی اســتفاده شــده اســت .در حقیقــت هــدف اصلــی

اســتفاده را اندازهگیــری کنیــم .اگــر مقادیــر بهدســت

در تحقیــق و آزمــون مــدل اســت .جهــت دســتیابی بــه

میتــوان گفــت کــه ســازههای بـهکار گرفتــه شــده از پایایــی

شــد کــه مراحــل مختلــف آن در ادامــه مــورد بررســی قــرار

بــرای برازندگــی مــدل نیــز از شــاخصهای بــرازش شــاخص

میانگیــن مجــذورات تقریبــی CFI ،و  NFIاســتفاده شــده

لیــزرل و  SPSSاســتفاده شــده اســت.
 )4تجزیه و تحلیل یافتهها

باشــد بایــد ریشــه میانگیــن مجــذور باقیمانــده بــه صفــر

 )1-4پایایی مدل اندازهگیری

اســت .بــرای اینکــه یــک مــدل از بــرازش مناســبی برخــوردار

نزدیــک باشــد GFI ،و  AGFIبیــن صفــر و یــک .هرچــه بــه

در جــدول ( )1پایایــی ســازههای ایــن تحقیــق نشــان داده

کوچکتــر از  0/08و  CFIو  NFIبزرگتــر از  0/9باشــد.

مقادیــر باالتــر از  0/7اســت و ایــن امــر نشــاندهنده پایایــی

یــک نزدیکتــر باشــد ،ریشــه میانگیــن مجــذورات تقریبــی

شــده اســت .همانطــور کــه در جــدول نیــز دیــده میشــود

بــرای انجــام ایــن تحلیلهــای آمــاری از نرمافزارهــای

ســازههای تحقیــق اســت.

جدول  :1پایایی سازهها

 )2-4برازندگی مدل

برازندگــی مــدل بــا اســتفاده از شــاخصهایی کــه در قســمت قبلــی گفتــه شــد مــورد تجزیــه و تحلیــل بــا اســتفاده از نرمافــزار

لیــزرل  8/8قــرار گرفــت .نتایــج ایــن آزمونهــا در جــدول ( )2نشــان داده شــد .بــا توجــه بــه مقادیــر قابــل قبــول بــرای ایــن
شــاخصها میتــوان گفــت مــدل پیشــنهادی از برازندگــی برخــوردار اســت و تمــام فرضیههــا بــه اثبــات میرســند.
NFI

CFI

ریشه میانگین
مجذورات تقریبی

AGFI

GFI

شاخص ریشه میانگین
مجذور باقیمانده

درجه آزادی

مربع خی

معیارهای
برازندگی

0.91

0.92

0.075

0.85

0.89

0.05

112

219.68

مقدار

 )3-4مدل اندازهگیری

نتیجــه مــدل اندازهگیــری را بــر حســب مــدل معــادالت

مقــدار آلفــای کرونبــاخ بــرای تمــام گویههــا در حــد

اســتاندارد و قابــل قبــول بــود و آزمــون فــرض  Pمقــدار

1

کمتــر از  0/01اســت ،اعتبــار تفکیکپذیــری نمایانگرهــا
از یکدیگــر مؤیــد آن اســت کــه ایــن مــدل از لحــاظ

اندازهگیریهــا و ارزشــیابی معــادالت ســاختاری ،جهــت
اعتبارســنجی و معیارهــای تحلیــل عامــل تأییــدی 2دارای
جایگاهــی شــفاف و روشــن اســت .در نتیجــه ،تأییــد شــدن

فرضیــات در کنــار تأییــد اندازهگیــری ،میتوانــد مــدل

را بــه خوبــی تصدیــق نمایــد .پــس از شناســایی مقادیــر
مربــوط بــه هــر یــک از نمایانگرهــا و تأییــد مقــداری مــدل

پیشــنهادی ،میتــوان مقادیــر مــدل اندازهگیــری را در

ســاختاری نشــان میدهــد.

همچنیــن بــرای واریانــس هــر یــک از عناصــر ،الزم اســت
تــا ماتریــس واریانــس را بررســی کنیــم .بررســی ماتریــس

واریانــس میــزان همگرایــی مــدل را بــه نحــو مطلوبی نشــان
میدهــد .ماتریــس واریانــس خروجــی نیــز بــرای هــر یــک

از عناصــر مــدل در جــدول ( )3درج شــده اســت .بــا توجــه

بــه اینکــه مقــدار واریانس خروجــی بــرای عناصــر ،از مقادیر

هــر ردیــف ایــن ماتریــس بزرگتــر اســت ،میتــوان گفــت
مــدل دارای اعتبــار تفکیکپذیری مناســبی نیــز میباشــد.
3

اعتبــار تفکیکپذیــری نیــز یکــی از شــاخصهای مهــم
آمــاری بــرای مــدل پیشــنهادی بــه حســاب میآیــد.

قالــب مــدل معــادالت ســاختاری بیــان کــرد .شــکل ()2
1. P-Value
)2. Confirmatory Factor Analysis(CFA
3. Discriminated Validity
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ارزیابی تاثیر کیفیت خدمت بر رضایت مشتری

جدول :2اندازهگیری معیارهای برازندگی
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81%

86%

87%

75%

72%

مقدار پایایی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

وفاداری

رضایت مشتری

ارزش ادراک شده

کیفیت دریافتی

انتظارات مشتری

سازه

PE
PE

PAs

PAs

64
%
RtoO
RtoO

53
%

ID

LtoR
LtoR

وفاداری

ID

82
%

AorR

OS

OS

AorR

76
%

81
%

رضایت مشتری

ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی

T&E
T&E

82
%

ارزش ادراک

ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی

72
%

کیفیت دریافتی

ًQ
ًQvsP
vsP

82
%
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺩﺭﺍک

PC
PC

PAc
PAc

56
%

PT
PT

62
%

55
%

ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﯽ

86
%

ﺷﺪﻩ

انتظارات مشتری

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮی

EE
EE

30
%

EAs
EAs

37
%
EAc

EAc

30
%

44
%

39
%

EC
EC

ET
ET

شکل  :2نتایج مدل اندازهگیری

ﺷﻜﻞ) :(2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻝ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ
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Expectation

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

84

73%

Loyalty

Satisfaction

Perceived Quality

Value

86%

Perceived Quality

62%

48%

Value

69%

47%

53%

Satisfaction

61%

46%

22%

39%

loyalty

26%

22%

19%

16%

Expectation

ماتریس واریانس همبستگی

 )5مدل ساختاری
ایــن وضعیــت مطلــوب در نتایــج مــدل اندازهگیــری ،بــرای هــر یــک از فرضیــات مــدل ایــن نتیجــه را بــه دنبــال دارد کــه ایــن

فرضیــات نیــز از اســاس و پایههــای قدرتمنــد اســتداللی دادههــا بهــره میبرنــد .شــکل ( )3نشــان میدهــد مــدل نظــری

تحقیــق بــه همــان شــکلی کــه در ابتــدا ارائــه شــده بــود میتوانــد مــورد اســتفاده قرارگیــرد.

ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﯽ
ﮐﻴﻔﻴﺖ
دریافتی
کیفیت

77

%
درصد
وفاداری ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی

62

%
درصد

ﻣﺸﺘﺮی
ﺭﺿﺎﻳﺖمشتری
رضایت

22

%
درصد

ﺍﺩﺭﺍک
ﺍﺭﺯﺵ ادراک
ارزش

63
%

درصد
55
%
درصد

شده
ﺷﺪﻩ

10

38

%
درصد

%
درصد

مشتریﻣﺸﺘﺮی
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ
انتظارات

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ
شکل:(3
ﺷﻜﻞ )
ﻣﺪﻝساختاری
ﻣﺴﻴﺮمدل
:ﺗﺤﻠﻴﻞمسیر
 :3تحلیل

 )6جمعبندی و نتیجهگیری
در انتهــای ایــن تحقیــق یافتههــای اصلــی در قالــب چنــد
بنــد ارائــه شــده اســت:

 روابــط میــان مفاهیــم انتظــارات مشــتری ،کیفیــتدریافتــی ،ارزش ادراک شــده ،رضایــت مشــتری و وفــاداری
مشــتری تقریبـاً بــه همــان شــکلی کــه در ادبیــات بازاریابــی

نیــز مطــرح شــده بــود مــورد تأییــد قــرار گرفــت .روابــط

قــوی میــان کیفیــت ،رضایــت مشــتری و وفــاداری

نشــان دهنــده ایــن مســأله اســت کــه کیفیــت تــا چــه

حــد میتوانــد نقــش مهمــی در شــکلگیری رضایــت
مشــتری داشــته باشــد و رضایــت ایجــاد شــده تــا چــه

مقــدار وفــاداری را بــه دنبــال دارد .روابــط علــی میــان ایــن

ســه پدیــده میتوانــد از جملــه دانســتههای راهبــردی

بازاریابــی ســازمانها بــه حســاب آیــد.

 -نتایــج آمــاری نشــان میدهنــد نقــش پارامترهــای کیفــی
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اســت .ایــن مســأله میتوانــد نشــانه ایــن باشــد کــه عامــل

1. SurechchandarG., Rajendrance S. and Anantharaman

بــه میــزان قابــل توجهــی از نقــش قیمــت و زمــان پررنگتــر
اصلــی رضایــت مشــتریان کیفیتــی اســت کــه از دریافــت
خدمــت در نمایندگیهــا دریافــت میکننــد.

 -بــا توجــه بــه فواصلــی کــه بیــن ابعــاد انتظــارات و

کیفیــت دریافتــی مشــتریان وجــود دارد میتــوان گفــت

از خدمــات ارائــه شــده توســط نمایندگیهــا ،نیــاز بــه
طراحــی و اجــرای برنامــه بهبــود در تمــام ابعــاد کیفــی

دارد.

 )7پیشنهادها
ایــن تحقیــق از نــوع مقطعــی بــود کــه در آن اثــر زمــان

بــر شــکلگیری پدیدههــا نمیتوانــد مــورد ارزیابــی قــرار
گیــرد .همچنیــن بــرای ارزیابــی انتظــارات مشــتری بهتــر
اســت کــه قبــل از مصــرف ،انتظــارات را ارزیابــی کــرد،

بنابرایــن پیشــنهاد میشــود کــه در تحقیقــات آینــده از
بهعلــت محدودیــت منابــع در ایــن تحقیــق بــرای اســتخراج
شــاخصهای کیفــی از روشهایــی ماننــد برگــزاری

گروههــای تمرکــز و یــا مصاحبههــای عمیــق بــا مشــتریان
صــورت نگرفــت .پیشــنهاد میشــود شــاخصهای کیفــی

از ایــن روشهــا جمـعآوری شــود و نتایــج مــورد ارزیابــی و
مقایســه قرارگیــرد.

پیشــنهاد میشــود کــه آزمــون مــدل بــه ســبک الگوســازی
معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده از روش کمینــه مربعــات

جزئــی کــه قابلیــت باالیــی در پیشبینــی پارامترهــا دارد

نیــز انجــام گیــرد.

در ایــن تحقیــق ،مــدل تلفیــق شــدهی  ACSIو ســروکوال

بــرای خدمــات پــس از فــروش شــرکت ایــران خــودرو مــورد

ارزیابــی و تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت .پیشــنهاد
میشــود از ایــن مــدل بــرای شــرکتهایی کــه پایــه و

اســاس کارشــان خدمــت اســت ،نیــز اســتفاده شــود و

نتایــج آن مــورد بررســی قرارگیــرد.
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