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 بررسی رضایتمندی مشتریان از عملکرد شرکت گاز شهرستان ساری
 

 

 زینب قربانی ولیک چالی

 تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد ساری ارشددانش آموخته کارشناسی 

 

 چکیده
بررسی رضایتمندی مشتریان از عملکرد شرکت گاز شهرستان  هدف كليتحقیق حاضر با 

مذكور مشتركین شهرستان ساري انتخاب شده اند.  فدبراي رسیدن به هصورت گرفته است. ساری

به رضایتمندی مشتریان از عملکرد شرکت گاز شهرستان ساریبدين منظور ادبیات موضوعي مربوط 

طور جامع مورد بررسي قرار گرفت و بدنبال آن هشت متغیر به عنوان عوامل اصلي در رضايتمندي 

اي را تهیه و تنظیم نموده و در اختیار مشتريان شركت  همشتريان  شناسايي شدند و برمبناي آن پرسشنام

 SPSSگازشهرستان ساري قرار داده شده است. داده هاي گردآوري شده پس از كدگذاري وارد نرم افزار 

ضريب پايايي شده و مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه آزمون آلفاي كرونباخ، پايايي ابزار تحقیق را با 

ها، موارد مذكور در پايان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلي نتايج و يافته. قرار داد دیدرصد مورد تأي6/87

بندي شده، بحث و مقايسه، پیشنهادات كاربردي و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیري تحقیقات جمع

 مشابه در آينده ارائه شده است.

 

 واژگان کلیدی: رضایتمندی ، عملکرد , مشتریان , شرکت گاز
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 مقدمه
امروزه  همه صاحب نظران و مديران  عالی شرکتهای بزرگ دنیا يکی از معیارهای رشد سازمان  خودرا در گرو رضايت مشتريان 

خود می دانند وسعی می کنند که کیفیت و خدمات  را درجهت رضايت آنها بهبود بخشند  اما تعداد اين مديران وسازمانها در 

به اين دلیل که مديران هنوز به اين باور نرسیده اند که اين مسئله می تواند بر اثر بخشی سازمان  کشور ما زياد نیست،  شايد

موثر باشد و شايد از آن بی اطالع اند و نمی دانند مشتريان چه می خواهند جهان با سرعت سرسام اوری در حال تغییر است. 

ونی تطبیق دهند.بنابراين نیاز دارند که عملکرد خويش را بهبود گرسازمانها برای بقا در اين گردونه بايد خود را با اين دگ

( ، شرکتها ديگر نمی توانند نسبت به انتظارات مشتريان بی 10: 1386بخشند، تا بتوانند به تعالی دست يابند .)فروزنده  ،

تعامل از سازمان عرضه  ( رضايت مشتری ، واکنش احساسی مشتری است که از52:  1388تفاوت باشند )موسوی و همکاران، 

کننده يا مصرف کننده محصول حاصل می شود.رضايت ار درک متفاوت  مابین انتظارات مشتری و عملکرد واقعی محصول يا 

سازمان به دست می ايد. همچنین رضايتمندی مشتريان عکس العمل های اتی انان را در قبال سازمان تحت تاثیر قرار خواهد 

 فيتعر کند، برآورده را یمشتر انتظارات شرکت کي یواقع عملکرد که یا درجه عنوان به را یمشتر یمندتيرضا کاتلر،داد. 

 صورت نيا ریغ در و تيرضا احساس یمشتر کند، برآورده را یمشتر انتظارات شرکت عملکرد اگر کاتلر نظر به. کندیم

ری رضايتمندی مشتری، يکی از الزاماتی است که به یگ( اندازه188 : 1384 دلخواه، و یاندر ويد. )کند یم یتينارضا احساس

آيد تا بدانجا که دمینگ از پیشگامان اهمیت رضايت مشتريان امروزه آن قدر به چشم می. استاندارد ايزو  اضافه شده است

 شرکت یاداند. کامالً واضح است که ارتباط محکمی بین رضايت مشتری و بقکیفیت، کیفیت را با رضايت مشتری يکسان می

در بازار موفق بوده است  خدمتکه آن محصول/ کردوجود دارد. احساس مشتری نسبت به يک محصول/خدمت تعیین خواهد 

مندی مشتری را به عنوان احساس يا نگرش يک مشتری نسبت به يک محصول يا خدمت بعد رضايت درديدگاهی ديگريا خیر. 

کاپالن ونورتون در سنجش عملکرد سازمان ، ديدگاه مشتری  (147 : 1،2002 جمال و نسراز استفاده از آن تعريف می کنند. )

را مهمترين ديدگاه دانسته و در ديدگاه سیستمی بررسی و چگونگی رضايت مشتری از مهمترين شاخص های سالمت سازمان 

حال تبديل شدن به  رد(. در محیط کاری که رقابیتی تر می شود کسب رضايت مشتری 58: 1379به حساب می ايد. )جباری، 

هدف اصلی شرکتهاست.رضايت مشتری امری فراتر از تاثیر مثبت بر روی تالشهای به عمل امده در شرکت است ، اين امر نه 

(. توجه به اين 45، :1387تنها کارکنان را وادار به فعالیت می کند، بلکه منبع سود اوری برای شرکت تلقی می شود)سجادی، 

خدمات متنوعی به جامعه عرضه می کند اين خدمات طیف وسیعی در بر می گیرد. با اين همه در مورد  کت گاز رنکته که ش

کارامدی عملکرد شرکت گاز و پاسخگويی به نیازهای رو به رشد جامعه ديدگاه های مختلفی وجود دارد. يکی از ديدگاها و 

تحقیق اندازه گیری میزان رضايت مندی مشتريان از  مانجا .شاخص های ارزيابی عملکرد شرکت بررسی ديدگاه مشتريان است

عملکرد شرکت  نیازمند مطالعه گسترده و جامع است.  تحقیق حاضر در تالش است که میزان رضايت مندی مشتريان از 

يان رتعملکرد شرکت را بررسی کند.مساله ای که در اين راستا با توجه به مطالب فوق می توان مطرح کرد اين است: که آيا مش

ل اين مطالعه در پی پاسخ به سوااز عملکرد شرکت رضايت دارند؟چگونه می توان با عملکرد بهتر رضايت انها را افزايش داد؟  

 موثر است؟ میزان رضايت مشتريان تا چه میزان عملکرد شرکت گاز شهرستان بر  زير است :
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 فرضیات تحقیق

 

 فرضیه اصلی :  

 میزان رضایتمندی مشتریان شرکت گاز موثر است.  رفرضیه اصلی:عملکرد شرکت گاز د ❖

 فرضیه های فرعی:

 گاز بر رضايتمندي مشتريان موثر است.مسائل مالی شرکت  ❖

 نحوه پاسخگويي شركت گاز به سواالت و شکايات ارباب رجوع بر رضايتمندي مشتريان موثر است. ❖

 ندي مشتريان موثر استمتفعالیتهاي شركت گاز در  اطالع رساني وچگونگي مصرف گاز بر رضاي ❖

 كیفیت خدمات ارائه  شده شركت گاز بر رضايتمندي مشتريان موثر است. ❖

 ارتباط موثر از لحاظ استفاده از نظرات مشتريان شركت گاز جهت بهبود خدمات بر رضايتمندي مشتريان موثر است. ❖

 رفتار كاركنان شركت گاز بر میزان رضايتمندي مشتريان موثر است. ❖

ي بر ونيزيتلو يو مصرف در برنامه ها يمنيمسائل ا تيآموزش و رعاشركت گاز  از طريق  يناطالع رسا ❖

 .رضايتمندي مشتريان موثر است

 در  نصب سريع علمک و كنتور بر رضايتمندي مشتريان موثر است. شركت گاز عملکرد ❖

 

 مدل مفهومی تحقیق :
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                               

 مسائل مالی

نحوه پاسخگويی به سواالت وشکايات ارباب  

 رجوع  توسط کارکنان

آن  اطالع رسانی وچگونگی مصرف گازوقطع   

 کیفیت خدمات ارائه شده

 
بامشتریانارتباط موثر   

 رفتارکارکنان  شرکت

 
اطالع رسانی ازطريق آموزش رعايت 

مسائل ايمنی ومصرف دربرتامه های  

 تلوزيونی 
 

 

 رضایتمندی مشتری

 

عملکرد        
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 تحقیق  ادبیات
در دو دهه اخیر شاهد تحوالت بزرگ دربخشهای دولتی در کشورهای پیشرفته بوده ايم . دگرگونی همه جانبه  در رابطه بین 

سازمانهای دولتی وشهروندان ايجاد شده وآن روابط قديم که در نظر ماکس وبر بیان شده بود دگرگون شده ) درنظريه وبردولت 

 ارها شده وتهیه کننده مستقیم کاال وخدمات بوده است کرخود در گی

قبال مسئوالن بنام رئیس خوانده  می شدند ولی امروزه به آن ها مدير میگويند يعنی کسی که کارکنترل  و خدمت را انجام 

ئه  دهندگان ارو به نتیجه میرساند درحالی که رئیس وضع موجود را نگه میدارد. امروز در سیستم دولتی هم بین ا میدهد

خدمات رقابت مطرح است و بجای  توجه به داده ها ارزيابی براساس ستاده ها متمرکز است ، ارباب رجوع را مشتری می نامند  

وبرای او حق انتخاب قائل هستند. امروز سعی میشود بر خالف قبل بیش از بروز مشکل به سراغ آن رفته و مانع ايجاد آن شوند 

 (52: 1379مشکالت آسیب نببیند.)جباری ، تا مشتری از ايجاد

از ديدگاه سنتی کسی است که فرآورده های شرکت يا سازمان را خريداری می کند يا به عبارت ديگر مشتری کسی مشتری 

است که کاال و يا خدمات دريافت می کند. اين تعريف ديگر رسا وکامل نمی باشد. تعريف بهتری از مشتری چنین است: کسی 

( به عبارتی 38 :1376يا سازمان مايل است تا با ارزشهايی که می آفريند بر رفتار وی تأثیر بگذارد. )تنر و ديتورو،  تکه شرک

 آفريند بر رفتار وی تأيید بگذارد البته بايد تأکید کردمشتری کسی است که سازمان مايل است تا با ارزش هايی که می ديگر

تری، جنبه منفی و فريفتن او نیست که در اخالق کسب و کار، امری خالف و مذموم شمکه منظور از تأثیر و نفوذپذيری بر 

  (.104 -105: 1378شناخته شده است ) همر، 

اين سازمان ها طبعا تقاضای مشتريان رابه عنوان اساس گزينش نوع محصول وخدمات سازمان قرار می دهند. اما موضوعی که 

،اين مشتريان را به عنوان دارايی های استراتژيک سازمان محسوب می دارند وجلب  یجديد است اين که مديران فعال امروز

رضايت آن ها رادر الويتهای باالدر تولید وارائه خدمات منظور می نمايند. در حقیقت می توان گفت که اين نوع نگرش سبب 

مشتری وايجاد وحفظ وفاداری او به  اشده تا مشتری به عنوان يک دارايی استراتژيک محسوب شود و موضوع رابطه خوب ب

 سازمان و خدمت ، بخشی ازبرنامه های مديريت به حساب می آيند.

کند. زنجیره ای است که محصوالت و خدمات فراهم شده به وسیلة شما را به مشتری متصل می زنجیره خدمت به مشتری

ال هستید آنچه برای مشتريان خوب است برای صتتان هر چه که باشد، دراين زنجیزه حلقه های اشما، گروه تان و شغل

شود، به ارائه خدمت خوب به ديگران پايبند نیستند اما کارکنان هم خوب است. کارکنانی که به خودشان به خوبی توجه نمی

سازمان زاچنانچه هر حلقه ای در اين اتصال قوی باشد و هر فردی خدمت عالی به حلقه بعدی ارائه دهد، آنگاه مشتريان بیرون 

(.وظیفه مهم رهبری سازمان نیز آن است که با ارائه سرمشق 46: 1994از مزايای خدمت عالی بهره مند خواهند شد ) کنتس، 

کند اين معنی را نشان دهد و به ديگران منتقل کند که مشتری کانون اصلی توجه سازمان و يا خدمتی که خود عرضه می

ن تعهد هر عضو سازمان با تمرکز روی مشتری و با مشارکت دادن هر فرد در فرآيند دراست. مديران مشتری گرا با  بدست آو

 (.47: 1994کنند)کنتس، تعیین استاندارد و ارائه خدمات در سطح باال، زمینه بهبود مستمر استانداردهای خدمت را فراهم می

 خدمات اجرايی  نصب علمک وکنتور
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 مفاهیم ارزش برای مشتری 
تا براي  ارائه آن اقدام نمود  بسیار اهمیت دارد سازمان هاي   پي بردن به اينکه چه چیز براي مشتري ارزش است

پیشتاز، يک شاخه از ارزش ها مثل قیمت ، خدمات بعداز فروش وغیره را برگزيده و حول آن محور كار میکنند البته 

فت. ايآن چنان نیست كه ارزش هاي ديگر را فراموش كنند علت آن هم اين است كه شايد نتوان به همه آنها دست 

 لذا ارزش استثنائي را به مشتريان ارائه میدهند. اين ارزش ها به شکل هاي ذيل است :

: خدمات پس از فروش  كلید نگهداري مشتريان است صرف نظر از هرگونه كاالي  خدمات بعداز فروش  ❖

باره به ودمرغوبي كه به بازار روانه شود اگر همراه آن خدمات پس از فروش متناسب فراهم نیايد مشتري 

سوي شما نمي آيد او شکايتهاي خود را سرازير میکند و به جاي ديگر روي میآورد  ، خدمات  پس از 

فروش مهم تراز خود فروش است  اگر توانائي فراهم كردن خدمات پس از فروش را نداريد با مشکل مواجه 

بعداز آن سه عنصر جدائي  میشويد وبايد روي ارزش هاي ديگر توجه كرد چون فرآورده ، فروش وخدمات

ناپذيرند وبا داشتن خدمات پس از فروش مي توان از باالترين درجه توسعه برخورددار شويم.)ماتسوشیتا 

،1994 :84) 

: شركتهاي موفق اهمیت كیفیت محصول را با قیمت مناسب  درک كرده اند .  کیفیت خوب و قیمت مناسب ❖

تريان بمعني توجه به كیفیت با قیمت مناسب است . لذا هر شمآنها متوجه شده اند كه تمركز بر نیازهاي 

سازمان مشتري گرا بايد با اين مفاهیم آشنا باشد.يک مدير ژاپني  كاالهاي خود را به قیمت هائي  برابر 

كاالهاي شناخته شده و معتبر آلمـــاني مي خواهد به فروش برساند. طرف آلماني میگويد قیمت باالست ، 

ر پانزده درصد از قیمت خود را براي  ديگر شركتها ب ا ر ب ا  ر د  و خ ي  ا ه ال ا ك د  ی ن ا و ت ي  م ن ا  م ش و  د  ن ه د ی م ش  ه ا ك ا  م

ي  ن ا م ل آ ه  ن و م ن ز  ا م  ی ئ و گ ن ر  گ ا ا  ه ال ا ك  ، د  ه د ي  م خ  س ا پ ي  ن پ ا ژ ر  ي د م  ، د  ي ر ا ذ گ ب ت  م ی ق ي  ن ا م ل آ ي  ا ه ال ا ك ن  ي ر ت ه ب

ا م ا د  ش ا ب ه  ت ش ا د ي  ر ت م ك ت  م ی ق ه  ك ت  س ی ن ي  ق ط ن م ا  ذ ل  ، ت  س ا ه ن آ ر  ب ا ر ب م   ك ت  س د ت  س ا ر ت ه ا  ب م ش ر  و ش ك ر د ن  و چ

ه  س د  ن ت س ه ز  ا ت م م ا  ه ال ا ك ن  ي ا ه  ك د  ی ن ك ن  ش و ر ي  ن ا م ل آ ن  ا ي ر ت ش م ي  ا ر ب ا  ت م  ي ر ا د ا  م ش ه  ب ز  ا ی ن و ت  س ی ن ه  د ش ه  ت خ ا ن ش

و  ه   د ر ك ي  د و ن ش خ ر  ا ه ظ ا ي  ن ا م ل آ د  ر ف  ، د  ي آ م  ه ا ر ف ا  م ش ي  ا ر ب ي  ف ر ع م ن  ا ک م ا ه  ك م  ي ر و آ ي  م ن  ی ئ ا پ ا  ر ت  م ی ق د  ص ر د

د ن ک ی م ي  ر ا ک م  .ه

کزمان خريــد:  ❖ م م ه  ك ت  س م رقبا  روي آورده و امکان را  از ما بگیرند وما امکان  مشتريان بهه ه ا ر ف

د ي ا ی  (95: 1374.)حاجي شريف،ن

ر ❖ گ ي نیازها ، خواست ها و انتظارات مشتركین تاثیرات بنیاد ي بر سازمانها دارد و تغییرات  رضايت مشتريان :د

مي شود توجه به خواست  دشديدا تحت تاثیر تمايالت و عاليق مشتريان است.  نا پايداري محیط هر چه زيا

مشتريان بیشتر مي شود وتوجه به مشتري از مشخصات بارز سازمان هاي عصر حاضر است  امروزه توجه به 

مشتري منبع سود آوري هم هست و اگر خواست مشتري تامین نشود شركتهاي رقیب اين كار را كرده وما را 

مداري ، فروش مداري ، بازار مداري  خارج شده   از گردونه خارج مي كنند درحال حاضر نگرش ها از تولید
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و مشتري  مداري تکامل يافته است .امروزه رضايت مشتري ، چگونگي تصمیمات واقدام سازمان را روشن 

 (63: 1389مي كند وازاين بابت اهمیت دارد .)پارسي مجد،

 پیشینه تحقیق
در  "یت بیمه گذاران بیمه آتش سوزیاضتاثیر کیفیت خدمات برر "( در تحقیقي تحت عنوان 1388زماني ) ❖

دلنشگاه آزاد، تاثیر كیفیت خدمات بررضايت بیمه گذاران رامورد بررسي قرار داد وبه اين نتیجه حاصل شد كه يکي 

 ازمهم ترين عوامل مؤثر بررضايت بیمه گذاران،كیفیت خدماتي است كه توسط سازمان به بیمه گذاران ارائه مي شود.

بررسی میزان شکاف کیفیت خدمات در شرکت بیمه ایران "( درتحقیقي تحت عنوان 1385رضائي گل آبا ) ❖

میزان شکاف بین انتظارات وادراكات بیمه گذاران از كیفیت ارائه شده در شهرستان قم  "بااستفاده ازمدل سرکوال

الت،نوع یصرابررسي كرده وپس ازمطالعه اين شکاف براساس متغیرهاي جمعیت شناختي همچون،جنسیت،سن،تح

پوشش بیمه اي به اين نتیجه رسیده است كه انتظارات بیمه گذاران از كیفیت خدمات باادراكات آنان يکسان نیست. 

وي دراين پژوهش به طبقه بندي اهمیت ابعاد پنج گانه كیفیت خدمات ازمنظر بیمه گذاران نیزپرداخته وبااستفاده 

یت اين ابعاد به ترتیب عبارتند از : تضمین ، همدلي ، پاسخگويي ، مهازآزمون فريدمن به اين نتیجه رسیده است كه ا

 قابلیت اطمینان وعوامل ديگر.

 نوع انتظار و رضایت مشتری در ارتباط با خدمات بهداشت روانی( در پژوهشي تحت عنوان 1991باكلس)  ❖

هوم محوري در بازاريابي فميک كند. او معتقد است رضايتمندي مشتري رضايت مشتري و نوع انتظار را بررسي مي

باشد و براساس ارزيابي چگونگي تطبیق محصول با انتظار شخصي استوار است. براساس نتیجه تحقیق و فروش مي

باكلس، انتظارات پاسخگويان كه عامل تعیین كننده رضايت مشتري است، خود تابع خصوصیات اقتصادي، اجتماعي 

ات افراد بر سیستم انتظارات افراد تاثیر گذاشته و میزان رضايت آنها یصباشند و در حقیقت خصوو جمعیتي آنها مي

 دهد.را تحت تاثیر قرار مي

 تحقیق روش شناس
شــامل  جامعه آماری تحقیق جاري از حیث هدف كاربردي و روش تحقیق توصیفي واستنباطي  مي باشد.  اين پژوهش 

شــدنتنفر هس 153820مشتركین شركت گازشهرستان ساري كه حدود   عــداد  د مي با یــري  ت نــه گ يــق نمو فــر   220كــه از طر ن

گردآوري اطالعات مورد نیاز تحقیق يکي از مراحل اساسي تحقیق است و بصورت نمونه گیري تصادفي ساده انجام گرفته شد.

یــ ني. در ادروش هاي گردآوري اطالعات را به طور كلي به دو طبقه مي توان تقسیم كرد: روش هاي كتابخانه اي، روش هاي م

هــارچوب  بــه چ ســتیابي  یــق، د تحقیق حاضر از هر دو روش بهره گرفته شده است، از روش كتابخانه اي براي تهیه پیشینه تحق

نــواع  شــامل ا ســت.  یــاز ا نظري و شناسايي متغیرها ... و در نهايت تحلیل نتايج آزمون فرضیه ها به عنوان يک ضرورت مورد ن

يــن اجوسیعي از كتب، مقاالت، تحقیقات ان نــه ا تــري در زمی یــق  یــنش عم م شده كه محقق از طر يق مطالعه آنها توانسته است ب

بــزار  ســت از ا خــوردار ا شــتري بر شــهرت بی كــه از  یــداني  ســت آورد. در روش م تحقیق كسب نمايد و اطالعات مهمي را به د

نــه  (.169: 1385پرسشنامه،  مصاحبه،  مشاهده و اسناد و مدارک استفاده مي شود)حافظ نیا،  اطالعات مورد نیاز تحقیق در زمی

ســتفاده از  بــا ا یــز  یــق ن هــاي تحق مــد. داده  ادبیات موضوع به روش كتابخانه اي و با استفاده از كتب و مقاالت موجود بدست آ
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عــات پرسشنامه اي بصورت چک لیست، مركب از يک گروه سؤال توسط محقق از نزديک مشاهده و نمره گذاري شده و اطال

شد. روايي آزمون دراين پژوهش با بهره گیري از نظرات و راهنمايي هاي اساتید راهنما و مشاور، سؤال هاي  يرالزم جمع آو

مــات آن  فــت و ابها قــرار گر آزمون مورد بررسي قرار گرفت. همچنین نظر برخي از صاحب نظران در مورد آزمون مورد توجه 

ضريب آلفاي  سئواالت ازمیزان پايايي براي تعیین باشد روايي محتوايي قابل قبول آزمون مي برطرف گرديد، كه اين امر بیانگر

 . مي باشد كه نشانگر پايايي باالي طیف است 6/87كه ضريب آلفاكرنباخ حاصل معادل استفاده مي گردد.  نباخوكر

 
 

 تجزیه وتحلیل داده ها
 

 رضایتمندی مشتریان موثر است.چه حد برتافرضیه ی فرعی اول تحقیق: مسائل مالی شرکت گاز 

H0       .مسائل مالی شرکت گاز بررضایتمندی مشتریان موثر نیست  

 H1      مسائل مالی شرکت گاز بررضایتمندی مشتریان موثر است 

 رضايتمندي مشتركین درموردمسائل مالي در زمینه  تک متغیره t آزمون 

نام  میانگین تعداد متغیر

 آزمون

درجه 

 اديآز

تفاوت 

 میانگین

سطح معني  t مقدار

 داري

 t  219 1381/0 334/2 005/0 1318/2 220 مسائل مالي

( در سطح ضريب اطمینان H1؛ فرض تحقیق)(=005/0sig)( و سطح معني داري محاسبه 334/2) t با توجه به مقدار     

( و  1318/2توجه به نمره میانگین محاسبه شده) رد مي گردد. همچنین با (.Hدرصد تايید مي گردد و فرض صفر) 95بیش از 

(؛ مي توان گفت  كه میانگین عامل رضايتمندي مشتركین  3از  2( از میانگین فرضي )1381/0تفاوت میانگین محاسبه شده )

 درموردمسائل مالي بیشتر از حد متوسط  بوده و وضعیت شركت گاز ساري از اين منظر مناسب مي باشد.
 

چرره  :مفرعی دوفرضیه  بررا  ر ررو  تا شرربایات ار سرروایت و  برره  گرراز  شرررکت  نحوه پاسخگویی کارکنان 

  حدبررضایتمندی مشتریان موثر است.

H0         .نحوه پاسخگویی کارکنان شرکت گاز به سواالت و شکایات ارباب رجوع بررضایتمندی مشتریان موثرنیست  

H1         و شکایات ارباب رجوع بررضایتمندی مشتریان موثراست. نحوه پاسخگویی کارکنان شرکت گاز به سواالت  

 نحوه پاسخگویی کارکنان شرکت گاز  به سواالت و شکایات ارباب رجوعدر زمینه  تک متغیره t محاسبات آزمون 

نام  میانگین تعداد متغیر

 آزمون

درجه 

 آزادي

تفاوت 

 میانگین

سطح معني  t مقدار

 داري
 نحوه پاسخگویی کارکنان شرکت گاز

 به سواالت و شکایات ارباب رجوع
220 1769/2 t 219 2869/0 463/5 005/0 
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( در سطح ضريب اطمینان بیش از H1؛ فرض تحقیق)(=005/0sig)( و سطح معني داري محاسبه 463/5)t با توجه به مقدار 

( و تفاوت میانگین 1769/2رد مي گردد. همچنین با توجه به نمره میانگین محاسبه شده) (.Hدرصد تايید و فرض صفر) 95

نحوه پاسخگویی کارکنان شرکت گاز به (؛ مي توان گفت كه میانگین  3از  2( از میانگین فرضي )6959/0محاسبه شده )

درشركت گاز ساري بیشتر از حد متوسط  بوده و وضعیت شركت گاز ساري از منظر متغیر سواالت و شکایات ارباب رجوع

 فوق مناسب مي باشد.

 

فرعی سوم: فعالیتهای شرکت گاز در  اطال  رسانی وچگونگی مصرف گاز بر میزان رضایتمندی فرضیه ی 

 مشتریان موثر است.

H0        .فعالیتهای شرکت گاز دراطالع رسانی وچگونگی مصرف گاز بر میزان رضایتمندی مشتریان موثر نیست 

H1       .فعالیتهای شرکت گاز دراطالع رسانی وچگونگی مصرف گاز بر میزان رضایتمندی مشتریان موثراست  

 

 اطالع رسانی وچگونگی مصرف گازدر زمینه  تک متغیره t محاسبات آزمون 

( در سطح ضريب اطمینان H1؛ فرض تحقیق)(=005/0sig)( و سطح معنی داری محاسبه 345/5)t وجه به مقدار با ت     

( و  تفاوت میانگین 3456/2(رد می گردد. همچنین با توجه به نمره میانگین محاسبه شده).Hدرصد تايید و فرض صفر) 95

بیشتر  اطالع رسانی وچگونگی مصرف گازت که میانگین (؛ می توان گف 3از  2( از میانگین فرضی )2898/0محاسبه شده )

از حد متوسط بوده و با وجود تايید فرضیه با عنايت به میانگین حاصله می توان گفت که وضعیت شرکت گاز ساری از منظر 

 متغیر فوق مناسب می باشد.

 

 راست.فرضیه فرعی چهارم: کیفیت خدمات ارائه  شده شرکت گاز بر رضایتمندی مشتریان موث

H0        .کیفیت خدمات ارائه شده شرکت گاز بر رضایتمندی مشتریان نیست 

H1      .کیفیت خدمات شده شرکت گاز بر رضایتمندی مشتریان موثراست 

 کیفیت خدمات ارائه شدهدر زمینه  تک متغیره t محاسبات آزمون    

 نام آزمون میانگین تعداد متغیر
درجه 

 آزادي

تفاوت 

 میانگین
 سطح معني داري t ارمقد

 t  219 2234/0 547/5 005/0 2878/2 220 کیفیت خدمات ارائه شده

 سطح معني داري t مقدار تفاوت میانگین درجه آزادي نام آزمون میانگین تعداد متغیر

طالع رسانی ا

 وچگونگی مصرف گاز
220 3456/2 t 219 2898/0 345/5 005/0 
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 95( در سطح ضريب اطمینان H1؛ فرض تحقیق)(=005/0sig)( و سطح معني داري محاسبه 547/5)t با توجه به مقدار 

( و  تفاوت میانگین 2878/2ه)(رد مي گردد. همچنین با توجه به نمره میانگین محاسبه شد.Hدرصد تايید و فرض صفر)

بیشتر از حد  کیفیت خدمات ارائه شده(؛ مي توان گفت كه میانگین  3از  2( از میانگین فرضي )2234/0محاسبه شده )

متوسط بوده و با وجود تايید فرضیه با عنايت به میانگین حاصله مي توان گفت كه وضعیت شركت گاز ساري از منظر متغیر 

 .فوق مناسب مي باشد

 
 

فرضیه  فرعی پنجم: ارتباط موثر از لحاظ استفاده از نظرات مشتریان شرکت گاز  هت بهبود خدمات بر 

 رضایتمندی مشتریان موثر است.

H0     ارتباط موثر از لحاظ استفاده از نظرات مشتریان شرکت گاز جهت بهبود خدمات بر رضایتمندی مشتریان موثر نیست   

H1     .ارتباط موثر از لحاظ استفاده از نظرات مشتریان شرکت گاز جهت بهبود خدمات بر رضایتمند مشتریان موثر است 

 
 ارتباط موثر از لحاظ استفاده از نظرات  در زمینه  تک متغیره t محاسبات آزمون    

 95( در سطح ضريب اطمینان H1؛ فرض تحقیق)(=005/0sig)( و سطح معنی داری محاسبه 496/5)t با توجه به مقدار  

( و  تفاوت میانگین 2666/2نگین محاسبه شده)(رد می گردد. همچنین با توجه به نمره میا.Hدرصد تايید و فرض صفر)

(؛ می توان گفت که میانگین ارتباط موثر از لحاظ استفاده از نظرات  3از  2( از میانگین فرضی )2756/0محاسبه شده )

مشتريان شرکت گاز جهت بهبود خدمات بیشتر از حد متوسط بوده و با وجود تايید فرضیه با عنايت به میانگین حاصله می 

 وان گفت که وضعیت شرکت گاز ساری از منظر متغیر فوق مناسب می باشد.ت

 

 فرضیه فرعی ششم: رفتار مناسب کارکنان شرکت گاز بر میزان رضایتمندی مشتریان موثر است.

H0           .رفتار مناسب کارکنان شرکت گاز میزان رضایتمندی مشتریان موثر نیست  

H1            گازبررضایتمندی مشتریان موثر است.مناسب کارکنان شرکت  

 رفتار مناسب کارکناندر زمینه  تک متغیره t محاسبات آزمون    

سطح معني  t مقدار تفاوت میانگین درجه آزادي نام آزمون میانگین تعداد متغیر

 داري

 نام آزمون میانگین تعداد متغیر
درجه 

 آزادي

تفاوت 

 میانگین
 t مقدار

سطح معني 

 داري

لحاظ استفاده از نظرات ارتباط موثر از 

 مشتریان شرکت گاز جهت بهبود خدمات
203 2666/2 t  219 2756/0 496/5 005/0 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

10 

 t  219 2876/0 556/5 005/0 3658/2 203 رفتارمناسب کارکنان 

( در سطح ضريب اطمینان H1؛ فرض تحقیق)(=005/0sig)( و سطح معنی داری محاسبه 556/5)t با توجه به مقدار      

( و  تفاوت میانگین 3658/2(رد می گردد. همچنین با توجه به نمره میانگین محاسبه شده).Hدرصد تايید و فرض صفر) 95

بیشتر از حد متوسط  ناسب کارکنانرفتارم(؛ می توان گفت که میانگین  3از  2( از میانگین فرضی )2876/0محاسبه شده )

بوده و با وجود تايید فرضیه با عنايت به میانگین حاصله می توان گفت که وضعیت شرکت گاز ساری از منظر متغیر فوق 

 مناسب می باشد.

 

 
 است.  بر رضایتمندی مشتریان موثرو مصرف ی منیمسائل ا تیرعا و آموزششرکت گاز  از طریق  یاطال  رسان:  فرضیه فرعی 

H0       موثرنیست. بر رضايتمندی مشتريانو مصرف ی منيمسائل ا تيورعا آموزششرکت گاز از طريق  یاطالع رسان  

H1         بر رضايتمندی مشتريان موثراست.و مصرف ی منيمسائل ا تيورعا آموزششرکت گاز از طريق  یاطالع رسان  

   
 شرکت گاز یساندر زمینه اطالع ر تک متغیره t محاسبات آزمون 

 95( در سطح ضريب اطمینان H1فرض تحقیق) ؛(=005/0sig)( و سطح معنی داری محاسبه 856/5)t با توجه به مقدار    

( و  تفاوت میانگین 2558/2(رد می گردد. همچنین با توجه به نمره میانگین محاسبه شده).Hدرصد تايید و فرض صفر)

 آموزششرکت گاز از طريق  یاطالع رسان(؛ می توان گفت که میانگین  3از  2( از میانگین فرضی )2768/0محاسبه شده )

بیشتر از حد متوسط بوده و با وجود تايید فرضیه با عنايت به میانگین حاصله می توان گفت که  و مصرفی منيئل امسا تيورعا

 وضعیت شرکت گازساری از منظر متغیر فوق مناسب می باشد.
 

 در نصب سریع علمک و کنتوربررضایتمندی مشتریان موثراستشرکت گاز : عملبرد فرضیه فرعی هشتم 

H0          در نصب سريع علمک و كنتور بر رضايتمندي مشتريان موثر نیستشركت گاز کردعمل.  

 H1         در نصب سريع علمک و كنتور بر رضايتمندي مشتريان موثر است.شركت گاز عملکرد  

 رنصب سريع علمک و كنتودر زمینه  تک متغیره t محاسبات آزمون خالصه  -12-4جدول

 نام آزمون میانگین تعداد متغیر
درجه 

 آزادی
 t مقدار تفاوت میانگین

سطح معنی 

 داری

 آموزششرکت گاز از طريق  یاطالع رسان

 و مصرفی منيمسائل ا تيرعا و
220 2558/2 t 219 2568/0 856/5 005/0 

درجه  نام آزمون میانگین تعداد متغیر

 آزادي

تفاوت 

 میانگین

سطح معني  t مقدار

 داري

 t  219 2788/0 468/5 005/0 2758/2 220 نصب سریع علمک و کنتور
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درصد  95( در سطح ضريب اطمینان H1؛ فرض تحقیق)(=005/0sig)( و سطح معني داري محاسبه 468/5)t با توجه به مقدار  

( و  تفاوت میانگین محاسبه شده 2758/2وجه به نمره میانگین محاسبه شده)(رد مي گردد. همچنین با ت.Hتايید و فرض صفر)

بیشتر از حد متوسط بوده و با  نصب سریع علمک و کنتور(؛ مي توان گفت كه میانگین  3از  2( از میانگین فرضي )2788/0)

 منظر متغیر فوق مناسب مي باشد. وجود تايید فرضیه با عنايت به میانگین حاصله مي توان گفت كه وضعیت شركت گاز ساري از
 

 فرضیه اصلی: عملبرد شرکت گازبررضایتمندی مشتریان شرکت گاز موثراست
سیطح  عیی با باتوجه به اينکه فرضیه اصلی اين تحقیق ازهشت فرضیه فرعی فوق تشکیل شده وباتوجه به اينکه هشت فرضیه فر

گیاز دمی شودپس ضريب اطمینان باالتايید شده بنابراين فرضیه اصلی نیزتايی شیرکت  شیتريان  ضیايتمندی م شیرکت گازبرر کیرد  عمل

 موثراست.

 بحث ونتیجه گیری
يافته های فرضیه اول نشان می دهدکه رضايتمندی مشترکین درموردمسائل مالی درشرکت گازشهرستان ساری           

 (هم خوانی دارد.1377(،صحتی )1388دروضع مطلوبی قراردارد که اين نتايج بايافته های نتايج رستمی )

يافته های فرضیه دوم نشان می دهدکه رضايتمندی مشترکین درموردنحوه پاسخگويی کارکنان شرکت گاز به سواالت و -

شکايات ارباب رجوعدرشرکت گازشهرستان ساری دروضع مطلوبی قراردارد که اين نتايج بايافته های نتايج سجادی 

 (هم خوانی دارد. 1387(،صحتی )1385)

اطالع رسانی وچگونگی مصرف گاز درشرکت  ه های فرضیه سوم نشان می دهدکه رضايتمندی مشترکین درمورديافت

 (هم خوانی دارد.1388گازشهرستان ساری دروضع مطلوبی قراردارد که اين نتايج بايافته های نتايج رستمی )

ی درشرکت گازشهرستان ساری دروضع يافته های فرضیه چهارم نشان می دهدکه رضايتمندی مشترکین درموردمسائل مال

 (هم خوانی دارد1384(،الماسی)1389مطلوبی قراردارد که اين نتايج بايافته های نتايج زمانی )

يافته های فرضیه پنجم نشان می دهدکه رضايتمندی مشترکین درموردمسائل مالی درشرکت گازشهرستان ساری دروضع 

 (هم خوانی دارد.1385نتايج سجادی ) مطلوبی قراردارد که اين نتايج بايافته های

يافته های فرضیه ششم نشان می دهدکه رضايتمندی مشترکین درموردمسائل مالی درشرکت گازشهرستان ساری دروضع 

 (هم خوانی دارد.1385مطلوبی قراردارد که اين نتايج بايافته های نتايج سجادی )

ین درموردمسائل مالی درشرکت گازشهرستان ساری دروضع يافته های فرضیه هفتم نشان می دهدکه رضايتمندی مشترک

 (هم خوانی دارد.2004مطلوبی قراردارد که اين نتايج بايافته های نتايج پل )
يافته های فرضیه هشتم نشان می دهدکه رضايتمندی مشترکین درموردمسائل مالی درشرکت گازشهرستان ساری دروضع 

 .(هم خوانی دارد1387های نتايج صختی )مطلوبی قراردارد که اين نتايج بايافته 
 

 پژوهشی برای محققان آتی هایارائه پیشنهاد
 از ويژگیهاي تحقیق آنست كه بعد از تحقیق سواالت جديد مطرح شود كه پیشنهاد برسواالت جديد بشرح ذيل مي باشد:

شودالبته براي دستیبابي به نتیجه بهتر مناسب است  تحقیقات  درسطح كل گاز مازندران انجام  ❖

 ودرشهرهاي مختلف . بصورت  تفکیک شده
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تحقیقات در باره مشتركان خانگي ، صنعتي ، تجاري در شهرها و بخشــــها تفکیک شود چون شرايط  و  ❖

 .نیازها و خواسته هاي  آنان متفاوت است 
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