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 چکیده

 جهدانی  روندد  حالیکه در .یل  اهمیت رضایت مشتری بسیاری از کشورها در سطح ملی به محاسبه آن پرداخته اندامروزه به دل 

 زندی  محد   و الگدوبرداری  ابداار  خدمات، بکدارگیری  یا کاال جنبه در المللی، بین سطوح در تجاری مبادالت گسترش و سازی

 در تنهدا  نده  مشدتریان  رضایت سطح مقایسه است،  تجاری نموده یسازمانها اساسی نیازمندی به تبدیل را رقبا سایر به نسبت

 رقدابتی  اسدتراتيیهای  بکارگیری به منظور نیا کشورها سایر در حتی سازمانهای گوناگون و مختلف صنایع مابین بلکه رقبا بین

مر و  در فواصدل زمدانی   به منظور بهبود ارائه کاال و خدمات به مصرف کنندگان خود، به طور مسدت . است ضروری امری مناسب،

خاص رضایت آنها را اندازه گیری میکنند تا بتوانند رضایتشان را باال برده و از ماایدای آن کده هماندا وفداداری مشدتری و سدود       

در این مقاله ابتددا بده تاریخ ده انددازه گیدری       بیشتر برای شرکتهایشان و به دنبال آن پیشرفت کشورشان است استفاده کنند

میپردازیم پس از آن شاخص رضایت مشتری را در کشورهایی چون آمریکا،  سوئیس و مالای بررسی میکندیم     رضایت مشتری

 .و در نهایت ماایای وجود سیستم رضایت مشتری را در سطح ملی بیان خواهیم کرد

 بازارافاایی، ارزیابی کیفیترضایت مشتری، شاخص رضایت مشتری ، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

 غیرمسدتقیم،  و مسدتقیم  صدورت  به را مشتری رضایت ، مفهوم1965 سال در کاردوز  ، و1954سال  در دراکر پیتر ر،با اولین

 (5831حاجی گل، ) .است گرفته صورت اخیر، سال 25 در آن، اصلی تحقیقات ولی اند، کرده بازاریابی و مدیریت ادبیات وارد

ند یا ناخوشایند شخص ،که از مقایسه عملکرد ذهنی وی در قیاس بدا  مندی عبارت است از احساسات خوشاییتبه طور کلی رضا

رضایت مشتری به واسطه فاصله بین انتظارات مشتری و تلقی او از محصدول تحویدل    (5831فروزنده،).انتظارات او ناشی میشود

ات مشدتری را در   سازمان برای دسدتیابی بده رضدایت مشدتری ابتددا بایسدتی انتظدار       .داده شده توسط سازمان تعیین میشود

 .این انتظارات ممکن است تصریحی یا تلویحی باشد، یا با جائیات کامل بیان نشده باشد.نماید

 ابداار  خددمات، بکدارگیری   یدا  کداال  جنبده  در المللی، بین سطوح در تجاری مبادالت گسترش و سازی جهانی روند حالیکه در

 رضایت سطح مقایسه است،  تجاری نموده سازمانهای اساسی نیازمندی هب تبدیل را رقبا سایر به نسبت زنی مح  و الگوبرداری

 بکدارگیری  به منظدور  نیا کشورها سایر در حتی سازمانهای گوناگون و مختلف صنایع مابین بلکه رقبا بین در تنها نه مشتریان

 سازمان ی  برای ها داده آوری عجم و کار این انجام شد ذکر که اما هم نان . است ضروری امری مناسب، رقابتی استراتيیهای

 بخش در چه مختلف کشورهای در مشتری رضایت شاخصهای اخیر، سال چند در بنابراین، . میباشد زا هاینه بسیار تنهایی به

 گیدری رضدایت   اندازه از حاصل نتایج .گیرند می قرار گیری اندازه و ارزیابی مورد ملی سطح در خدمات، بخش در و چه تولید

 معیارهدای  و است هموار ساخته سازمانها ترین متعالی و ها بهترین یافتن برای را راه کشورها، بسیاری در ملی ورتبص مشتری

 صدحبت  (5811سقایی،).است نموده سادگی فرآهم به را رقابتی وضعیت بهبود و ارزیابی بمنظورتر استراتيی  تصمیمات اتخاذ

 بارگ سالها دانشمند این .باشد می کلوین لورد ارزشمند سخن یادآور ی،مشتر رضایت میاان هم ون گیری مفهومی اندازه از

 شدما  داندش  و علدم  نمایدانگر  توصیف نمایید، عددی بصورت آنرا و بگیرید اندازه را چیای توانید می شما وقتی: بود گفته پیش

 اسدت  ممکدن  .است ناکافی آن هدربار شما دانش کنید، کمی توصیف بصورت را چیای توانید نمی وقتی ولی  .است آن درباره

 علدم  پدیدده،  آن بده  راجدع  کده  کنیدد  ادعدا  توانیدد  مدی  سدختی  بده  امدا  باشید داشته آگاهی مقداری پدیده آن مورد در شما

 (همان)!دارید

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بدرای  را  )آی.اس.سدی ( مشدتری  رضایت شاخص که وجود دارد توسعه به رو و یافته توسعه کشورهای بین در وسیعی تمایل

 اهمیدت  .دهندد  قرار ارزیابی مورد مبنا با آن را خود های بنگاه و صنایع و نمایند تعریف المللی بین و ملی ،)گاهبن(خرد  سطح

 مدورد  ملدی  صدورت  بلکده بده   مختلدف  صنایع و ها سازمان برای تنها نه را معیار این کشورها که این بدانجاست تا شاخص این

 ریدای  در برنامده  آن نتایج از و دانسته ملی ناخالص تولید بهای هم را انرضایت مشتری ملی شاخص جایگاه و داده قرار بررسی

 (5831ملکی و دارابی،).برند می بهره کالن و خرد راهبردی های

 

 (همان)آن ابداع سال با همراه کشورها مشتری در رضایت ملی های شاخص عناوین-5جدول شماره 

سال  عنوان شاخص ملی رضایت مشتری ردیف  سال ابداع عنوان شاخص ملی رضایت مشتری ردیف

 ابداع

 5111 شاخص ملی رضایت مشتری پرتغال 55 5131  9(SCSB)شاخص ملی رضایت مشتری سوئد 1

 5111 شاخص می رضایت مشتری ایسلند 5111  10  (ACSI)شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا 2

 111  مشتری نروژشاخص ملی رضایت  8 5111  11(SWICS)شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس 3

 111  شاخص ملی رضیت مشتری ایرلند 1 5111  12(ECSI)شاخص ملی رضایت مشتری اروپا 4

 1  111(MCSI)شاخص ملی رضایت مشتری مالای 13  5111 شاخص ملی رضایت مشتری فنالند 5

شددداخص ملدددی رضدددایت مشدددتری آفریقدددای      14  5111 شاخص ملی رضایت مشتری یونان 6

  (SASI)جنوبی

 115 

 115  شاخص ملی رضایت مشتری کره جنوبی 15  5111 شاخص ملی رضایت مشتری دانمار  7

     5111 شاخص ملی رضایت مشتری روسیه 8

 

به دلیل ضرورت وجود سیستم اندازه گیری رضایت مشتری ملی در کشورمان ایران، بر آن شدیم تا مروری بر سیستم های 

ردازیم تا بتوانیم با الگوبرداری از این سیستم ها و بومی سازی آن برای کشورمان ایران رضایت مشتری در کشورهای مختلف بپ

 .شاهد پیشرفت آن در این زمینه  باشیم

                                                           
1
 Swedish customer satisfaction barometer 

2
 American Customer Satisfaction Index 

3
 Swiss Index of Customer Satisfaction 

4
 European Customer Satisfaction Index 

5
 Malaysian Customer Satisfaction Index 

6
 South Africa customer satisfaction index 
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در این مقاله ابتدا شاخص های رضایت مشتری را در آمریکا، اروپا، سوئیس و مالای بررسی خواهیم کرد و سپس ماایای وجود 

برای مشتریان، کارکنان سازمان، صاحبان سهام و سرمایه گذاران، رقبا و در نهایت اقتصاد و سیستم مدیریت رضایت مشتری را 

 .جامعه بیان خواهیم کرد

 .در ادامه به بررسی برخی از این شاخص های ملی میپردازیم

 (ACSI)آمریکا مشتری رضایت شاخص مدل

 بدا  کده  اسدت  آمریکدا  کیفیدت  انجمدن  بررسی و لعهمطا سال چندین حاصل است، شده نهاده بنا1994 سال  در مدل، که این

 خدمات و محصوالت کیفیت اندازه گیری برای تالش ترین جامع مدل، این. است شده طراحی و انتخاب فورنل، مدل از اقتباس

 (5831حاجی گل،).است شده داده تشخیص ،

از  بیش و صنعت 41 در ، کنند می عرضه ت،خدما و کاال آمریکائی، های خانواده برای که اقتصادی بخش ده برای شاخص، این

 آمریکائی های شرکت و صنایع، ها، بخش شاخص، این از استفاده با. رود می بکار آمریکا، در دولتی آژانس چند و شرکت 200

 .باشدند  داشدته  نیدا  را دیگدران  و خدود  مقایسده  امکدان  خود، مشتریان رضایت روند شناخت بر عالوه ساله، هر هستند که قادر

ید    ACSI  . شاخص اقتصادی کیفیت و اطالعات در خصوص کاربردهای تجارت را ارائه مینمایدد  ACSIنتایج مدل (همان)

ایجاد ارزش بدرای سدهامداران توسدط سدرمایه گدذاری در       و  رای دستیابی به مایت های رقابتینوع اباار استراتيی  تجاری را ب

مدل  .مصرف کننده و دریافتی های شرکت میباشد مخارج کنندهپیش بینی    ACSI.  کیفیت و رضایت مشتری ارائه مینماید

ACSI (5831مجیدی ،.)به رضایت مشتری ارتباط میدهد انتظارات مشتری ،کیفیت کاال و خدمات و ارزش مورد انتظار را 

 ACSI ،ند فاصله بین ادراکدات بدازار   محیط رقابتی را اداره کن شرکت ها را قادر میسازد تا برنامه ریای استراتيی  انجام دهند

از کیفیت ،ارزش و انتظار مشتری در ارتباط با رقبای صنعت را شناسایی نمایند، کم  به شناسایی عدواملی کده باعدف افداایش     

 .پیش بینی سودآوری و درآمد سازمان و تخمین نوسان قیمت ها رضایت مندی و سودآوری شرکت میشود،

 مشتریان نظرسنجی طریق از و گیری اندازه قابل چند شاخص وسیله به که باشد می نپنها متغیر تعدادی شامل ACSI مدل

 رضایت مدل این در .می یابد ارتقا معلولی و روابط علی از سنجی درون محاسبه دلیل به شاخص این اعتبار .شود محاسبه می

 شاخصده  چند رویکرد این .شود می حاسبهگیری م اندازه قابل شاخص چند از استفاده با که است جمله متغیرهایی از مشتری

 و او انتظدارات  بدا  قیداس  خدمت در یا کیفیت محصول از مشتری تلقی کل، رضایتمندی شامل مورد نظر های شاخص و است

 .باشند می مشتری آل ایده خدمت یا محصول قیاس با در دریافتی خدمت یا محصول کیفیت
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 آمریکا الگوی مدل شاخص رضایت مشتری -5شکل شماره

 

 ، مدل این در مشتری رضایت عمدة علل یا ها ورودی . باشد می روابط زنجیره وسط در ، مشتری رضایت شاخص مدل دراین

 شدامل  مشدتری  رضدایت  اساسدی  پیامددهای  یدا  هدا  خروجی .باشند می شده در  ارزش و شده در  انتظارات،کیفیت شامل

 (5833ران،صدقی و همکا).است مشتری وفاداری و مشتری شکایات

 محصول کیفیت از کلی مشتری ارزیابی شده، در  عملکرد یا شده در  کیفیت .است شده در  کیفیت میاان ورودی، اولین

 دارد، مشدتری  رضدایت  بدر  مثبت و مستقیم عامل اثر این .باشد می مصرف از او تجربه آخرین در سازمان شده ارایه خدمات یا

 که است قیمتی به نسبت محصول کیفیت از شده در  سطح بعبارت دیگر .است شده در  ارزش میاان ورودی، عامل دومین

 هاینه و قیمت به مربوط اطالعات حقیقت در مدل به شده در  ارزش شدن اضافه .شده است پرداخت محصول آن خرید برای

مدی   بخدش  دو شدامل  کده  تاسد  مشتری انتظارات میاان ورودی، عامل سومین .نماید می دخیل مدل در را نیا خدمت یا کاال

 مانند راههایی از تجربی و غیر منابع از که است خدمت دریافت یا محصول مصرف از پیش مشتری، انتظارات بخش اولین .باشد
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 دربداره  مشدتری  بینی پیش شامل دومین بخش .شود می ایجاد مشتریان سایر زبانی توصیه یا و تبلیغات ها، آگهی و ها اعالن

 .باشد می آینده در خدمت یا کیفیت کاال تامین زمینه در خدمت کننده ارایه یا و هکنند تولید قابلیت

 بازاریدابی،  علم معروف در تئوری ی  مطابق .کنیم می بررسی نیا آنرا های خروجی مدل، های ورودی تعریف و بررسی از پس

 .است مشتری وفاداری میاان افاایش و او شکایات میاان کاهش همانا مشتری، رضایت افاایش فوری پیامد

 نارضدایتی  بده سدبب   شدود،  مدی  جلب ما سازمان رقبای سمت به آنکه بر عالوه کند، می نارضایتی احساس مشتری هنگامیکه

 توسدط  شدکایت  کداهش  بدر  مشدتریان، عدالوه   رضایت میاان افاایش صورتیکه در .نماید می اعالم نیا را خود شکایت خویش،

 بدا  مسدتقیم  کدامال  نسبت که آنجا از مشتری، وفاداری .سازد می مضاعف نیا را سازمان به او اعتماد و وفاداری میاان مشتری،

 مددیریت  راهبدردی  ریدای هدای   برنامده  اصدلی  هددف  زنجیدره،  در ایدن  وابسدته  متغیر آخرین بعنوان دارد، سازمان سودآوری

 (5811سقایی،).است

 .های دهگانه ارزیابی میکندسوال است که رضایت را روی حوزه  8مجموعه ای از   ACSI قلب

 رضایت کلی شما از کاال یا خدمات ما چیست؟-5

 تا چه حد کاال یا خدمات ما انتظارات شما را تامین کرده است؟- 

 Bilijana,2011))کاال یا خدمات ما را با ایده آل چقدر خوب ارزیابی کردید؟-8

ACSI   معیارهدای  به کمد   آنها از ی  هر بنابراین .باشند نمی گیری اندازه قابل مستقیما مدل این پنهان متغیرهای سایرو 

 .نشان داده شده است  شوند که در جدول شماره  می ارزیابی متعدد
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 ACSIشاخص های ارزیابی  - جدول شماره 

 متغیر پنهان مربوط عنوان شاخص 

 انتظارات مشتری پیش از خرید/انتظارات کلی از کیفیت 5

 پیش از خرید/ت در رابطه با انطباق ویيگی های محصول یا خدمت با نیازهای فردی مشتریانتظارا  

 پیش از خرید/انتظارات در مورد میاان قابل اطمینان بودن محصول یا خدمت یا میاان خرابی مورد انتظار مشتری 8

استنباط مشتری از کیفیت  پس از خرید/ارزیابی کلی از کیفیت محصول م1

 پس از خرید/ارزیابی مشتری از میاان انطباق محصول با نیازهای فردی م1 محصول

 پس از خرید/ارزیابی مشتری از قابلیت اطمینان محصول یا میاان خرابی و نقائص محصول  م 

استنباط مشتری از کیفیت  پس از دریافت/ارزیابی کلی از کیفیت خدمت خ 1

 پس از دریافت/اق ویيگی های خدمت دریافت شده با نیازهای فردی مشتریارزیابی مشتری از میاان انطب خ 1 خدمات

 پس از دریافت/ارزیابی مشتری از قابلیت اطمینان خدمت یا میاان مشکالت و  نقائص خدمت  خ  

 ارزش دریافت شده امتیاز قیمت محصول در برابر کیفیت آن 1

 امتیاز قیمت محصول در برابر قیمت آن 3

 رضایت مشتری ندی کلیرضایت م 9

 رضایت مندی حاصل از مقایسه عملکرد محصول با انتظارات مشتری 51

 رضایت مندی حاصل از مقایسه عملکرد محصول یا خدمت دریافت شده با محصول یا خدمت ایده آل مشتری 55

 مشتریشکایات  آیا مشتری در زمان مشخص به سازمان عرضه کننده شکایتی ارائه کرده است؟   5 

 وفاداری مشتری احتمال خرید مجدد 58

 در صورت خرید مجدد تا چه حد در برابر افاایش قیمت تحمل خواهد داشت؟ 51

 در صورت عدم تمایل به خرید مجدد میاان کاهش قیمت برای ایجاد تمایل تا چه اندازه است؟ 51

 

 :بدین شرح است ACSIفرایند 

 تعریف دسته بندی مشتریان-5

 اسایی اطالعات پایه ای مشتریانشن- 
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 طراحی مدل فعالیت و عوامل با ارزش-8

 توسعه و غربال سواالت و تعدیل پرسش نامه-1

     ACSIایجاد اباار اندازه گیری، و نهایتا ارائه نتایج -1

 اسداس  بدر  .داریم معین شاخص 51 این درباره سازمان اخیر های مشتری از هایی داده اوری جمع به مدل، نیاز تخمین برای 

 .گردد می محاسبه ACSI مقدار زیر، محاسباتی روش مطابق شده، آوری جمع های این داده

 کمد   به این معادالت .شود می استفاده مشخص معادالت یکسری از 5 شکل مدل ریاضی و منطقی توصیف برای حقیقت در

 .شدوند  می زده تخمین است، شده برنامه ریای (PLS)جایی مربعات کوچکترین تکنی  اساس بر که مخصوص افاار نرم ی 

 متغیرهدای  از معیندی  مقددار  ازای بده  کده  شدد  خواهد معادله ای به منتهی نهایت در زننده تخمین روابط بخش سیستماتی 

 :شود می نوشته زیر بصورت کلی معادله بنابراین .داد خواهد را بدست تخمین مورد متغیر انتظار مورد مقدار مستقل،

E[η| η,α] = Bη + Γα 

 بردارαو  پنهان درونی متغیرهای بردار η. باشند می بعدی  N*1 و  M*1بردارهای  ترتیب بهαو  ηمعادله  این در که

 ترتیب بدین .استαضرایب  ماتریس ، Γ(m× n)وηضرایب  ماتریس B(m×m)هم نین  .باشد می برونی پنهان متغیرهای

 :از عبارتست ACSIمقدار  تعیین کلی معادله

ACSI= 

 انتظداری،  نشدان دهندده مقددار   [.]max و   [.]minو  [.]Eو  باشدد  می (ACSI)مشتری  رضایت پنهان متغیرαبطوریکه 

 .باشند می متغیر ماکایمم و مینیمم مقدار

ن علت هدای آن  تغییرات در شاخص رضایت مشتری در آمریکا را نشان میدهد که بوسیله آن میتوا(  نمودار شماره )نمودار زیر

 .را شناسایی، و برای بهبود آن در آینده برنامه ریای کرد
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 ییرات شاخص رضایت مشتری آمریکاییتغ - نمودار شماره 

 

 (ECSI)اروپا  مشتری رضایت ملی شاخص مدل معرفی

 کیفیدت  ؤسسهم هم ون ی اروپایی ها سازمان تا شد موجب ، مشتری رضایت شاخص تعیین در مریکا آ آمیا موفقیت تجارب

 . بنمایندد  اروپدا  در مشدتری  رضایت شاخص ایجاد به اقدام ، اروپا حمایت اتحادیه تحت ، اروپا کیفیت مدیریت سازمان و اروپا

 و شدده  در  مشتری، کیفیت انتظارات ، مشتری توسط شده در  تصویر ، مشتری رضایتمندی های مدل محر  این مطابق

 .دباشن می( مالی ارزش) شده در  ارزش

 بده  کده مربدوط   است کیفیت از بخشی معنای به ،" افاار سخت":گردد می تقسیم بخش دو به نوبه خود به شده در  کیفیت

 می شده ارایه خدمات های ویيگی نمایانگر که  است کیفیت از بخشی معنای به ،" افاار نرم" و باشد می محصول های ویيگی

 .باشد
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 بخش اغلب در ها سازمان کیفی عملکرد از مشتریان نمایانگر استنباط زمان طی در ممنظ صورت به که معتبر، اطالعات فقدان

  .است شده معرفی اروپا در مشتری شاخص رضایت تدوین جهت اصلی انگیاه بعنوان باشد می اروپا قارة های اقتصادی

 مشتریان رضایت گیری جهت اندازه اروپایی های سازمان تالش در بعدی عامل ام.کیو.اف.ای مدل تعالی الاامات دیگر سوی از

 (5831زاهدی ،).رود می شمار به

 

 ECSIالگوی مدل  -8شکل شماره 

 بدا  آن کلی ساختار و باشد می پنهان متغیر تعدادی شامل است که ساختاری مدل ی  شده، داده نشان شکل در که مدل این

 :از عبارتند ها این مؤلفه .هستیم مواجه پنهان متغیر 7 با مدل، این در .است یکسان ACSIمدل 

 کننده عرضه تصویرسازمانی

 مشتری انتظارات

 محصول کیفیت از مشتری تلقی

 خدمات کیفیت از مشتری تلقی

 شده در  ارزش

 مشتری رضایت

 مشتری وفاداری

 می توصیف ،شوند می گیری اندازه مشتریان از پرسش و ممیای طریق از که دیگر متغیر   تا   توسط متغیر، 1 این از ی  هر

 استفاده ی  پرسش از متغیر، هر برای وقتیکه با مقایسه در پنهان متغیرهای از هری  برای متعدد پرسشهای از استفاده .شود

 بدا  تلفندی  هدای  مصداحبه  طریدق انجدام   از مددل،  تخمین بمنظور الزم های داده .دهد می افاایش را مدل تخمین دقت شود،
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 مددل  نهایدت  در و شدود  می آوری جمع اند، نظر بوده مورد خدمات کننده استفاده یا و التمحصو خریدار اخیراً که مشتریانی

 . شود می زده جایی تخمین مربعات کمترین روش کم  به کلی

 بدین باشد  را، دارا توضیح و تفسیر قدرت بیشترین حاصله، مدل که کند می تعیین گونه ای به را ضرایب PLSتخمین  روش

 هدر  برای .نماید بینی پیش را وفاداری مشتری متغیر یعنی نهایی، وابسته متغیر صحت، و دقت باالترین با ندبتوا مدل که معنا

 رضدایت  یعندی  پنهدان  متغیر 1 تمامی شاخصهای PLSمتد  کم  به شوند، می بررسی مطالعه این در که از شرکتهایی کدام

 تداثیر  یعنی مدل در موجود روابط ، تمامیPLSمتد  بعالوه، .شوند می تخمین زده آنها، محرکهای و مشتری وفاداری مشتری،

 انددازه  قابدل  شاخصدهای  تمامی وزن هم نین و (ساخت یافته مدل داخلی ضرایب)پنهان  از متغیرهای ی  هر بین ما متقابل

 .زند می تخمین را (گیری اندازه مدل از بیرون ضرایب) پنهان از متغیرهای ی  هر به گیری مربوط

 بمعنی 1 بطوریکه .شوند می منتقل 511 تا 1 مقیاس به اند شده گیری اندازه 51 تا 5 مقیاس در ابتدا که پنهان تغیرم 1 تمام

 کده  همدانطور  .باشدند  می ( راضی مثال کامال)ممکن  مقدار بیشترین بمعنی 511 و( ناراضی کامال مثال)ممکن  مقدار کمترین

 بخدش  ید   سدطح  در مثال باالتر سطح در مدل بمنظور تخمین .شود می دهز تخمین شرکتها از ی  هر برای مدل شد، گفته

 تخمین وزنی میانگین محاسبه طریق از نظر مورد سطح در آنها تاثیر و میاان پنهان متغیرهای شاخصهای ابتدا خاص، صنعتی

 سدایا  بده  مربوط یارهایمع سایر و بازار سهم با متناسب شرکت، هر به شده داده تخصیص وزن .آید می بدست شرکتها تمامی

 مدی  انجدام مصداحبه   بدرای  کلی پرسشهای از ، استفادهECSIمدل  عمده ماایای از یکی .باشد می متفاوت ازشرکتها، ی  هر

 خددمات  بخدش  یدا  و خدمات محصوالت و متنوع های زمینه در استفاده برای کافی انعطاف از پرسشها این ترتیب بدین .باشد

 (5811سقایی، ) .برخوردارند درمانی خدمات یا و شپرور و آموزش هم ون عمومی

 

 (SWICS)مشتری سوئیس  رضایت ملی شاخص مدل معرفی

 آغداز  بازل دانشگاه از کار و کسب بازاریابی و امور دانشکده در تحقیقاتی پروژه ی  طی ، 1996 سال از ملی شاخص این ایجاد

 توسعه بعد مرحله در و مشتری مکالمه نام به متغیرجدید ی  فیمعر صورت گرفته، مدل این در که اصالحاتی مهمترین . شد

 .باشد می مشتری وفاداری متغیر گیری اندازه محاسبات در روش

 :شود می گیری اندازه شاخص 8 کم  به مشتری رضایت

 .خدمت یا محصول از کلی رضایت .5

 .انتظارات با قیاس در مصرف، از قبل رضایت . 
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 .آل ایده خدمت ای محصول ی  با مقایسه در رضایت .8

 :شود می گیری اندازه معین شاخص سه بوسیله نیا مشتری مکالمه متغیر

 ،(کننده خدمت ارایه یا)تولیدی مان ساز با ارتباط یا کالمی تماس برقراری برای تمایل .5

 مشتری، با گفتگو در سهولت . 

 (Buchanan et al, 1999).گفتگو طریق از رضایت .8

 :شود می گیری اندازه معین شاخص سه هبوسیل نیا مشتری وفاداری متغیر

 دیگران، به خدمت یا محصول توصیه برای تمایل .5

 خدمت، یا و محصول مجدد خرید برای تمایل . 

 خدمت کننده ارائه یا و تولیدی کننده عرضه تغییر برای تمایل .8

 کامال بمعنی 1 که عدد ترتیب بدین .شد گرفته کار به 51 تا 1 از تایی 55 مقیاس ی  معین شاخصهای این گیری اندازه برای

 .اند شده گرفته نظر راضی در کامال بمعنی 51 عدد ناراضی و

 :از عبارتند شدند گرفته نظر در تحقیقاتی تیم این توسط مشتری رضایت توسعه شاخص و ایجاد در الااماتیکه مهمترین

 مدی  پدروژه تحقیقداتی   این انجام از کلی هدف جامعه، ذینفعان کلیه مابین گرایی مشتری نگرش و تفکر انگیختن بر .5

 رضدایت  ملدی  شداخص  پیاده سدازی  .(دولتی موسسات و انتفاعی غیر سازمانهای شرکتها، مشتریان، جمله از ) باشد

 .نماید تقویت ملی سطح در را مشتری گرایی نگرش و کیفیت مدیریت درباره عمومی آگاهی باید مشتری

 یدا  تولیدی در بخشهای مثال برای).شود واقع آزمون مورد متفاوت شرایط برای باید SWICSمدل  تناسب و تطابق . 

 می فعالیت انحصاری بصورت ی  شرکت فقط که صنایعی در حتی یا و دارد وجود شدید رقابت آنها در که خدماتی،

 .(کند

 یمصداحبها  طریق انجدام  از ها داده آوری جمع تکنی  باید شود، تدوین مشتری رضایت ملی شاخص آنکه از پیش .8

 به پاسخ برای مشتریان اشتیاق و باید رغبت آزمون این .گردد واقع آزمون مورد باشد می پرسش 81 شامل که تلفنی

 .نماید تصدیق را پرسشها

 در مشدتری  شاخص رضایت و آمریکا در مشتری رضایت شاخص مدل با مقایسه در) ساختیافته مدل اصالح و بهبود .1

 (Zhelyu , 2012).گردد واقع توجه مورد باید گیری اندازه روشهای اصالح هم نین و(سوئد
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  SWICS الگوی مدل -1شکل شماره 

 (MCSI)مالای  مشتری رضایت ملی شاخص مدل معرفی

 ارایده  خددمات  کیفیدت  مشتریان درباره ارزیابی نمایانگر که است اقتصادی ملی شاخص مالای ی  در مشتری رضایت شاخص

 بدا  MCSI . شدد  نهداده  بنیان میالدی 111  درسال شاخص این .باشد می مالای در یدولت موسسات و سازمانها توسط شده

 سداخته  همدوار  کشدور  این در سازمانها، در استراتيی  تصمیم گیری های برای را راه مشتریان، درباره مناسب اطالعات تامین

 تولیدد  شداخص  و ( CPI )ن کنندگا مصرف قیمت شاخص هم ون اقتصادی سایر شاخصهای کنار در ملی شاخص این .است

 .است شده شناخته کشور این در سازمانها ارزیابی مهم معیارهای از یکی ،بعنوانGNPملی  ناخالص

 متغیر تعدادی پنهان، بوسیله متغیر 6 این از ی  هر .باشد پنهان می متغیر 6 شامل که است معلولی علّی مدل ی  مدل این

 شدود، انددازه   می پرسیده مشتریان از که سؤاالتی توسط مستقیما خود نوبه نیا به رهامتغی این .شوند می محاسبه پذیر اندازه

 .شوند می گیری
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 انتظدارات  شدده،  در  کیفیدت  از عبارتندد  ترتیدب  به که باشد می پنهان متغیر 8شامل  مشتری، رضایت عوامل مدل این در 

 از شدده  در  تصدویر “ شدامل  پنهدان  متغیدر    لشدام  مشتری رضایت پیامدهای دیگر، از سویی .شده در  ارزش و مشتری

 .باشند می ”مشتری وفاداری“ و ”خدمت یا محصول

 از شده در  که تصویر ECSIمدل  برخالف اما .دارد مشابهت ها جنبه بسیاری از ECSIمدل  و ACSIمدلهای  با مدل این

 از یکدی  را پنهدان  متغیدر  ،ایدن   MCSIگیرد،مددل  مدی  نظدر  در مشدتری  رضایت عوامل از یکی بعنوان را خدمت یا محصول

 از یکدی  عندوان  بده  را مشتری شکایات متغیر که ACSIبرخالف مدل  MSCIمدل  .داند می مشتری رضایتمندی پیامدهای

مددل   همانندد  کندد،  مدی  محسدوب  وفداداری  از مسدتقل  بصورت و (مشتری عدم رضایتمندی)مشتری رضایت متغیر پیامدهای

ECSIمددل   مدابین  کده  دیگدری  اصلی تفاوت اما .داند نمی ناراضی مشتریان پیامدهای از یکی تقل،مس را بصورت متغیر ، این

MCSI مدلهای  باECSI و ACSIروش  از غیر به روشی از استفاده دارد، وجودPLS مددل   .باشدد  مددل مدی   تخمدین  برای

MCSI  روش  از آمدتر کار روش یPLS 1روش کده   ایدن  .است گرفته نظر در مدل تخمین برای
(GME)  بدرای  دارد ندام 

 هم ندین  .کندد  مدی  عمل PLSروش  از مرتبه بهتر 8 که است داده نشان و رفته گرفته بکار مدل متغیرهای خطای تخمین

 کده  مواقعی در حتی و بوده تواناتر PLSروش  به نسبت داشته باشیم، اختیار در کوچکی نمونه اندازه ،هنگامیکه GMEروش 

 ،قابدل GMEروش  باشدد،  داشدته  اخدتالف  مفروض آماری توزیع با ها داده اینکه توزیع یا و هستیم مواجه ناکافی های داده با

 .عمل مینماید PLSروش  از اعتمادتر

 دیگر عوامل بر را در مدل موجود عوامل از ی  هر تاثیر میاان توان می که آنست MCSIمدل  درباره توجه قابل موارد از یکی

 مشدتری  تصوّر و وفاداری بر زیادی تاثیر بسیار مشتری رضایت که است داده نشان مطالعات نمونه، برای .داد قرار ارزیابی مورد

 کنندده  ارایده  از مشتری مثبت تصوّر و وفاداری در افاایش درصد دو میتواند مشتری، رضایتمندی در درصد ی  افاایش .دارد

 .باشد داشته پی در خدمت

 

                                                           
7
Generalized Maximum Entropy 
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  MCSI الگوی مدل -1شکل شماره 

 

( NCSM )مشتری رضایت مدیریت سیستم بکارگیری یایماا
3 

به کار گیری سیستم مدیریت رضایت مشتری  ماایای زیادی را برای گروه های مختلف افراد در پی خواهد داشت کده در ادامده   

 .این ماایا نشان دهنده اهمیت و ضرورت به کار گیری این سیستم میباشند. به آنها اشاره خواهیم کرد

 نخسدت  .باشدد  می مشتریان خود مشتری، متوجه رضایت پایش و مدیریت ملی نظام از استفاده منفعت جنبه اولین  :مشتریان

 کاندال  ید   طریدق  از خددمات  و محصدوالت  دریافدت  از پدس  آنان و بازخور مشتریان ندای کارآمد، سیستم این بواسطه آنکه،

 .رسد خدماتی می و تولیدی موسسات اندرکاران دست و ایعصن صاحبان گوش به صحیح و دقیق بصورتی کامال رسمی ارتباطی

 بود خواهد آنان واقعی نیازهای تشخیص به خویش قادر مشتریان سوی از مستدلی و کامل اطالعات دریافت با سازمانها بنابراین

 مشدتریان  صدحیح  نیازهدای  با منطبق خود خدمات و محصوالت بهتر چه هر در طراحی سعی تجاری ترتیب موسسات بدین و

 پدیش  از بدیش  را نیازهدای مشدتری   شد خواهد مشتری نصیب که مطلوبی خدمت یا محصول نهایت در .نمود خویش خواهند
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 مشدتری  تجداری،  سدازمانهای  مدیران شد خواهد سبب رضایت مشتری، پایش نظام چنین از گیری بهره .نمود خواهد برآورده

 روابط دراز اساس بر را خود موسسات استراتيیهای تمامی و کنند عریفت خویش سازمان مشی خط ترین مهم بعنوان را گرایی

 بود خواهد مشتریان دست در مفید معیاری بسیار ملی، شاخص این که گفت باید نهایت، در .نهند بنا خویش مشتریان با مدت

 کیفیت بهبود امر به عمومی هتوج جلب سبب خود حقیقت، این و کنند کاال استفاده خرید مورد در گیری تصمیم برای آن از تا

 .شد خواهد جامعه سطح در مشتری تامین رضایت و

 خواهدد  تجاری موسسات مدیران در خدمت قدرتمند، تحلیلی اباار ی  بعنوان مشتری، رضایت ملی شاخص : سازمان کارکنان

 ید   کارکندان  برای .مودن کسب سازمان مشتریان رضایت خصوص در اطالعات ارزشمندی توان می آن کم  به که چرا .بود

 آندان  نیازمنددیهای  و مشتریان سدازمان  درباره کامل اطالعات از که است حیاتی بسیار شغلی، مسولیتهای انجام سازمان جهت

 بهبدود  بدا  بود خواهند قادر کارکنان مشتریان، رضایت بمنظور تامین فردی شایستگیهای و توانمندیها ارتقاء با .باشند برخوردار

جهدان   در کده  چدرا  .دهندد  بهبود تجاری و کاری های معاهده و قراردادها انعقاد در را ارزش خویش و قدرت مانی،ساز عملکرد

 بده  موفدق  کارمند هر برای های اساسی داده از یکی مشتریان با مناسب روابط و مشتریان درباره کافی اطالعات و دانش امروز،

 در رضدایت  و انگیداه  ایجداد  عامدل  مهمتدرین  بعندوان  تواند می مشتریان، رضایت درباره اطالعات دیگر سوی از .آید می شمار

 سدازمانها، روابدط   اینگونه در که دلیل این به .خورد می چشم به خدماتی سازمانهای در بویيه امر این .گردد محسوب کارکنان

 .دارد وجود مستقیم بصورت مشتریان با متقابل و تعاملی

 و سدهامداران  نصدیب  شاخص، این از بکارگیری مالی سود بعنوان که است ارزشی بعد، وضوعم :گذاران سرمایه و سهام صاحبان

 کم  به تا بود خواهد گذاران سرمایه اختیار در کارآمد بسیار معیاری رضایت مشتری، ملی شاخص .شد خواهد گذاران سرمایه

 آن

 در کده  سدودی  میاان و کرده را شناسایی هستند موفق مشتریان رضایت تامین امر در شکل بهترین به که سودآور سازمانهای

 ابداار  مدوثرترین  بعندوان  مشتریان، رضایت مدیریت واقع، در .نمایند پیش بینی را آمد خواهد بدست سازمانها این توسط آینده

 بده  یسدر دسدتیاب   بدر  رقابدت  امدروزه  که چرا گردد می محسوب سازمان عملکرد بهبود و سازمانها موقعیت رقابتی ارتقاء جهت

 سدازمانهای  بدرای  فدراوان  رقبدای  داشتن در نظر با و سازی جهانی روند با همراه .باشد می سودآور مشتریان از بیشتر تعدادی

 .باشدد  مدی  سدازمان  مشتریان وفاداری حفظ و جلب تجاری، بنگاههای و وکار کسب موسسات برای موضوع مهمترین تجاری،

 بدرای  آنکه مشتریان اول.کند می حفظ را خویش سودآوری قدرت جنبه چند از دباش داشته وفادار که مشتریان کاری و کسب

 تبلید   مناسدبترین  وفادار مشتریان تمجید و آنکه تعریف دوم .کنند می مراجعه او رقبای نه و سازمان این به مجدد خریدهای
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قابلیدت   آنکده  نهایتا .یابد می کاهش اتخدم یا کاال تامین منبع تعویض برای مشتریان تمایل آنکه سوم .باشد می سازمان برای

 .گردد می نمایان باشد می پایداری سازمان های نشانه از یکی که قیمت ثبات و یافته کاهش نیا خدمات و کاال قیمت ارتجاعی

 درجده  در تجداری،  بدازار  هدر  در .می باشد محدود منابع تامین بخاطر اصلی رقابت بازار، اقتصاد در که دانند می همگان : رقبا

 بدی  کدامال  بصدورت  کده  است معیاری مشتری، رضایت ملی شاخص .اصل است مهمترین منصفانه و سالم رقابت وجود نخست

 بعنوان می تواند شاخص، این .کند می مشخص را مطلوب موقعیت با آنها اختالف و داده نشان را فعلی سازمانها وضعیت طرفانه

 را رقبدا  سدایر  و سدازمان  مابین عملکردی و شکاف شود برده بکار سازمانها رزیابیا خود بمنظور اطمینان قابل و معتبر معیاری

 و گرفت بکار رقبا مابین قیاس برای مناسب معیار ی  توان می را شاخص این ترین موضوع، اساسی بعنوان سپس .سازد آشکار

 از اسدتفاده  جهدت  معیدار هتدرین  ایدن شداخص ب   TQMهم ون  فراگیر، کیفیت بهبود نظامهای بکارگیری بمنظور در نتیجه،

 ( 5811سقایی،).باشد می کیفیت بهبود مستمر روند در مبنا مناسبترین و رقابتی ازیابی تر هم ون اباارهایی

 منافع مشتریان، رضایت ملی شاخص ایجاد کشور جهت ی  تالش کالن، اقتصاد منظر از :کنندگان تامین/حکومت /جامعه/اقتصاد 

 داخلدی،  رقابدت  توسدعه  و بهبود بر عالوه معتبر، معیاری بعنوان شاخص این چون .خواهد داشت پی در کشور آن برای فراوانی

 کشدور  بدرای  فراوان و خارجی داخلی های سرمایه جذب قابلیت نتیجه، در و .داشت خواهد بدنبال را المللی بین و اعتبار آوازه

 تواند می آنست اول اصل مشتری، رضایت ملی شاخص از طریق مشتریان حقوق به احترام که اقتصادی چنین .یابد می افاایش

 ].بخشد ارتقا را مردم عموم زندگی کیفیت سطح و شده کار و فضای کسب تقویت و بهبود سبب

 

 بحف و نتیجه گیری

و  همان طور که تا کنون بیان شد، اندازه گیری رضایت مشتری مورد توجه بسیاری از کشورهای موفق جهان قرار گرفتده اسدت  

آنها به منظور بهبود ارائه کاال و خدمات به مصرف کنندگان خود، به طور مستمر و  در فواصل زمانی خاص رضایت آنها را اندازه 

گیری میکنند تا بتوانند رضایتشان را باال برده و از ماایای آن که همانا وفاداری مشتری و سود بیشتر بدرای شرکتهایشدان و بده    

لذا لاوم به کارگیری چنین سیستمی در سطح ملی در کشور عایامدان ایدران   . ان است استفاده کننددنبال آن پیشرفت کشورش

نیا مشاهده میشود تا شاهد پیشرفت کشورمان در ارائه کاالها و خدمات با کیفیت و متناسب با نیاز و خواسته مصرف کننددگان  

 .ح ملی است بهره مند شویمباشیم تا بتوانیم از ماایای آن که برای گروه های وسیعی در سط

 :کردد محقق زیر شرایط آنکه مگر نیست کافی نیا تنهایی به مشتری رضایت گیری اندازه که داشت مدنظر را نکته این باید اما

 آن بابت که باشد ای هاینه از بسیاربیشتر باید دارد بدنبال ها سازمان برای گیری اندازه نظام بکارگیری که منافعی آنکه، اول
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 مفهوم مورد در باید فرآیندگرا و سیستماتی  نگرش کردیم، مشاهده متعدد مدلهای در که همانطور ثانیًا .شود می رفص

 باید سازمان استراتيی  های گیری تصمیم در شاخص این بکارگیری بمنظور که معنی بدین .گردد اعمال نیا مشتری رضایت

 این کاربرد محیط با متناسب متغیرها این مابین متقابل روابط و مشتری رضایت( ها خروجی)نتایج  و (اه ورودی)  ها محر 

 .گردد تحلیل و تجایه کامل بطور و شده مدل شناسایی
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