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فصل اول
ح ط کلیات طرحکلیات



ریتعریف مسأله
اهمیت شاخص ها درتبیین رفتار اقتصادی مصرف کنندگان

تغییر سطح رفاه اجتماعی          GNPتغییر در مصرف خانوارها       تغییر در

تبیین ناکافی مدل های غیرکمی

ظهور مدل ها و الگوهای کیفی

تلفیق رویکردهای رفتاری و عقالیی، جایگزین نگاه مجرد عقالنی به رفتار  
مصرف کنندگانفکنندگان



رحدالیل ضرورت و توجیه انجام طرح م ج وجی و رور یل
GNPنقش مهم خریداران مصرفی در  - 1
کالن2 های متغ و ی مشت ضایت مل شاخصهای ن ب اط ت ا عل ات اث اثبات علمی ارتباط بین شاخص های ملی رضایت مشتری و متغیرهای کالن  -2

اقتصادی
مستقیم-3 مشتریرابطه بنگاههاورضایت وری بهره بهره وری بنگاه هاورضایت مشتریرابطه مستقیم3
موسسات اعتبار دهنده / بانکها /معیاری نشانگر جهت استفاده دولت - 4
) خود ارزیابی(مشتریان عادی و شرکتها/ ه ر و ی ن بی(ری رزی )و

قابل سنجش نبودن میزان رضایت مشتری بنگاهها از طریق شاخصهای   - 5
...کمی نظیر فروش، سود و

معیاری استاندارد برای معرفی شرکتهای موفق   -6
متاکید بر الزام تمرکز بر نیازهای مشتری-7



یقسوال اصلی تحقیق ی و
متغیرهای بنیادین تشکیل دهنده شاخص ملی رضایت مشتری کدامند و  

ارتباط بین این متغیرها به چه صورت است؟

ف سواالت فرعیاال
وجود دارد؟محدودیت ها و مشکالتی در پیاده سازی شاخص رضایت مشتری در ایران چه -١
مناسب جهت استفاده در محاسبات شاخص رضایت مشتری در ایران روش یا روشهای آماری-2

کدامند؟
ع3 نا ندی تق ه ند؟نح کدا شاخ ن ت د در تعیین شاخص کدامند؟نحوه تقسیم بندی صنایع-3



فصل دوم
ی نظ چوب چارچوب نظریچا



فکنندهاتادب مص رضايت رضايت مصرف کنندهاتيادب

1954/پیتر دراکر 
غ ا ا کا آ ال ا ف ا اق بحران اقتصادی دهه هفتاد میالدی آمریکا و اروپای غربیا

CRMمهم تر شدن مشتریان فعلی و رویکرد /توسعه دانش بازاریابی
:تعریف رضایت مشتری

انتظاراتمی کند ویژگی های فراورده، منطبق با احساسحالتی که مشتری«
2002/ژوران»اوست



انتظارات مشتري

رضايت مشتري

برداشت مشتري از آيفيتالگوی رضایت مشتری

ریچارد الیور



  اندازه گريي رضايت مشتري
ا لک(ش )ک ) رجوع کمی به عملکرد(روش های عینی

مفهوم یا نظری مشتری(روشهای به کیف )رجوع )  رجوع کیفی به مشتری(روش های نظری یا مفهومی



یافته های تحقیقسال)محققان(محققردیف

Wind(1970(ویند 1
در حوزه خریدهای سازمانی ، وی دریافت که رضایت یکی از چهار دسته معیار تاثیرگذار بر وفاداری به منبع تامین می 

.باشد

)Oli(
در این مطالعه پیش نیازها و نتایج رضایت بررسی گردیده و محقق شواهدی تجربی برای تایید رابطه بین رضایت و نیات

-

.خرید مجدد پیدا می کندOliver(1980(الیور2

3
مازورسکی، الباربرا و آئیلو  

)Mazursky, La Barabara & 1987

این . در این مطالعه رضایت مشتری ، رفتارهای انتقالی و نیات مجدد خرید برای تنوعی از کاالهای مصرفی اندازه گیری شد
. محققان مشاهده کردند که سهم عمده ای از مشتریان علی رغم سطوح باالی رضایت قبلی به برندهای دیگر مراجعه نمودند

.این موارد، مشتریان رضایت باالی خود را از برند قبلی اعالم کردند هر چند به دیگر برندها مراجعه کرده اند% 23حدود )y,
Aiello(

.در مطالعه خود در بخش خدمات در می یابند که رضایت مشتری و وفاداری دارای همبستگی هستندPritchard(1991(پریتچارد 4

ت ا ت ث ی وفادا و ت ضا ن طه ا که افت د داد انجام ئد صنا وی که ای طالعه د حقق ن نا چن ه

Fornell(1992(فورنل 5

همچنین.این محقق در مطالعه ای که بر روی صنایع سوئد انجام داد دریافت که رابطه بین رضایت و وفاداری مثبت است
 17همبستگی بین رضایت و وفاداری از . وی پیشنهاد کرد که رضایت مشتری در برخی از این صنایع از سایرین مهم تر است

.درصد متغیر است 66تا 

ال ک ال ا Oli(ال
این مطالعه به بررسی بین هزینه های مبادله ای مشتری، رضایت و وفاداری به خرید می پردازد و پژوهشگران ابراز داشتند که

 ,Olive(الیوا، الیور ، مک میالن6
Oliver, Macmillan(1992افزایش رضایت لزوما به افزایش وفاداری منجر نمی شود

Biong(1993(بیانگ 7
در پژوهشی که در بین مدیران خرده فروشی ها انجام شد، نتایج نشان داد که رضایت یکی از چندین عامل تاثیرگذار بر  

.برآورد شد 63/0میزان همبستگی بین رضایت و وفاداری در این مطالعه . وفاداری است 

 &Rust(راست و زاهوریک8
Zahorik(1993

از طریق رضایت وی حاصل می ) وفاداری(در این مطالعه که بر روی مشتریان بانک انجام داد دریافت که بقای مشتری 
.شود

آنها در مطالعه خود بر روی  نوارهای صوتی خام در یافتند که همبستگی مثبت بین میزان رضایت از برند و وفاداری واقعی به 
اا ک ا ا اط ا ا ا ا فا ا ا ق ط ا ا آ

بلومر وکاسپر9
)Bloomer& Kasper(1994

هر چند آنها رابطه مثبت و مستقیمی را بین رضایت و وفاداری پیدا نمودند اما خاطر نشان ساختند که این. برند وجود دارد
.رابطه به هیچ وجه کامل نیست

در مطالعه ای که بر صنعت خدمات تلفنی داشت دریافت که مشتریانی که رضایت کلی خود را باالتر اعالم کردند زمان
)وفاداری بیشتری از خود نشان دادند(ماندگاری طوالنی تری را داشتند1994)Bolton(بولتون 10

Heskett(هسکت و همکاران 11 et 
al(1994

اما آنها این ارتباط را بصورت تجربی آزمون . این محققان اظهار داشتند که وفاداری نتیجه مستقیم رضایت مشتری می باشد
.نکردند



شاخص رضایت مشتری در سوئد
1989

شاخص رضایت مشتری در آمریکا
1994

شاخص رضایت مشتری در سوئیس
1997

شاخص رضایت مشتری در اروپا
1999

شاخص رضایت مشتری در فنالند
19991999

شاخص رضایت مشتری در یونان
1999

شاخص رضایت مشتری در دانمارک
1999

ه د شت ت ضا شاخص رضایت مشتری در روسیهشاخ
1999

شاخص رضایت مشتری در پرتغال
1999

شاخص رضایت مشتری در ایسلند
19991999

شاخص رضایت مشتری در نروژ
2000

شاخص رضایت مشتری در ایرلند
2000

مالزی در مشتری رضایت شاخص رضایت مشتری در مالزیشاخص

2000
شاخص رضایت مشتری در آفریقای جنوبی

2001
وبیشاخص رضایت مشتری در کره جنوبی ج ر ر ری ی ر ص

2001
شاخص ملی رضایت مشتری ترکیه

2005
جهانی شدن محاسبه شاخص رضایت مشتری



شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا
ACSI

دانشگاه میشیگان/مدل فرنل
شكايات 
مشتري

آيفيت درك 
شده

ارزش درك 
شده رضايت 

مشتري

انتظارات مشتري وفاداري 
مشتري





)ECSI(شاخص رضایت مشتری در اروپا 
تصوير 
سازمانی

انتظارات

ارزش درك 
ش

رضايت  وفاداري
شده آيفيت درك شده مشتري

سخت افزار

آيفيت درك  
نرم رم شده  
افزار



يشاخص ملي رضايت مشتري سوئيس

مشتري با رضايت آليارتباط

مشتري رضايت

ري ب ب  ر

رضايت مشتري

مشتري وفاداري

رضايت در مقابل 
انتظارات

وفاداري مشتري



نتایج مقایسه ای شاخص رضایت سوییس
2 6

رضایت مشتری در شاخص خدماتی/ عنوان بخش صنعتی رتبه
سوئیس

2006
88/7پزشکان1
87کارت های اعتباری2
86/4آژانس های مسافرتی3
تانها4 85/7ا 85/7بیمارستان ها4
85/9ایستگاه های پمپ بنزین5
84/6معامالت اتومبیل6
85/1هتل ها7
81/7رستوران ها8
83/1بانک های تجاری9

82/7آژانس های هواپیمایی10
خانه11 ه اثاث و اب اس 84/5معامالت 84/5معامالت اسباب و اثاثیه خانه11
80/4سوپرمارکت ها12
76/8فروشگاه های محصوالت نساجی13
72/8خدمات کامپیوتر شخصی14
68/9بخش سفارش کاال بوسیله پست15
65/3بیمه16
61/9خدمات پستی17
عموم18 نقل و 60/4حمل 6حمل و نقل عمومی18 /4
57/6بیمه درمانی19
52/6ارتباط راه دور20



رانگیزه های طراحان یز
تبلیغ فرهنگ مشتری گرایی در سطح ملی

بررسی و مقایسه رضایت مشتری در موقعیت ها و سطوح مختلف اقتصادی 

پرسش در 35(عدم تمایل مشتریان به تکمیل پرسشنامه هایی با حجم زیاد 
و نیز برتری سامانه مصاحبه تلفنی در قیاس با سایر روشهای نظر )مدل اولیه

.  سنجی از مشتریان



ا ل شاخص ملی رضایت مشتری نروژا

تصويراز سازمان

محرکه های کيفيت رضايت مشتری

شت ا فا

شاخص قيمت

رسيدگی به شکايات

وفاداری مشتری

گرانه حساب یتعهد

تعهد احساسی

تعهد حساب گرانه



(MCSI (شاخص ملی رضایت مشتری مالزی  

ا ل

انتظارات

تصوير محصول يا
خدمت

مشتري

ارزش درك شده رضايت  وفاداري
مشتري

آيفيت درك شده 



)تركيلماز(شاخص رضایت مشتری در ترکیه
کنترل شکایات تصویر

انتظارات

رضایت مشتری وفاداری

کیفیت درک شده
اعتمادواطمینان

هزینه تغییر



رضایت و خدمات کیفیت ارزیاب فعل مدل های فعلی ارزیابی کیفیت خدمات و رضایت مدلهای
یمشتریان در سازمان ها و شرکت های ایرانی

رجوعطرح تکریم ارباب رجوع ب رب ریم رح
جایزه ملی کیفیت ایران

کننده مصرف انتظارات شاخص انتظارات مصرف  کنندهشاخص



فصل سومفصل
روش شناسی تحقیق



روش تحقیق حاضر از نوع روش تحقیق کیفی است و از ابزار مصاحبه براساس روش   
خبرگان از سنج کند)دلف(نظر م استفاده دادهها آوری جمع .برای .برای جمع آوری داده ها استفاده می کند)دلفی(نظر سنجی از خبرگان

 
کم:2شکل و کیف تحقیق روش تفاوت

تحقیق کیفی هستی شناسیتحقیق کمی

تفاوت روش تحقیق کیفی و کمی: 2شکل 

ذهنی گرا عینی گرا

ششنا

معرفت شناسی

ساختار گرا پوزیتویست
روش شناسی

گفتگویی، تاویل متن تجربی، تایید فرضیات  



مصاحبه عمیق/روش تحلیل خبرگان

پیش بینی آینده
کشف روابط میان پدیده های پیچیده اجتماعی و اقتصادی

انتخاب متغیرها، شناخت ابتدایی روابط علی میان متغیرها و تعریف سازه ها



گا ا ا اال ا کلیات سواالت مصاحبه های خبرگانل
مشتریان.1 رضایت شاخص تدوین ضرورت ضرورت تدوین شاخص رضایت مشتریان.1
نقش وجایگاه شاخص های ملی رضایت مشتری در کشورهای صاحب تجربه. 2
امکان بکارگیری الگوهای سایر کشورها در ایران.3

ا ا ا ا ا متغیرهای خاص صنایع ایران.4
تفاوت طرزتلقی مشتریان در ایران و سایر کشورها.5
نتاثیر غالب بودن بخش دولتی و عمومی بر ذهنیت مشتریان.6 ری ی بر ی و و ی و ش ب ن بو ب یر
متغیرهای میانجی و تعدیلگر شاخص رضایت در ایران.7
امکان مقایسه نتایج این شاخص با شاخص های اقتصادی.8
ضا9 شاخ ا ا ا سازمان مجری محاسبه شاخص رضایت.9

نحوه نمونه گیری و پیاده سازی شاخص.10
صالزامات اجرایی و سازوکارهای عملیاتی محاسبه شاخص.11 ی ر زو و ی ر ز
امکان استفاده از نمونه گیری های فعلی در برآورد شاخص رضایت مشتری.12
روش های آماری مناسب جهت محاسبه شاخص.13
شاخ14 ند ل ل ت ا ز ا هت نا ان ز ها د دوره های زمانی مناسب جهت ارزیابی و تحلیل روند شاخص.14



موسسه/دانشگاه  مدرك تحصيلي مصاحبه شونده کد

دانشگاه عالمه طباطبايي دآتري بازاريابي آقای دکتر عبدالحميد ابراهيمی 1

دانشگاه آمبريج دآتري اقتصاد آقای دکتر حميد صبوريان 2

دانشگاه عالمه طباطبايي دآتري بازاريابي آقای دکتر محمودمحمديان 3

دانشگاه تربيت مدرس دآتري مديريت استراتژيك آقای دکتر اسداهللا کرد نائيچ رس4 ربي ژي ر يري ري يچ ر ر ی

دانشگاه شاهد دآتري بازاريابي آقای دکتر محمد قاضی زاده 5

دانشگاه تهران دآتري مديريت دولتي آقای دکتر علي رستگار 6

دانشگاه عالمه طباطبايي دآتري اقتصاد آقای دکتر مومنی 7

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرآزي دآتري مديريت دولتي آقای دکتر حسين صفرزاده 8

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرآزي دآتري اقتصاد آقای دکتر عليرضا دقيقی اصلي 9

موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند دآتري اقتصاد آقای دکتر امير بهداد سالمی 10

آارشناس بانك مرآزي آارشناس ارشد مديريت آقای محمد روشندل 11

دانشگاه شهيد بهشتی دکتری  مديريت بازاريابی آقای دکتر محمر ضا کريمی

مازندران دانشگاه بازاريابي دآتري اسماعيلي محمد دکتر آقای ن13 ر ز بي  ري ز ري ب ي ي ر   ی  13

دانشگاه شهيد بهشتي دآتري بازاريابي آقای دکتر احمد روستا 14

دانشگاه گيالن دآتري مديريت دولتي آقای دکتر رضايي 15

دانشگاه عالمه طباطبايي دآتري اقتصاد آقاي دآتر زالي 16

دانشگاه سمنان دآتري مديريت استراتژيك آقای دکتر داود فيض 17



فصل چهارما
افتهها ل تحل ه تجزیه و تحلیل یافته هاتجز



رمراحل تدوین مدل نظری وین ل ر

مصاحبه با افراد برگزیده براساس مدل دلفی
نجمع بندی و تحلیل نظرات خبرگان ر ر ل و ع

مقایسه با یافته ها و مدلهای سایر کشورها
اولیه مدل تدوین مدل اولیهتدوین

اخذ بازخور ازصاحبنظران
ط ا ن دل تدوین مدل نهایی طرحتد



شاخص ملی  رضایت مشتری در ایران 
ICSI

وفاداری
خرید مجدد   

گ
قابلیت اطمینان 

قابلیت انطباق 

توصیه به دیگرانو انتظارات
مشتری  

عدم ابراز دلیل
نارضایتی   

رجوع به سایر  
)رقبا(گزینههای

رضایت 
مشتری  

تصویر 
ذهنی 

ارزش 
دریافت  

شده  

نارضایتی و 
عدم 
شکایت

سخت افزار 

ا اف ن

)رقبا(گزینه های

به کارکنان

محصول     خدمت    سازمان  کیفیت 
درک  
شده  

به مدیریت نرم افزار
به سازمان های ذی ربط  

شکایت  



رروش آماری روش
تشکیل پانل مشتریان به تفکیک صنعت بر اساس  :روش جمع آوری اطالعات

مدل های متغیرهای مدلمتغ
 (partial least squares) روش کمترین مربعات جزئی: روش آزمون

(PLS )(PLS )
تعیین ضرایب  به گونه ای که مدل حاصله بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را  

د دارددا
پیش بینی  متغیر وابسته نهائی با باالترین دقت و صحت

برآورد اثر متقابل میان متغیرهای پنهانآ



فصل پنجم
بیرویه های اجرا و ارزیابی رزی و جر ی روی
ونتیجه گیری نهایی



در سطح ملیرسمیشاخص هایمحاسبه دهگانهاصول

طرفی و دسترسی برابربی-1اصل بربیل بر ی ر و ی ر
یا موازین و اخالق حرفه - 2اصل 
شفافیت3اصل و پاسخگوی پاسخگویی و شفافیت-3اصل
پیشگیری از استفاده نادرست - 4اصل 
ل ف5ا جوییصرفه-5اصل
حفظ محرمانگی - 6اصل 
یآماراصول-7اصل
هماهنگی در سطح ملی-8اصل
المللی استانداردهای بین - 9اصل 
المللیهمکاری بین-10اصل بینل یری



تفاوت های بكارگريي شاخص ملي رضايت مشتري در خبش هاي صنعيت و مصرفی

گ ا تفاوت در انگیزها
و نوع روابطسطحتفاوت در ر بحو رو وع و

کمتر بودن مشتریان و مشکالت آماری در بازار های صنعتی



ص ICSIروش تقسیم بندی صنایع در شاخص  ر یع ب یم روش

ادارات عمومی و دولتی
خدمات

مالی و بیمه
خرده فروش ها

حمل ونقل و ارتباطات
بادوام مصرفی کاالی تولید کاالی مصرفی بادوامتولید

تولید کاالهای مصرفی کم دوام



يآماري پياده سازي مدلت های يحمدود پ ي
...)ذینفعان و/کاربران(مشکالت عمومی 

ا :مشکالت خاصکال
بی پاسخی در فرایند جمع آوری شاخص های ملی رضایت مشتری

انواع بی پاسخی در تحقیقات رضایت سنجی
یبی پاسخی کامالً تصادفی ی بیپ

بی پاسخی تصادفی
اطالعاتی اقالم در بیپاسخی با مقابله روش های مقابله با بی پاسخی در اقالم اطالعاتیروشهای

اقالم اطالعاتی
پرسشگرپرسشگر



تشکر و سپاس فراوان
از

حسن توجه حضار محترم


