بررسی عوامل برون سازمانی مؤثر بر میزان رضایتمندی مخاطبین
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چکیده
هدف :در این پژوهش به بررسی عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان تأمین اجتماعی شعبۀ
اسالمشهر پرداخته شد .عوامل برند ،مکان ،بازاریابی ،کانالهای ارتباطی غیرحضوری ،سازمانهای
مرتبط و خصوصیات فردی مخاطبان متغیرهای مستقل و رضایتمندی مخاطبان متغیر وابسته این
تحقیق هستند.
روش :روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی از نوع پیمایشی است .جامعۀ مخاطبان شامل 240
هزار نفر از بیمهشدگان و مستمریبگیران اصلی و تبعی تأمین اجتماعی شعبۀ اسالمشهر است .با
استفاده از فرمول کوکران  384نفر از این افراد با روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونۀ
مورد بررسی انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری دیدگاهها و نظرات در این تحقیق پرسشنامۀ لیکرتی بود
و بهوسیلۀ آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سنجیده و با توجه به مقدار آن ( )0.78تأیید شده است.
یافتهها و نتیجه :نتایج این تحقیق نشان داد مدل پیشنهادی دارای برازش کلی قوی (مقدار ،GOF
 ،)0.69کیفیت مناسب ( CV-COMبرای تمام سازهها غیرمنفی) و اعتبار مدل ساختاری (بار عاملی
هر گویه بر سازۀ مربوطه بزرگتر از بار عاملی همان گویه بر سازههای دیگر است) است .همچنین ،بر
اساس مدل ارائهشده ،تأثیر عوامل کانالهای ارتباطی غیرحضوری ،بازاریابی و مکان بر رضایتمندی
مخاطبان معنادار است (بارهای عاملی مربوط به گویهها بزرگتر از  2.66است) و عامل کانالهای
ارتباطی غیرحضوری در مقایسه با سایر عوامل بیشترین اثر را در رضایتمندی مخاطبان دارد(ضرایب
مسیر بتا برای عامل کانالهای ارتباطی غیرحضوری بزرگتر از سایر عوامل است) .لذا تمرکز بر
پیش رو در
گویههای مؤثر بر کانالهای ارتباطی غیرحضوری میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت ِ
باالبردن رضایتمندی مخاطبان تأمین اجتماعی شعبۀ اسالمشهر باشد.

واژگان کلیدی :بازاریابی ،برند ،رضایتمندی مخاطبان ،سازمان تأمین اجتماعی ،کانالهای ارتباطی
غیرحضوری ،مکان
 -1کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،رئیس ادارۀ ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
-2دانشجوی دکتری آمار ،کارشناس ارشد ادارۀ ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی (نویسندۀ مسئول)
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 -3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،کارشناس وصول حق بیمه شعبۀ فشافویه ادارۀ کل شهرستانهای استان تهران

 .1مقدمه
كليد اصلي حيات سازمان حفظ مشتريان رضايتمند است .رضايتمندي مشتري یکی از موضوعات
مهم نظري و تجربي براي اكثر بازاريابان و محققان بازاريابي است که ميتوان آن را بهعنوان جوهرۀ
موفقيت در جهان رقابتي تجارت امروز در نظر گرفت .بنابراين اهميت رضايتمندي و حفظ مشتري
در تدوين استراتژي براي سازمانهاي مشتريمدار و بازارمدار را نميتوان دستِ كم گرفت (هنینگ
و تروا .)1997 ،1بهمنظور افزايش رضايت مشتريان ،سازمانهای بسياري اقدام به معرفي محصوالت
و خدمات مبتكرانه اي نمودهاند .اگرچه چنين ابداعاتي بارها توسط مؤسسات مختلف به کار بسته
شده ،نتایج حاصل نشانگر آن است كه يك ديدگاه ماندگارتر براي سازمانها و مؤسسات عبارت
است از تمركز بر عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان ،كه كمتر محسوس و قابل كپیبرداري است
(منضورصادقی.)1392 ،
بسیاری از سازمانهای دولتی و غیردولتی که تحت کنترل دولت قرار دارند ،ورای سودآوری میبایست
به سیاستها و استراتژیهای دولت برای راضی نگه داشتن اقشار جامعه توجه نمایند .از این میان
سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یک سازمان خدمترسان و بزرگترین سازمان ارائهدهندۀ خدمات
بیمه ای در کشور با تحت پوشش داشتن حدود نیمی از جمعیت جامعه ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم
نقش مهمی در احساس رضایت جامعه دارد که از درجۀ اهمیت فراوانی برخوردار است .از طرفی،
رضایتمندی مخاطبان یکی از اهداف مهم و استراتژیک از نظر افزایش درآمد ،کاهش مصارف و
باالبردن وجه سازمان است که مدنظر مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.
سازمان تأمین اجتماعی ایران بهمنظور ارائۀ خدمات غیرحضوری شبانهروزی و سادهسازی فرآیندهای
اداری و باالبردن سطح آگاهی مخاطبان از قوانین و مقررات سازمان ،اقدام به راهاندازی تلفن گویای
ندای تأمین  142و سامانۀ یکپارچۀ سازمان تأمین اجتماعی و سایت اطالعرسانی سازمان نموده است.
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با در نظر گرفتن تحقیقات انجامشده در حوزۀ رضایتمندی مخاطبان در سازمانها ،بهویژه سازمان
تأمین اجتماعی و اینکه عمدۀ این تحقیقات به عوامل درونسازمانی پرداختهاند و بر اساس ساختار و
نوع خدمترسانی ،درجۀ اهمیت عوامل مؤثر بر رضایتمندی در سازمانهای مختلف میتواند متفاوت
باشد .در این پژوهش به بررسی عوامل بیرونی مؤثر بر رضایت مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی در
یکی از شعب پرمراجعۀ این سازمان (شعبه اسالمشهر) پرداخته شده است.

1. Hennig and Thurau

 .2مروری بر ادبیات پژوهش
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان شعبۀ اسالمشهر یکی
از پرمراجعهترین شعب سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مدل پیشنهادی مبتنی بر عوامل بیرونی از
جمله عوامل برند ،مکان ،بازاریابی ،کانالهای ارتباطی غیرحضوری ،سازمانهای مرتبط و خصوصیات
فردی مخاطبان که عموماً در خارج از حیطۀ تصمیمگیری و توانایی کنترل مستقیم توسط مدیران
شعبه و کارکنان هستند ،ایجاد شده است.
 .1-2مبانی نظری
اهميت حفظ يك
 .1-1-2رضایتمندی مشتریان :سازمانهایی كه به رضايت مشتريان خود توجه دارندّ ،
مشتري را در ماوراي هر مراجعه در نظر مي گيرند .آنها مشتريان را داراييهایی ارزشمند مي دانند
و از تمام كارمندان خود مي خواهند كه براي راضي نگه داشتن و ماندگارشدن مشتريان تمام تالش
خود را به کار گیرند (پيرز دان و همکاران.)1381،

 .2-1-2تکریم ارباب رجوع :منظور از تکریم ارباب رجوع در نظام اداری این است که مکانیسم و
فرایند انجام کار و نحوۀ برخورد با ارباب رجوع بهگونهای باشد که ارباب رجوع احساس رضایتمندی
کند .مهمترین شاخص رضایتمندی عبارت از سرعت در خدمات و کیفیت خدمات است (اصل
هاشمی.)1391 ،
 .3-1-2عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان :هزينۀ باالي كسب مشتريان جديد موجب شده است كه
مراحل اوليۀ ارتباط با مشتري جديد سودآور نباشد .تنها در مراحل بعدي از طريق كاهش هزينه با
به كارگيري مشتري وفادار چنين رابطه اي سودآور خواهد شد .با اين وجود ،بهمنظور افزايش رضايت
مشتريان ،سازمانهای بسياري اقدام به معرفي محصوالت و خدمات مبتكرانهاي نمودهاند .اگرچه
چنين ابداعاتي بارها توسط مؤسسات مختلف بهکار بسته شده ،نتایج حاصل نشانگر آن است كه يك
ديدگاه ماندگارتر براي سازمانها و مؤسسات عبارت است از تمركز بر عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان،
كه كمتر محسوس و قابل كپیبرداري است (منصورصادقی.)1392 ،

 نیبطاخم یدنمتیاضر نازیم رب رثؤم ینامزاس نورب لماوع یسررب

رضایت مشتری از جمله اقدامات داخلی سازمانها محسوب میشود که نمود جهتگیریها بهسمت
ارضای خواستههای مشتری است و جهت ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات را نشان می دهد.
برای اینکه یک سازمان قادر باشد اندازهگیری رضایت مشتری را انجام دهد ،باید مدل و روشی در
این رابطه طرحریزی نماید ،بهنحوی که از زیربنای مستحکم و ساختاریافتهای برخوردار باشد و
شاخصهایی برای این منظور تنظیم نماید تا بتواند با استفاده از آن به ارزیابی و اندازهگیری بپردازد
(اصل هاشمی.)1391 ،
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بهطور کلی عوامل مؤثر بر رضایتمندی به دو دستۀ عوامل درونی و بیرونی تقسیم میشوند .عوامل
دروني عواملی هستند که در درون شعبه قرار دارند و مستقیماً با مشتری در ارتباطند .این عوامل
درونی میتواند شامل عوامل کارکنان ،میزان حقبیمه ،امکانات فیزیکی ،خدمت و فرآیندها در نظر
گرفته شده باشد (منصورصادقی.)1392 ،
منظور از عوامل برونی عواملی هستند که در خارج از حیطۀ تصمیمگیری مدیران شعبه قرار دارند و
مدیران و کارکنان توانایی کمتری برکنترل این عوامل دارند و بیشتر بهطور غیرمستقیم با مشتری در
ارتباط هستند .این عوامل بیرونی با توجه به ادبیات و مبانی نظری مورد مطالعه ،شامل عوامل مکان،
تصویر برند ،بازاریابی ،کانالهای ارتباطی غیرحضوری ،سازمانها و مؤسسات وابسته به سازمان تأمین
اجتماعی ،خصوصیات فردی مخاطب سازمان در نظر گرفته شدند (منصورصادقی.)1392 ،
 .1-1-3-2مكان :محل و مكان ارائه یكی از مباحث مهم در مدیریت و بازاریابی خدمات است؛ زیرا
عالوه بر نقشی كه در محسوس و ملموس ساختن خدمت دارد ،برای سرعت و سهولت مبادله در
دستیابی به خدمات مهم است (فیاضی و جعفرپور .)1389 ،سرمایهگذاری زیاد بعضی از سازمانهای
خدماتی از جمله بانك ها و فروشگاهها روی مكان و محل ارائۀ خدمت گویای اهمیت آن در بازاریابی
خدمات است.
با در نظر گرفتن نیازهای شهروندان شهر میبایست مکان جغرافیایی شعبۀ سازمان تأمین اجتماعی،
کارگزاریها و شعب اقماری تابعه در مکانی واقع شده باشند که بهآسانی در دسترس تمامی شهروندان
قرار گیرد .همچنین ،تعداد کارگزاری و شعب اقماری تابعه نیز در سهولت دسترسی میتواند مؤثر
باشد .متراژ و وسعت مناسب ساختمان شعبه ،فضای پارکینگ و فضای اداری نیز از جمله شاخصهای
موقعیت مکانی هستند که تابع تصمیمات شهری در خصوص ساختمان شعبه هستند.
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 .2-1-3-2تصویر برند :تصوير برند پديدۀ ساده ادراك است كه تحت تأثير فعاليتهاي شركت
قرار ميگيرد .كلر تصوير برند را ادراك مصرف كننده در مورد برند ميداند كه توسط تداعيات برند
موجود در حافظه بازتاب مي يابد (كلر .)2003 ،1تصوير برند ادراك مشتري از كيفيتي است كه با نام
برند در هم آميخته است (آكر و كلر .)1990 ،2تصوير برند تصوير ذهني مصرف كننده از تمام مجموعۀ
برند است كه توسط شركت ايجاد شده است .مشتري تصويري را از تركيب تمام عالئم ارسالي توسط
برند شامل نام ،عالئم ظاهري ،محصوالت ،تبليغات ،پيامها و اطالعيههاي رسمي و غيره در ذهن خود
شكل ميدهد (هاگ 3و همكاران )2000 ،ايشاك در بررسيهاي خود اثر مثبت تصوير برند بر وفاداري
1. Keller
2. Aaker and Keller
3. Hogg

مشتري را تأييد کرد (ايشاك .)2012 ،1كرتو و برودي نيز در سال  2003مدلي را براي وفاداري
مشتري ارائه نمودند كه در آن مدل يكي از متغيرهاي اثرگذار بر وفاداري مشتري را تصوير برند معرفي
كردند (كرتو و برودي .)2007 ،2همچنين ،نتايج تحقيقات نشان ميدهدكه تصوير مثبت برند ريسك
ادراك شدۀ مصرف كننده در مورد برند را كاهش و سطح رضايت و وفاداري مصرف كننده را افزايش
ميدهد (هاگ و همكاران.)2000 ،
با توجه به سابقۀ سازمان تأمین اجتماعی در ارائۀ خدمات اجتماعی و درمانی به مخاطبان خود
تصویری در ذهن شهروندان از این سازمان شکل گرفته است.
 .3-1-3-2بازاريابي :بازاريابي يك فرآيند مديريتي است كه بهوسيلة آن افراد و گروهها از
طريق توليد و مبادلة كاال با يكديگر به امرتأمين نيازها و خواستههاي خود اقدام مي كنند (كاتلر و
آرمسترانگ.)1376 ،

 1شناسايي نيازهاي مشتري 2- ،خريدن ملزومات يا تجهيزات 3- ،فروختن محصوالت يا خدمات4- ،برنامهريزي محصول و خدمت 5- ،قيمتگذاري 6- ،توزيع 7- ،تحقيقات بازاريابي 8- ،تجزيهوتحليل
فرصتها 9- ،مسئوليت اجتماعي (فرد آر دیوید )1379 ،
داركر نيز هدف بازاريابي را فروش فراوان ذكر مي كند .وي معتقد است كه هدف از بازاريابي اين است
كه «مشتري را بشناسیم و نيازهاي او را درك كنيم به طريقي كه كاال يا خدمت با نيازهاي او منطبق
باشد» (محب علمي و فرهنگي.)1375 ،
استراتژی بازاریابی سازمان تأمین اجتماعی در جذب بیمهشدگان با نرخ آزاد و فاقد کمک دولت از
جمله بیمۀ اختیاری و حِ رف و مشاغل آزاد فاقد کمک دولت و همچنین ،تالش سازمان به ترغیب
کارفرمایان برای پرداخت بهموقع حقبیمه است.
 .4-1-3-2کانالهای ارتباطی غیرحضوری :سازمان تأمین اجتماعی بهمنظور بهینهسازی
ارتباط با مشتریان از کانالهای ارتباطی غیرحضوری متعددی استفاده میکند که مهمترین آنها
عبارتند از تلفن گویای ندای تأمین  ،142سامانۀ یکپارچۀ سازمان تأمین اجتماعی ،سایت اطالعرسانی
تأمین اجتماعی.
1. Ishaq
2. Cretu and Brodie
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بازاريابي را ميتوان بدين گونه توصيف كرد :فرآيندي براي شناسایي ،پيشبيني ،ايجاد و تأمين نيازها
و خواستهايي كه مشتريان براي محصوالت و خدمات دارند .دو پژوهشگر به نامهاي جوئل ايوانس و
باري برگمن معتقدند كه بازاريابي شامل  9وظيفۀ اصلي زير است:
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سامانۀ یکپارچۀ سازمان تأمین اجتماعی (برای ارسال لیست کارفرمایان ،دریافت برگ پرداخت
حقبیمه و  )...و تلفن گویای سازمان تأمین اجتماعی بهمنظور ارائۀ خدمات غیرحضوری شبانهروزی
و سادهسازی فرآیندهای اداری و باالبردن سطح آگاهی مخاطبان از قوانین و مقررات سازمان ایجاد
شده است .مخاطبان سازمان میتوانند از طریق تماس با شمارۀ  ۱۴۲عالوه بر دریافت اطالعات مورد
نیاز خود ،سؤال خویش را درسیستم ثبت و از طریق دریافت کد رهگیری ظرف مدت  ۲۴ساعت
با تماس مجدد جواب پرسش خود را دریافت کنند .سایت اطالعرسانی تأمین اجتماعی نیزآخرین
اخبار ،اطالعات و راهنماییهای مورد نیاز مخاطبان سازمان را ارائه و زمینۀ ارتباط با سازمان را برای
مشتریان فراهم میکند.
مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد تجاری برای ارزش دوسویه است که تمام جوانب مشخصات
مشتری را شناسایی میکند ،دانش مشتری را به وجود میآورد ،روابط را با مشتری شکل میدهد
و برداشت آنها را دربارۀ محصوالت با خدمات سازمان ایجاد میکند .اجرای صحیح مدیریت ارتباط
با مشتری در بسیاری از سازمانها موجب افزایش توان رقابتی ،افزایش درآمد و کاهش هزینههای
عملیاتی خواهد شد .لذا در دنیای کنونی سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند رضایت مشتریان
خود را بیشتر تأمین کنند؛ چراکه مشتری مهمترین دارایی هر سازمان است (حسینی هاشمزاده)1388 ،
سازمانها و مؤسسات وابسته به سازمان تأمین اجتماعی :سازمانتأمین اجتماعی دارای وظایف
عمده در دو بخش بیمه  اي و درمانی است که برای اجرای وظایف خود تشکیالت مرکزی و واحدها،
شعب و نمایندگیها و مراکز درمانی و بیمارستانی،کلینیک ،پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران
و شهرستانها دارد .عالوه بر این   ،فعاليتهاي سرمايهگذاري سازمان از طريق ادارۀ شبكۀ اقتصادي
متشكل از شركتها و مؤسسات توليدي ،بازرگاني ،خدماتي و بانكي در جهت دستيابي به اهداف
صورت ميپذيرد.

180

 .5-1-3-3خصوصیات فردی مخاطب :در گذشته توجه بنگاههای تجاری بر باالبردن کیفیت
و اثربخشی فرآیندها بود؛ اما دنیای امروز دنیای توجه به مشتری و شناخت دقیقتر او است .به
همین خاطر ،بازاریابی رفتاری و شناخت دقیق مفهوم مشتری و انواع آن اهمیت زیادی در میان
نظریهپردازان و صاحبان کسبوکار پیدا کرده و امروزه شرکتهای بزرگ هزینههای هنگفتی را فقط
در بخش خدمات مشتریان و تحقیقات رفتاری متمرکز کردهاند .شناخت مفهوم مشتری و تعمیق در
آن منجر به تعیین جامعۀ هدف میشود .این جامعه به گروههای کوچکتر تقسیم و در نهایت ،نیاز
بخشی از آن (با توجه به ظرفیتهای سازمان) ارضا میشود.
نیازهای مشتری بیانگر نوعی احساس محرومیت وکمبودند که او را به انجام فعالیتی خاص جهت

رفعکردن آن احساس کمبود ترغیب میکند (کاتلر و کلر)2011 ،1
بر همین اساس توجه به ویژگیهای مخاطبان از نظر وضعیت اقتصادی و وضعیت جسمی در این
تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.
 .2-2پیشینۀ تجربی تحقیق
موضوعات مرتبط با رضایت مخاطبان از موضوعاتی است که بسیار مورد توجه پژوهشگران و
سازمانهای مختلف قرار گرفته است .در اين قسمت مروری بر برخی تحقيقات انجامشدۀ داخلی و
خارجی به عمل میآید.

پل در تحقيقی تحت عنوان «بازاريابی ،کيفيت و رضايتمندی مشتری در بازار خدمت صنعتی»
صنعت راهآهن را مطالعه کرده است .با استفاده از خط راهآهن و مشتريان ،روابط بين بازاريابی مديريت
کيفيت و رضايتمندی آشکار می شوند .نتيجه اينکه بازاريابی بهعنوان يک عامل تأثيرگذار عمده بر
رضايتمندی مشتری همراه با مديريت کيفيت ،به يک ترکيب مهمی تبديل میشوند .دو راهبرد ،يکی
فرهنگ و ديگری کنشها و اعمال با يکديگر ،سطوح بااليی از رضايتمندی را برای مشتريان صنعتی
ايجاد میکند (پل.)1994 ،3
هامر نيز پيرامون رضايتمندی از خدمات تحقيق کرد .وی بيان میکند اغلب تحقيقاتی که تحت
پوشش تحقيقات مربوط به خدمات قرار دارند ،با کيفيت خدمات دريافتی سروکار داشتهاند .هامر در
اين تحقيق بهطور تجربی انتظارات و نقش آن را بهعنوان نقطۀ مرجعی در فرآيند شکلگيری خدمات
دريافتی مطالعه میکند  .نتایج مطالعات وی نشان میدهد :اول اينکه عملياتیکردن ساختار انتظارات
در اين مطالعه در سه سطح گسترش می يابد تا نشان دهد که سه سطح عملياتیکردن بر حسب
تواناییاش برای پيشبينی کيفيت خدمات دريافتی نسبت به يک يا دو سطح عملياتیکردن ارجحيت
1. Kotler and Keller
2. Mohr
3. Paul
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مور در تحقيقی تحت عنوان «رخدادهای اجتماعی و رفتار مصرفکننده» ،نقش تالش کارمند بر
رضایتمندی نسبت به خدمات را بررسی ميکند که چگونه يک جنبۀ خدمت ،يعنی تالش کارمند
بر رضايتمندی مصرفکننده تأثير دارد .در طول تحقيق يک رابطۀ مثبت و قوی بين تالش و
رضایتمندی مشاهده گرديده که بهطور کلی میتوان گفت هنگامی که مشتری متوجه تالش کارمند
شود ،به آن ارزش میدهد و آن را درک میکند و ديگر اينکه سيستم ارتباطی مؤثر تالش کارمند
موضوع مهمی برای کارمندان شرکتهای خدماتی است (مور.)1991،2
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دارند .دوم اينکه نشان دهد انتظارات بهعلت جايگاهشان بهعنوان نقطۀ مرجع تأثير مهم و پيچيدهای
بر ارزيابی کيفيت خدمات دارند .سوم اينکه اين پژوهش عملياتیکردن جديدی از کيفيت خدمات
دريافتی ،يعني عملياتیکردن ارزشيابانه را پيشنهاد میکند (هامر.)1996 ،1
اندروود در يک سازمان خدماتی بزرگ بينالمللی تأثير بازخورد و تعقيب را بر رضايت مشتری مطالعه
کرده است .هدف اين مطالعه سنجش سودمندی و اثربخشی خدمات کارمندان براساس اندازه  های
رضايتمندی مشتريان از آن کارمندان است .نتـايج تحقيق نشان ميدهد که رفتارهای خاصی
تبيینگر پيشبينیکنندۀ رضايت مشتری هستند .اين رفتارها براساس معيارهای رضايتمندی
شغلی در ارتباط با کارمندان خدماتی ،سازمان خدماتی و همچنين ،رفتار آنها مشخص میشوند.
مشتری هایی که دنبال کار خود بودند ،رضايت بيشتری داشتند (اندروود.)1998 ،2
ايمان و احمدی در تحقيق خود با عنوان «ميزان و عوامل مؤثر در رضايت خدماتگيرندگان گمرک
ايران در استان فارس» در سال  1380به اين نتيجه رسيدند که تغييرات بنيادی در زمينۀ قوانين
و مقررات دستوپا گير گمرک الزامی است و همچنين ،تغييرات در قوانين واردات و صادرات و....
ضروری است (ایمان و احمدی.)1380 ،
سهیال دستی در تحقیقی با عنوان «بررسی ميزان رضايت بيماران از مراقبت های پرستاری و انتظارات
آنها از کادر پرستاری در کرمانشاه» به این نتیجه رسید که در مجموع  5درصد از واحدهای مورد
مطالعه در رابطه با نيازهای خود از کادر پرستاری دارای انتظارات کم و  31/5درصد بدون انتظار و
 18/5درصد دارای انتظارات زياد هستند ،که بين انتظارات و ميزان رضايت بيماران از هر دو بعد
جسمی و روانی و اجتماعی ،همبستگی معنیدار وجود دارد (دستی سهیال.)1375 ،
علی منصور صادقی در تحقیقی به شناسایی و رتبهبندی عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر
جلب رضایت مشتریان (در بانک آینده) پرداخته است .نتایج این تحقیق گویـای مؤثـربـودن عوامـل
پنـجگانـۀ درونـی به ترتيـب اولویـت ،قيمـت ،کارکنان ،خدمت (محصـول) ،امکانات فيزیکـی،
فرآیندهـا و همچنین ،عوامل چهارگانۀ بيرونـی ،مکان ،برنـد (تصویـر) ،بازاریابـی ،کانالهـای ارتباطـی
غيرحضـوری بر جلب رضایت مشتری است (منصور صادقی.)1392 ،
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مجتبی مهرابپور در تحقیقی به بررسی عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر وفاداری مشتریان در
شعب بانکهای انصار و سامان پرداخته است .نتایج به دست آمده از این تحقیق گویای مؤثربودن
عوامل چهارگانۀ درونی رضایت از کارکنان ،رضایت از قیمتگذاری ،سرعت ارائۀ خدمات ،کیفیت
خدمات و همچنین ،عوامل چهارگانۀ بیرونی مکان ،برند (تصویر) ،بازاریابی رابطهمند ،کانالهای
1. Hamer
2. Underwood

ارتباطی برای وفاداری مشتریان است (مهرابپور.)1397 ،
رسول اف و همکاران در تحقیقی به شناسایی سطوح نیازها و عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان ،پیش
نیازی برای اصالحات ساختاری در نظام بانکی در بانک کشاورزی پرداخته است .عوامل تأثیرگذار با
توجه به نتایج این تحقیق به ترتیب اولویت عبارتند از  .1طرز رفتار و نحوۀ برخورد کارکنان شعب
با مشتریان بانک .2 ،جوابگویی .3 ،سود و تسهیالت .4 ،سرعت در کار .5 ،کیفیت ارائۀ خدمات.6 ،
موقعیت مکانی و  .7کیفیت ارسال حوالهها (رسول اف و همکاران.)1380 ،

 .3روش تحقیق

 .3-1اهداف و فرضیات
در این تحقیق اهداف زیر مدنظر هستند:
 .1بررسی عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی شعبۀ اسالمشهر
 .2اولویتبندی عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی
شعبۀ اسالمشهر
در تحقیق حاضر در راستای اهداف اصلی تحقیق ،فرضیاتی بهصورت زیر طراحی شد:
فرضیۀ  )1موقعیت مکانی شعبه بر میزان رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی شعبۀ
اسالمشهر اثر دارد.
فرضیۀ )2تصویر برند شعبه بر میزان رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی شعبۀ اسالمشهر
اثر دارد.
فرضیۀ  )3استراتژیهای بازاریابی سازمان بر میزان رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی
شعبۀ اسالمشهر اثر دارد.
فرضیۀ  )4کانالهای ارتباطی غیرحضوری سازمان بر رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی
شعبۀ اسالمشهر اثر دارد.
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هدف از انتخاب روش پژوهش کمک به پژوهشگر است که هرچه سريعتر ،دقيقتر ،آسانتر و ارزانتر
به پاسخهاي احتمالي دست یابد .اين امر به اهداف و ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرايي محقق
بستگي دارد .در اینجا بهطور كلي به معرفي اهداف و فرضیات ،جامعه و نمونۀ آماری ،روش های
نمونهگیری و حجم نمونه ،روش های پژوهش ،نحوۀ گردآوری اطالعات و ابزارهای مربوط به آن و مدل
مفهومی پژوهش توجه شده است.
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فرضیۀ  )5نحوۀ ارائۀ خدمت از سوی سازمانهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی بر میزان
رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی شعبۀ اسالمشهر اثر دارد.
فرضیۀ  )6ویژگیهای فردی مخاطب بر میزان رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی شعبۀ
اسالمشهر اثر دارد.
فرضیۀ  )7کانالهای ارتباطی غیرحضوری سازمان بیشترین اثر را بر رضایتمندی مخاطبان سازمان
تأمین اجتماعی شعبۀ اسالمشهر دارد.
 .3-2انتخاب روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات
پیمایشی و از نظر روش تحلیل دادهها از نوع همبستگی محسوب میشود .با توجه به اینکه در این
تحقیق دادههای مورد نظر از طریق پاسخ به پرسشنامۀ لیکرتی  19پرسشی پایا (مقدار معیار آلفای
کرونباخ )0.78 ،از سوی مخاطبان تأمین اجتماعی شهرستان اسالمشهر در استان تهران صورت گرفته
است و هدف از آن بررسی و تحلیل مدل مفهومی عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان است،
از روش تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است.
جامعۀ آماری شامل  240هزار نفر از بیمهشدگان و مستمریبگیران اصلی و تبعی تحت پوشش شعبه
است .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده در خصوص مخاطبان استفاده شده و حجم
نمونه از طریق فرمول کوکران برابر با  384برآورد شده است.
در پرسشنامههای بهکارگرفتهشده در این پژوهش ،از آنجا که سؤاالت از مقیاسهای نسبی بهرهمند
بودند ،مبادرت به استفاده از طیف پنجگزینهای لیکرت شد و بدینترتیب ،اطالعات کیفی و ناپارامتریک
کمی و عددی تعبیرشدند و در محاسبهها مالک عمل قرارگرفت.
با مقادیر ّ
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برای ارزیابی روایی و اعتبار مدلهای اندازهگیری از روایی همگرا یا پایایی و روایی واگرا یا تشخیصی،
برای ارزیابی روایی و اعتبار مدل ساختاری از ضرایب مسیر بتا ،ضرایب استانداردشدۀ مسیرهای مربوط
به فرضیهها و مقادیر واریانس تبیینشده ،برای بررسی کیفیت مدل اندازهگیری و ساختاری از شاخص
بررسی اعتبار اشتراک و ضریب استون-گیسر(اعتبار حشو یا افزونگی) ،برای بررسی مدل و ارتباط بین
متغیرهای مدل از روش معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مجزورات جزئی  Plsاستفاده شده است.
همچنین ،جهت بررسی نرمالبودن دادهها ،قانون قوی اعداد بزرگ ،از آزمون  Tتکنمونهای جهت
آزمون فرضیات اصلی و فرعی در مدل استفادهگردیدهاست.

 .3-3مدل مفهومی تحقیق
در الگوی ترکیبی این پژوهش ،اثرعوامل بیرونی ،برند ،مکان ،بازاریابی ،کانالهای ارتباطی غیرحضوری
بهعنوان متغیرهای مستقل و متغیر رضایتمندی مخاطبان بهعنوان متغییر وابسته در نظر گرفته
شدهاند (منصورصادقی )1392 ،و عوامل سازمانهای مرتبط و خصوصیات فردی مخاطبان با توجه به
ساختار سازمان تأمین اجتماعی و نظر خبرگان امر به مدل اولیه اضافه گردید.
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 .1-4انتخاب روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها از نوع تحقیقات
پیمایشی و از نظر روش تحلیل دادهها از نوع همبستگی محسوب میشود .براي جمعآوري ديدگاههاي
مخاطبان از ابزار پرسشنامه استفاده گرديده است .در پرسشنامههای بهکارگرفتهشده از آنجا که
پرسشها ( 19پرسش) از مقیاسهای نسبی بهرهمند بودند ،مبادرت به استفاده از طیف پنجگزینهای
لیکرت شد (گزینهها شامل طیف از خیلی کم تا خیلی زیاد است) و بدینترتیب ،اطالعات کیفی و
کمی و عددی تعبیر شدند و در محاسبهها مالک عمل قرارگرفتند .همچنین،
ناپارامتریک با مقادیر ّ
برای بررسی و تحلیل مدل مفهومی عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان از روش تحلیل
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است.
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جامعۀ آماری مخاطبان شامل  240هزار نفر از بیمهشدگان و مستمریبگیران اصلی و تبعی تحت
پوشش شعبه است و حجم نمونۀ تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران برابر با  384برآورده شده است.
 .2-4تجزیه وتحلیل داده ها
برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و نتیجهگیری از روش های آماری از جمله روش معادالت
ساختاری و آزمونهای متفاوت با استفاده از نرمافزار  Smart-Plsبهنحوی که ذکر میشود ،استفادهگردید:
برای ارزیابی روایی و اعتبار مدلهای اندازهگیری از روایی همگرا یا پایایی و روایی واگرا یا تشخیصی،
برای ارزیابی روایی و اعتبار مدل ساختاری از ضرایب مسیر بتا ،ضرایب استانداردشدۀ مسیرهای مربوط
به فرضیهها و مقادیر واریانس تبیین شده ،برای بررسی کیفیت مدل اندازهگیری و ساختاری از شاخص
بررسی اعتبار اشتراک و ضریب استون-گیسر (اعتبار حشو یا افزونگی) ،برای بررسی مدل و ارتباط
بین متغیرهای مدل از روش معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مجزورات جزئی  Plsو برای بررسی
برازش کلی مدل از معیار روایی تشخیص و اعتبار مدل  GOFاستفاده شده است .همچنین ،جهت
بررسی نرمالبودن دادهها ،قانون قوی اعداد بزرگ و از آزمون  Tتکنمونهای جهت آزمون فرضیات
اصلی و فرعی در مدل استفادهگردیده است.
 .1-2-4تحلیل مدل مفهومی به روش مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد مؤلفه محور

منظور از تحلیل برازش مدل این است که تا چهحد یک مدل با دادههای مربوطه سازگاری و توافقدارد.
لذا در اینجا به ارزیابی برازش مدل مفروض پژوهش پرداخته میشود تا از سازگاری آن با دادههای
پژوهش اطمینان حاصلگردد.
 .1-1-2-4مدل مربوط به عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان

با اضافهکردن گویههای (پرسشهای مندرج در پرسشنامه) مربوط به هریک از سازههای مدل
مفهومی ،مدل مربوط به عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان ایجاد میگردد.
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شکل  .2مدل مربوط به عوامل بیرونی موثر بر رضایتمندی مخاطبان

متغیر پنهان (سازه)

نوع متغیر

ب رند

مستقل

مکان

مستقل

بازاریابی

مستقل

خصوصیات فردی

مستقل

متغیر آشکار(گویه)

شرح

VAR1

اعتبار شعبه

VAR2

خوش نامی در ارائۀ خدمات

VAR3

تصور ذهنی مخاطبان

VAR4

موقعیت جغ رافیایی

VAR5

مت راژ و وسعت مناسب

VAR6

تعداد گارگزاری و شعب اقماری

VAR7

است راتژیها در جذب بیمۀ اختیاری و مشاغل آزاد

VAR8

است راتژیها در ترغیب کارفرمایان جهت پرداخت

VAR9

وضعیت اقتصادی

VAR10

وضعیت جسمی
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جدول  .2سازهها و گویههای مدل
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ادامۀ جدول .2
متغیر پنهان (سازه)

نوع متغیر

سازمانهای مرتبط

مستقل

کانالهای ارتباطی
غیر حضوری

مستقل

رضایتمندی
مخاطب

وابسته

متغیر آشکار(گویه)

شرح

VAR11

سازمانها و شرکتهای وابسته به سازمان

VAR12

بانک رفاه کارگ ران

VAR13

تلفن گویای ندای تأمین 142

VAR14

سامانۀ یکپارچۀ سازمان تأمین اجتماعی

VAR15

سایت اطالعرسانی سازمان تأمین اجتماعی

VAR16

خلقوخوی مخاطب

VAR17

رضایت از خدمات سایر دستگاههای مرتبط

VAR18

خدمات غیرحضوری

VAR19

مشوقها و بخشودگیهای سازمان

 .2-1-2-4بررسی برازش مدل

پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازهگیری و بهکارگیری آنها در مرحلة اصلی جمعآوری دادهها
ضرورت دارد که پژوهشگر ازطریق علمی اطمینان نسبی الزم را نسبت به روابودن بهکارگیری ابزار
موردنظر و معتبربودن آن پیدا کند.
 .1-2-1-2-4روائي (اعتبار) ابزار سنجش

برای تعیین روایی پرسشنامه ابتدا با استفاده از راهنماییهای استاد راهنما و مشاور به بررسی سؤاالت
پرداخته شد و نظرات ایشان اعمال گردید .سپس با بهکارگیری معیار گیفن اشتراب هریک از سؤاالت
و سازهها مورد بررسی قرارگرفت .الزم به ذکر است گیفن و اشتراب 1توصیه میکنند که گویههای یک
سازه باید بیشترین بار عاملی را بر سازه خود داشته باشد .یعنی بار مقطعی کمتری بر سازههای دیگر
داشته باشد .آنها پیشنهاد میکنند که بار عاملی هر گویه بر روی سازه مربوط به خود باید حداقل 0.1
بیشتر از بار عاملی همان گویه بر سازههای دیگر باشد.
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با توجه به نتایج بهدستآمده از معیار گیفن و اشتراب در این تحقیق تمامی گویههای سازهها
بیشترین بار عاملی را بر سازۀ خود دارندکه نشانۀ تأیید روایی تشخیص و اعتبار مدل ساختاری است.

1. Gefen & Steraub

 .2-2-1-2-4پايایي پرسشنامه (اعتماد)

روش های مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد .در این پژوهش بهمنظور سنجش پايايي
پرسشها يک نمونة اوليه شامل 31پرسشنامة پيشآزمون توزیع شد و سپس ،با استفاده از دادههاي
بهدستآمده از پرسشنامه ،ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ توسط نرمافزار اسمارت پی-
ال-اس 1محاسبه گردید.
جدول  .3آلفای کرونباخ

متغیر پنهان

آلفای کرونباخ

رضایت  مندی مخاطب

0.8

بازاریابی

ب رند

0.9

خصوصیات فردی

0.7

کانال  های ارتباطی غیرحضوری

0.9

سازمانهای مرتبط

0.7

مکان

0.8

-

-

2

متغیر پنهان

آلفای کرونباخ

0.7

 .3-2-1-2-4بررسی کیفیت مدل

مقادیر غیرمنفی شاخصهای کیفیت مدل ساختاری 3نشانگر کیفیت مناسب و قابلقبول مدل
اندازهگیری و ساختاری هستند.
جدول  .4شاخص کیفیت مدل

SSO/1-SSE

سازه

0.44

رضایتمندی مخاطب

0.57

ب رند

0.59

کانالهای ارتباطی غیر حضوری

0.37

مکان

0.36

بازاریابی

0.32

خصوصیات فردی

0.26

سازمانهای مرتبط
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با توجه به نتایج بهدستآمده ،آلفای کرونباخ در تمام موارد بزرگتر از  0.7است و میانگین آن برابر
 0.78است که میتوان نتیجه گرفت از نظر پایایی مدل اندازهگیری مناسب است.
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1. Smart pls
2. Cronbachs Alpha
3. CV-COM

با توجه به جدول فوق که  ،SSOمجموع مجذورات مشاهدات برای هر بلوک متغیر پنهان (سازه) و ،SSE
مجموع مجذور خطاهای پیشبینی برای هر بلوک متغیر پنهان (سازه) و همچنین، 1-( SSE/SSO) ،
شاخص اعتبار اشتراک یا  CV-COMرا نشان میدهد و با عنایت به اینکه تمامی مقادیر شاخص اعتبار
اشتراک مثبت میباشند ،کیفیت مدل مناسب است.
 .4-2-1-2-4برازش کلی مدل

حاصل ضرب ميانگين شاخص اشتراكي 1در ميانگين واريانس استخراجي متغيرهاي مدل را محاسبه
و از آن جذر ميگيريم .عدد حاصله تعيين كنندۀ برازش كلي مدل است كه از معيار  GOFقابل
محاسبه است.
جدول  . 5برازش کلی مدل

سازه

شاخص اشتراکی

واریانس استخراجی()R2

رضایتمندی مخاطب

0.44

0.72

ب رند

0.57

-

کانالهای ارتباطی غیرحضوری

0.59

-

مکان

0.37

-

بازاریابی

0.36

-

خصوصیات فردی

0.32

-

سازمانهای مرتبط

-

-

می انگین

0.66

0.72

مقادير استاندارد براي اندازهگيري برازش كلي مدل به قرار زیر است:
 .1کمتر از  0.01ضعيف
 .2بین  0.01و  0.25متوسط
 .3بزرگتر از  0.36قوي
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = √𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑅𝑅 2
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با توجه به نتیجه بهدستآمده ،برازش کلی مدل قوی است.

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = √0.66 ∗ 0.72 = 0.69

1. Communality

 .2-2-4آزمون مدل ساختاری(فرضیه های پژوهش)
 .1-2-2-4آزمون تی تکنمونهای (بررسی اثر گویهها بر سازههای متناظر)

برای این منظور از مقادیر tمربوط به آزمون بوت استراپ (بارهای عاملی) استفاده میکنیم .در این
آزمون هرگاه تعداد نمونه بیش از  120باشد ،مقادیر مربوط به هر گویه اگر بزرگتر از  1.96باشد ،اثر
آن گویه بر سازۀ متناظر خود در سطح معنیداری  0.05معنیدار بوده و اگر بیشتر از  2.66باشد،
در سطح  0.01معنیدار میباشد .در این پژوهش هنگام اجرای آزمون بوت استراپ  200نمونه روی
نمونۀ  384تایی اصلی ساخته میشود.
با توجه به خروجی بهدستآمده از اجرای آزمون مالحظه میگردد که تمامی بارهای عاملی مربوط به
گویهها بزرگتر از  2.66هستند .لذا اثر تمامی گویهها بر سازههای متناظر خود در سطح معنیداری
 ،0.01معنیدار است.
 .2-2-2-4ضرایب استانداردشدۀ مسیرهای مربوط به فرضیهها (معنیداری ضرایب مسیر)

نتايج روابط معنيداري بين متغيرهاي مدل و فرضهاي تحقيق در جدول ذيل قابل مشاهده است.
سازه

ب رند

کانالهای ارتباطی غیر
حضوری

مکان

بازاریابی

خصوصیات
فردی

سازمانهای
م رتبط

رضایتمندی مخاطب

1.35

10.23

7.14

6.19

0.34

1.56

با توجه به نتایج آزمون داریم:
 .1اثر سازههای کانالهای ارتباطی غیرحضوری ،مکان و بازاریابی در سطح  01معنیدار است؛ زیرا
برای تمامی آنها آماره  tبزرگتر از  2.66می باشد.
 .2اثر سازۀ برند بر رضایتمندی مخاطب ،خصوصیات فردی و سازمانهای مرتبط در سطح 0.05
معنیدار نیست؛ زیرا برای آنها آماره  tکوچکتر از  1.96است.
 .3-2-2-4بررسی میزان اثر متغیرها بر یکدیگر با ضرایب مسیر Beta
جدول  . 7ضرایب مسیر Beta

سازه

ب رند

رضایتمندی مخاطب

0.05

کانالهای ارتباطی

مکان

بازاریابی

خصوصیات
فردی

سازمانهای
م رتبط

0.33

-0.01

-0.054

غیرحضوری

0.40

0.31
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جدول  .6ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه ها
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بنابراین سازههای کانالهای ارتباطی غیرحضوری ،بازاریابی ،مکان در بین سازههای مؤثر بر
رضایتمندی مخاطبان بهترتیب بیشترین تا کمترین اثر را رضایتمندی مخاطبان در تأمین اجتماعی
شعبۀ اسالمشهر دارند.
 .4-2-2-4مقادیر ( R2واریانس تبیین شده):
جدول  . 8واریانس تبیینشده
سازه

R Square

رضایتمندی مخاطب

0.72

نتیجۀ حاصل حاکی از آن است که سازههای برند ،مکان ،بازاریابی ،کانالهای ارتباطی غیرحضوری،
سازمانهای مرتبط ،خصوصیات فردی مخاطبان  72درصد از تغییرات سازۀ رضایتمندی مخاطبان
را تبیین میکنند.

 .5بحث و نتیجهگیری
 .1-5نتایج
با توجه به معنیداری اثر سازهها بر یکدیگر تصمیمگیری در مورد فرضیههای پژوهش بهصورت زیر است.
جدول  .9نتایج فرضیههای پژوهش
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نوع فرض

فرضیه

نتیجه

فرضیة اول

موقعیت مکانی اثر معناداری بر رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان
اسالمشهر ،استان ته ران دارد.

تأیید

فرضیة دوم

تصویر ب رند اثر معناداری بر رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان اسالمشهر
استان ته ران دارد.

رد

فرضیة سوم

است راتژیهای بازاریابی سازمان اثر معناداری بر ب رند اثر معناداری بر رضایتمندی مخاطبان
سازمان تأمین اجتماعی شهرستان اسالمشهر استان ته ران دارد.

تأیید

فرضیة
چهارم

کانالهای ارتباطی غیر حضوری اثر معناداری بر رضایتمندی مخاطبان سازمان تامین اجتماعی
شهرستان اسالمشهر ،استان ته ران دارد.

تأیید

فرضیة
پنجم

نحوۀ ارائۀ خدمت از سوی سازمانهای وابسته اثر معناداری بر رضایتمندی مخاطبان سازمان
تأمین اجتماعی شهرستان اسالمشهر استان ته ران دارد.

رد

فرضیة
ششم

ویژگیهای فردی مخاطبان اثر بر رضایتمندی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان
اسالمشهر استان ته ران دارد.

رد

فرضیۀ
هفتم

کانالهای ارتباطی غیرحضوری بیشترین اثر را نسبت به سایر عوامل بیرونی مؤثر ،بر
رضایتمندی مخاطبان دارد.

تائید

همینطور با توجه به نتایج بهدستآمده از ضرایب مسیر  ،Beteسازه کانالهای ارتباطی غیرحضوری
بیشترین اثر را بر سازۀ رضایتمندی مخاطبان در مقایسه با سازههای مکان و بازاریابی دارد .همچنین،
بر اساس نتایج حاصل از مقادیر ( R2واریانس تبیینشده) ،سازههای مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان
(برند ،مکان ،بازاریابی ،کانالهای ارتباطی غیرحضوری ،سازمانهای مرتبط و خصوصیات فردی
مخاطبان)  72درصد از تغییرات سازۀ رضایتمندی مخاطبان را پیشبینی میکنند.
 .2-5مقایسۀ پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها
پژوهش  های انجامشده
نویسنده

پل 1994

عنوان

بازاريابی ،کيفيت و
رضايتمندی مشتری
در بازار خدمت
صنعتی

پژوهش حاضر
نتیجه

نتیجۀ پژوهش حاضر

در پژوهش حاضر تأثیر بازاریابی بر
بازاريابی بهعنوان يک عامل تأثير گذار
عمده بر رضايتمندی مشتری مطرح است .رضایتمندی تأیید شده است ،ولی
بیشترین اثر به ترتیب م ربوط به
کانالهای ارتباطی غیرحضوری و
موقعیت مکانی است.

بررسی عوامل درون
و برون سازمانی مؤثر
بر وفاداری مشتریان
درشعب بانکهای
انصار و سامان

عوامل درونی رضایت از کارکنان ،رضایت از
قیمتگذاری ،سرعت ارائۀ خدمات ،کیفیت
خدمات و همچنین عوامل بیرونی مکان،
ب رند (تصویر) ،بازاریابی رابطهمند ،کانالهای
ارتباطی ب رای وفاداری مشتریان مؤثر است.

در پژوهش حاضر اثر ب رند بر
رضایتمندی رد شده است ،ولی
بهترتیب اولویت اثر کانالهای
ارتباطی غیرحضوری ،موقعیت
مکانی و بازاریابی مورد تأیید ق رار
گرفته است.

شناسایی سطوح
نیازها و عوامل مؤثر
بر رضایت مشتریان
 ،پیشنیازی ب رای
اصالحات ساختاری در
نظام بانکی در بانک
کشاورزی

عوامل تأثیرگذار با توجه به نتایج این
تحقیق بهترتیب اولویت عبارتند از طرز
رفتار و نحوۀ برخورد کارکنان شعب با
مشتریان بانک ،جوابگویی ،سود و
تسهیالت ،سرعت در کار ،کیفیت ارائۀ
خدمات ،موقعیت مکانی و کیفیت ارسال
حوالهها

در پژوهش حاضر تأثیر موقعیت
مکانی بر رضایتمندی تأیید شده
است ،ولی بیشترین اثر بهترتیب
م ربوط به کانالهای ارتباطی
غیرحضوری است.

مجتبی
مه رابپور
1397

رسول اف
و همکاران
1380

 نیبطاخم یدنمتیاضر نازیم رب رثؤم ینامزاس نورب لماوع یسررب

عوامـل درونـی ،بهترتيـب اولویـت،
شناسایی و رتبهبندی
قيمـت ،کارکنان ،خدمت (محصـول)،
عوامل درون و برون
سازمانی مؤثر بر جلب امکانات فيزیکـی  ،فرآیندهـا و همچنین،
علی منصور
عوامل بيرونـی ،مکان ،ب رنـد (تصویـر)،
رضایت مشتریان (در
صادقی 1392
بازاریابـی ،کانالهـای ارتباطـی
بانک آینده)
غيرحضـوری بر جلب رضایت مشتری مؤثر
هستند.

در پژوهش حاضر اثر ب رند بر
رضایتمندی رد شده است ،ولی
بهترتیب الویت اثر کانالهای
ارتباطی غیرحضوری ،موقعیت
مکانی و بازاریابی مورد تأیید ق رار
گرفته است.
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 .3-5پیشنهادات حاصل از فرضیه های پژوهش
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مدل ساختاری پژوهش میتوان پیشنهادات زیر را مدنظر قرار داد:
 عامل کانالهای ارتباطی غیرحضوری از دیدگاه مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی بیشترین اثر را بررضایتمندی مخاطبان داشته است ،لذا تمرکز برنامههای غیرحضوری نمودن خدمات سازمان تأمین
اجتماعی میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت و مسائل مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی باشد.
 معناداربودن اثر عوامل موقعیت مکانی و استراتژیهای بازاریابی سازمان تأمین اجتماعی بررضایتمندی مخاطبان نشاندهندۀ این موضوع است که مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی دسترسی
آسان به شعب و همچنین ،حقبیمۀ پرداختی مناسب را از مسئوالن آن سازمان خواستار هستند که
مقامات سازمان تأمین اجتماعی میبایست نگاه ویژهای به این عوامل داشته باشند.
 .3-5پیشنهادات به سایر پژوهش های آتی
 در پژوهشهای آتی میتوان به سایر عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان سازمانتأمین اجتماعی پرداخت.
 پژوهش حاضر را میتوان در سایر شعب سراسر کشور انجام داد. -برای انجام پژوهشهای مشابه میتوان از سایر روش های آماری و تصمیمگیری استفاده کرد.
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ضمائم:
در این بخش آمار توصیفی مربوط به اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان (افراد نمونه) و وضعیت
متغیرهای تحقیق با بهکارگیری جداول و نمودارها و همچنین ،نتایج حاصل از معیار گیفن اشتراب و
مقادیر tمربوط به آزمون بوت استراپ گویهها به نمایش گذاشته شده است.
 -1آمار توصیفی:
در این بخش به توصیف جمعیتشناختی افراد شرکتکننده در این پژوهش از طریق توصیف
متغیرهای جمعیتشناختی سن و تصحیالت میپردازیم.
 .1-1تفکیک عناصر نمونه براساس جنسیت
جدول  .11تفکیک عناصر نمونه براساس جنسیت

1

زن

223

%58.07

2

مرد

160

%41.67

شکل  .3تفکیک مخاطبان براساس جنسیت

 .2-1تفکیک عناصر نمونه براساس سن
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گروه

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی نسبی
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جدول  .12تفکیک عناصر نمونه براساس سن
گروه

سن

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

1

کمتر از  20سال

2

%0.52

2

بین  20تا  30سال

58

%15.10

ادامۀ جدول 12
گروه

سن

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

3

بین  30تا  40سال

190

%49.48

4

بین  40تا  50سال

91

%23.70

5

باالی  50سال

42

%10.94

شکل  - 4تفکیک مخاطبان براساس سن

 .3-1تفکیک عناصر نمونه براساس تحصیالت
جدول  .13تفکیک عناصر نمونه براساس تحصیالت
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گروه

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

1

دیپلم و زیر دیپلم

75

%19.53

2

فوق دیپلم

95

%24.74

3

لیسانس

119

%30.99

4

فوق لیسانس

92

%23.96

5

دکتری و باالتر

2

%0.52

شکل  .5تفکیک مخاطبان براساس تحصیالت

 .2نتایج حاصل از معیار گیفن اشتراب

جدول  .14معیار گیفن اشتراب

VAR1
VAR2

0. 849361

0. 453305

0. 29407

0. 296669

0. 001936

0. 233294

0. 296566

0. 91834

0. 521633

0. 429666

0. 417595

0. 16352

0. 423244

0. 480573

VAR3

0. 913937

0. 667865

0. 52791

0. 423805

0. 178911

0. 371772

0. 602747

0. 693136

0. 818412

0. 529725

0. 45282

0. 323828

0. 300479

0. 598691

0. 416655

0. 848001

0. 594985

0. 547709

0. 367876

0. 435533

0. 641888

0. 473352

0. 827519

0. 55421

0. 632215

0. 372903

0. 477013

0. 545272

0. 384412

0. 572865

0. 877954

0. 64835

0. 600391

0. 452138

0. 582955

0. 489165

0. 630864

0. 911986

0. 460792

0. 574964

0. 42788

0. 680333

0. 369003

0. 510597

0. 499958

0. 843073

0. 479634

0. 345246

0. 42625

0. 40349

0. 628576

0. 574324

0. 923019

0. 486578

0. 568302

0. 595801

0. 017681

0. 299469

0. 553782

0. 441155

0. 854708

0. 342688

0. 387756

0. 233196

0. 434938

0. 582392

0. 50076

0. 881792

0. 433555

0. 426785

VAR14

0. 376432 0. 222774

0. 403874

0. 471604

0. 424204

0. 882734

0. 53422

0. 427798

0. 448895

0. 440183

0. 504354

0. 358549

0. 918862

0. 681306

VAR15

0. 404414

0. 477207

0. 478138

0. 471092

0. 441324

0. 907934

0. 660753

VAR16

0. 570774

0. 643846

0. 573874

0. 530891

0. 399039

0. 688176

0. 82704

VAR4
VAR5
VAR6
VAR7
VAR8
VAR9
VAR10
VAR11
VAR12
VAR13
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متغیر

ب رند

مکان

بازاریابی

خصوصیات
فردی

سازمانهای کانالهای ارتباطی رضایتمندی
مخاطب
غیرحضوری
م رتبط
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متغیر

ب رند

مکان

بازاریابی

خصوصیات
فردی

سازمانهای کانالهای ارتباطی رضایتمندی
مخاطب
غیرحضوری
م رتبط

VAR17

0. 293226

0. 509049

0. 622735

0. 428457

0. 582307

0. 565568

0. 805378

VAR18

0. 511061

0. 657117

0. 648355

0. 482728

0. 307478

0. 527697

0. 848991

VAR19

0. 384713

0. 517534

0. 45474

0. 481523

0. 238413

0. 480411

0. 783005

با توجه به جدول باال تمامی گویههای سازهها بیشترین بار عاملی را بر سازۀ خود دارندکه نشانه تأیید
روایی تشخیص و اعتبار مدل ساختاری است.
 .3نتایج حاصل مقادیر tمربوط به آزمون بوت استراپ گویه ها
جدول  .15مقادیر  tمربوط به آزمون بوت استراپ گویهها
متغیر

ب رند

VAR1

38. 42

VAR2

67. 13

VAR3

107. 39

مکان

VAR4

45. 36

VAR5

55. 41

VAR6

43. 06

بازاریابی

VAR7

59. 73

VAR8

111. 75

خصوصیات
فردی

VAR9

36. 62

VAR10

86. 39

سازمانهای
م رتبط

VAR11

35. 78

VAR12

50. 38

کانالهای ارتباطی
غیرحضوری

VAR13

63. 10

VAR14

112. 11

VAR15

112. 20

رضایتمندی
مخاطب

VAR16

44. 16

VAR17

39. 28

VAR18

56. 59

VAR19

28. 51

