روشهای مختلف اندازهگیری
رضايت مشتري
آناهيتا ملكي٭ ـ ماهان دارابي
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چکیده :امروزه س��ازمان هاي توليدي يا خدماتي ،ميزان رضايت مش��تري را به عنوان معياري مهم براي س��نجش
كيفيت كار خود قلمداد مي كنند و اين روند همچنان درحال افزايش اس��ت .اهميت مش��تري و رضايت او چيــزي
اس��ت كه به رقابت در س��طح جهاني برمي گردد .به طوری که رضایت مش��تری یکی از اصلی تری��ن ابعاد نظام های
مدیری��ت کیفیت و مدل های تعالی س��ازمانی همچ��ون مالکوم بالدریج ،EFQM ،گس��ترش عملکرد کیفی(،)QFD
مدیریت کیفیت جامع ( )TQMو ش��اخص رضایت مش��تری ( )CSIمی باش��د .در این مقاله پس از معرفی مدل ها ی
مختلف اندازه گیری رضایت مشتری به مقایسه شاخص های هر یک پرداخته شده است.

واژههاي کليدي :اندازهگیری رضایت مشتری ،شاخص رضایت مشتری

 .1مقدمه

مشتریان و مصرفکنندگان ،همواره در جستجوی عرضهکنندگانی هستند
که کاال یا خدماتی به مراتب بهتر به آنها ارائه کنند .شواهد و مدارك زيادي
نيز نشان ميدهند كه در دنياي رقابتي امروز ،كشف نيازها و خواستههاي
مش��تريان و برآورده ساختن آنها قبل از رقبا ،يك شرط اساسي موفقيت
براي شركتهاست .از اين رو سازمانها و بنگاههای تجاری تالش میکنند تا
از طریق دستيابي به مزایای منحصر به فرد ،نسبت به سایر رقبا به موقعیتی
ممتاز دس��ت یابند .یکی از متداولترین روشها جهت تعیین میزان ارضای
نیازها و خواس��تهها از طریق کاالها وخدمات ارائه ش��ده توسط سازمانها
سنجش رضایت مشتری است .اندازهگيري رضايت مشتري ،ابزار مؤثري براي
كنترل عملكرد كلي سازمان ارائه كرده و سازمان را در تشخيص ضعفهايش
و تالش براي برطرف كردن آنها ياري ميدهد و امكان شناسایي برتريهاي
اقتصادي به مقتضاي شرايط خاص زماني را براي سازمان فراهم ميسازد .در
اين مقاله ابتدا مفهوم رضايت مشتري ،روشها و مدلهاي مختلف سنجش
رضايت مشتري معرفي ميشود و در انتها شاخصهاي ملي رضايت مشتري
برخي كشورها مورد بررسي قرار ميگيرد.

 .2مفهوم رضايت مشتري

رضایت مش��تری از جمله اقدامات داخلی سازمان ها محسوب می شود
٭ كارشناسی ارشد مهندسي صنايع
٭٭ كارشناس مدیریت برنامهريزي و تحقیقات بازار سایپا
آدرس پست الکترونيکmahandarabi@yahoo.com :

که نمود جهت گیری آن ها به سمت ارضای خواسته های مشتری است
و جهت ارتقا کیفیت محصوالت و خدمات را نشان مي دهد.
به نظر ژوران ،رضایت مش��تری حالتی اس��ت که مش��تری احس��اس
می کند که ویژگی های محصول منطبق بر انتظارات اوس��ت .نارضایتی
نیز حالتی اس��ت که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی،
شکایت و انتقاد مشتری می شود.
در یک تعریف ،رضایت مشتری حالت و واکنشی است که مصرف کننده
و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز می کند.
لینگنفل��د ،رضای��ت مش��تری را از لحاظ روانش��ناختی ،احساس��ی
می داند که در نتیجه مقایس��ه بین محصوالت دریافت ش��ده با نیازها
و خواس��ته های مش��تریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با محصول
حاصل می شود.
بنابر تعریف راپ ،رضایت مش��تری به عنوان یک دیدگاه فردی تعریف
می ش��ود که از انجام مقایسه های دائمی بین عملکرد واقعی سازمان و
عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می شود.
تاپفر بیان می دارد که رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک
س��ازمان یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد بلکه به توانایی و
قابلیت سازمان در تأمین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد.
ریچ��ارد الیور اعتقاد دارد که رضایتمندی مش��تری یا عدم رضایت او
از تفاوت بین انتظارات مش��تری و کیفیتی که او دریافت کرده اس��ت
حاص��ل می ش��ود .به این ترتیب ب��رای اندازه گیری رضایت مش��تری
می توان از رابطه زیر استفاده کرد:
رضایت مشتری = استنباط مشتری از کیفیت  -انتظارات مشتری
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در نظری��ه بازاریابی بر مبنای مش��تری گرایی در دهة  ، 1960هدف
تمرکز بر شناس��ایی خواس��ته های یک گروه از مش��تریان و س��پس
بیشینه س��ازی میزان رضایت آنان از طریق عرضه محصول یا خدمت
مناسب ،مطرح ش��ده بود .مطابق این رویکرد ،رضایت مشتری هدف
نهایی اقدامات بازاریابی س��ازمان می باشد .متأسفانه به نظر می رسد
که در دهه  ،1990بازاریابان در راس��تای تحقق اصل مشتری گرایی،
به نوعی نزدیک بینی دچار گش��ته و به ج��ای تمرکز بر تأمین منافع
مشتری ،توجه خود را بر مش��خصات فیزیکی محصوالت عرضه شده،
معطوف کرده اند .هر جا که این جهت گیری نادرس��ت وجود داش��ته
باش��د ،احتمال دارد که رضایت مش��تری ،اولوی��ت اصلی خود را در
میان سیاس��ت های کلیدی س��ازمان از دس��ت بده��د .به طوري كه
یک��ی از ب��زرگان صنعت خودرو ،هنری رویس ،مؤس��س کارخانجات
خودروس��ازی رولزـ روی��س که کیفیت محصوالت��ش زبانزد خاص و
عام اس��ت ،در سال  1906طی بیاناتی پایبندی سازمان خویش را به
اصل رضایت مش��تری صراحتاً اینگونه اعالم نمود« :رغبت و اشتیاق
ما برای جلب رضایت مش��تری در ش��رکت خودروسازی رولزـ رویس
در لحظه ای که مش��تری ،خ��ودرو را خریداری نموده و س��ند آن را
تحویل می گیرد پایان نمی پذیرد .هدف نهایی ما آن است که خریدار
محص��والت رولزـ رویس در حین اس��تفاده از خودرو ،رضایتمندی را
هر لحظه بیشتر از لحظه قبل با تمام وجود احساس کند».
شرکت فروش تویوتا موتور نیز به طور مشابه ،اهمیت اصل مشتری گرایی
را در س��ازمان خوی��ش این گونه اذعان نموده اس��ت« :بنی��اد تمامی
برنامه های تجاری تویوتا در ایاالت متحده ،کس��ب رضایت مش��تریان
به صورت تمام و کمال می باش��د .رضایت مش��تری ،مهمترین فلسفه
وجودی شرکت تویوتا به شمار می رود».

روش های عینی :این روش ها از طریق اندازه گیری ش��اخص هایی
که همبستگی قوی با رضایت مشتریان دارند ،به طور غیر مستقیم به
اندازه گیری رضایت مش��تریان می پردازند .به علت شک و تردید در
اعتبار و صحت این روش ها ،از این روش ها کمتر استفاده می شود.
روشهای نظری یا مفهومی :در این روشها بهطور مستقیم از نظرات
مش��تریان در اندازهگیری میزان رضایت مشتریان استفاده میشود .لذا
این روشها اعتبار بیشتری نسبت به روشهای عینی دارند.

 .4مدل ها ي اندازه گیری رضایت مشتری

4ـ .1مدل كانو
در اواخر دهه هفتاد قرن بيس��تم دكتر نورياكي كانو از دانش��كده ريكا
در توكيو و يكي از برجس��تهترين صاح��ب نظران علم مديريت كيفيت
مدلي را مطرح نمود كه امروزه در اكثر الگوهاي رضايت مش��تريان مورد
اس��تفاده قرار ميگيرد .در حالي كه بس��ياري از تعريفات قبلي كيفيت،
تك بعدي بود ،وي در مدل خود نيازمنديهاي مشتريان و يا به عبارت
ديگر خصوصیات كيفي محصوالت را به سه دسته تقسيم نمود و هر سه
ن��وع نيازمندي را در يك نمودار دو بعدي نمايش داد .دو بعد به صورت
زير بودند:
مرحله اي كه محصول يا كار عمل مي كند.
مرحله اي كه استفاده كننده از آن راضي است.
مقايسه پارامتر هاي كيفيت عملكرد و رضايت استفاده كننده در جدول
دو مح��وري ،اين را نش��ان داد كه تعريف كيفيت بس��يار پيچيده تر و
كلي نگرانه تر اس��ت .ارتباط كيفيت در دو محور ،س��ه تعريف منحصر
به فرد از كيفيت را به دكتر كانو نش��ان داد كه شامل كيفيت اساسي،
كيفيت عملكردي و كيفيت انگيزشي است (شکل .)2

 .3روش ها ي اندازه گیری رضایت مشتری

برای اینکه یک سازمان قادر باشد اندازه گیری رضایت مشتری را انجام
ده��د ،باید مدل و روش��ی در این رابطه طرح ری��زی نماید ،به نحوی
که از زیربنای نظری مس��تحکم و س��اخت یافته ای برخوردار باش��د و
شاخص هایی برای این منظور تنظیم نماید تا بتواند با استفاده از آن به
ارزیابی و اندازه گیری بپردازد.

شکل  .1روش های اندازه گیری رضایت مشتری
مدل ها و الگوهای مختلف از س��وی محقق��ان علوم مدیریت کیفیت و
دانشمندان علوم اقتصادی و بازاریابی برای اندازه گیری رضایت مشتری
را می توان به دو دسته همانند شکل  1تقسیم کرد:
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شکل .2مدل کانو
مح��ور عمودي ميزان رضايت و يا خش��نودي مش��تري و محور افقي
ميزان ارائه الزام كيفي مورد نظر مش��تري را نش��ان مي دهد .باالترين

و پايين تري��ن نقطه از مح��ور عمودي نمودار به ترتي��ب بيانگر نهايت
رضايت مش��تريان و عدم رضايت مش��تريان اس��ت .محل تالقي محور
افقي و عمودي بيانگر جايي اس��ت كه مشتري در حالت تعادل از نظر
رضايت و عدم رضايت قرار دارد .سمت راست محور افقي ،بيانگر جايي
اس��ت كه الزام كيفي مورد انتظار به طور كامل عرضه ش��ده اس��ت و
سمت چپ محور افقي ،نقطه ارائه محصولي است كه خصوصيات كيفي
مورد انتظار را ندارد و الزام كيفي مورد نظر به هيچ عنوان در محصول
يا خدمت لحاظ نشده است.
4ـ1ـ .1کاربردهای مدل کانو
مدل كانو موارد زير را نيز در بر دارد:
رضايت مشتريان بزرگترين ارتباط و وابستگي را به اين مدل دارد.
اين مدل بيشترين سهم را در بودجه تحقيقاتي بازار دارد.
باعث افزايش و رشد خواسته ها و نيازهاي مشتريان مي شود.
باعث تعديل رقابت بين سازمان ها مي شود.
موفقي��ت در اين مدل بس��تگي به اجراي صحيح و تعريف درس��ت
شاخص ها دارد.
4ـ1ـ .2مزاياي مدل كانو
از جمله مزیت های مدل کانو می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ارتباط بهتر با مشتريان
فهميدن و درك مشتريان و نيازهاي مشتريان
رضايت نهايي مشتريان
4ـ .2مدل فورنل
ش��اخص رضايتمندي كشور س��وئد در س��ال  1989توسط پروفسور
فورنل بر اس��اس يك مدل س��اخت يافته و با اس��تفاده از نظرسنجي
مش��تريان طراحي شده بود ،بررس��ي فعاليت هاي تحقيقاتي در كشور
سوئد موجب شد تا مدل فورنل به عنوان بهترين روش جهت ارائه يك
شاخص استاندارد در سطح ملي شناخته شود.

شکل  .3ساختار کالن مدل شاخص رضایت مشتری
در کشور سوئد
ويژگ��ي و ش��اخصه مهم اين مدل جامعيت آن ،امكان اس��تفاده از آن
جهت ارزيابي كيفيت در يك مقياس وس��يع و امكان مرتبط س��اختن
كيفيت با رفتار مش��تري مي باشد .پس از س��وئد اين مدل در آمريكا
بس��يار مورد توجه قرار گرفت ،سپس محققان اروپایي نيز از اين مدل
تبعيت كرده و آن را مورد اس��تفاده قرار دادند ،در حال حاضر فقط در
ش��اخص هاي رضايتمندي با يكديگر تفاوت دارند .اين مدل يك مدل
مفهومي است و تأكيد بر محاسبات همگن سازي شاخص هاي انتظاري

مش��تريان و ايجاد قضاوت بر اس��اس سيس��تم ش��هودي يا احساسي
مصرف كنندگان و مشتريان دارد.
عوام��ل زيادي همانند عوامل موجود در ش��کل  3بر رضايت مش��تري
تأثيرگذار اس��ت كه در اين م��دل به صورت روابط علت و معلولي مورد
توجه و بررسي قرار مي گيرند .برخي از اين عوامل به عنوان عامل اصلي
رضايت مش��تري و براي برخي ديگر مجموعه اي از خصوصيات اوليه يا
خصوصيات ضروري در نظر گرفته مي شود.
4ـ .3مدل اسكمپر
مهمتری��ن موض��وع در مدل کانو ایجاد خالقی��ت و نوآوری در ارائه
خدمت به مش��تری ب��ود .دکتر اس��بورن تحقیقات گس��ترده ای به
منظور بررس��ی مبانی ابتکارات ،اختراعات و اکتش��افات انجام داده
و به این نتیجه رس��یده ک��ه تمام نوآوری ها بر هفت پایه به ش��رح
جدول زیر اس��توار اس��ت که بر اساس س��ؤال ،ایده و انگیزه ایجاد
می شود و کلید رمز موفقیت آن بر پایه سؤاالت شش گانه 5W-1H
قرار دارد.
جدول  .1جدول نوآوری ها در مدل اسکمپر

4ـ .4مدل سروکوال
ای��ن مدل در اوایل دهه  80میالدی توس��ط پاراس��ورامن و همکاران
معرفی شد .در این مدل رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده
سنجیده می شود.
در این مدل پرس��ش نامه ای طراحی گردیده که شامل  22معیاری بود
که گیرندگان خدمات و مش��تریان در گروه های کانونی تش��کیل شده
توسط این گروه محقق ،جهت ارزیابی کیفیت خدمات به کار می بردند،
این  22پرس��ش 5 ،جنبه مختلف خدمات کیفیت را ش��امل می شد و
در س��ال  88میالدی جنبه دیگری نیز به آن اضافه ش��د که برخی از
جنبه ها و ابعاد مدل سروکوال عبارتند از:
محسوس ها :ش��امل وس��ایل فیزیکی ،تجهیزات ،ظاهر کارکنان و
وسایل ارتباطی به لحاظ ظاهری
قابلیت اطمینان :توانایی انجام خدمات تعهد ش��ده با دقت کامل و
قابل اطمینان
پاس�خ دهی :شامل رغبت کمک به مش��تری و فراهم کردن فوری
خدمات
تضمین :ش��امل دان��ش و نزاکت کارکنان و توانائ��ی آنان در القای
اعتماد به درستی خدمات
همدلی :شامل توجه اختصاصی که شرکت برای مشتریان ویژه خود
فراهم می آورد.
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بهب�ود :ش��امل توانایی س��ازمان در اصالح مش��کالت بوجود آمده
احتمالی
مدل سروکوال از  2قسمت تشکیل شده است:
قسمت اول اندازه گیری انتظارات مشتریان که از  22پرسش تشکیل
شده و به منظور شناسایی انتظارات مشتری در ارتباط با یک خدمت
مورد استفاده قرار می گیرد.
قس��مت دوم اندازه گیری دریافت مشتری ،که این قسمت نیز دارای
 22پرس��ش نظیر پرسش های قسمت اول است و برای اندازه گیری
ارزیابی مش��تری در خدمات دریافت شده توسط یک سازمان به کار
برده می شود.
4ـ4ـ .1محدودیت های مدل سروکوال
انتقادات زیادی نیز به مدل س��روکوال وارد ش��ده اس��ت و مهمترین
آن اینک��ه ای��ن مدل صرف��اً جه��ت اندازه گیری رضایت مش��تریان از
خدمات ارائه شده توسط شرکت ها به کار می آید و روش مطلوبی برای
رضایت سنجی از محصوالت نمی باشد .این مدل وارد جزئیات نمی شود
و به صورت کلی و کالن به رضایت سنجی می پردازد.

جدول الگوهای مختلفی که توس��ط دانش��مندان و مراک��ز مطالعاتی
کش��ورها در اين زمينه ارائه شده را تشریح می کند كه در ادامه برخي
از آن ها را تشريح مي كنيم.
5ـ .1شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا ()ACSI
یک��ی از مهمترین ش��اخص های رضایت مش��تری از کیفیت کاالها و
خدمات عرضه شده که با استفاده از مدل های علی ـ معلولی و پیامدها
توسعه یافته اند ،شاخص رضایت مشتری آمریکا  ACSIمی باشد.
این مدل ع�لاوه بر ارائه مقادیر پارامترهای میانگین و پراکندگی برای
متغیر رضایت مش��تری و علل آن برای یک س��ازمان ،به ارزیابی تأثیر
متغیرها بر یکدیگر نیز می پردازد.
مدل  ACSIش��امل تعدادی متغیر پنهان می باش��د که به وسیله چند
ش��اخص قابل اندازه گیری و از طریق نظرس��نجی مش��تریان محاسبه
می ش��ود .اعتبار این ش��اخص به دلیل محاسبه درون سنجی از روابط
عل��ی و معلولی ارتق��ا می یابد .در این مدل رضایت مش��تری از جمله
متغیرهایی اس��ت که با اس��تفاده از چند ش��اخص قاب��ل اندازه گیری
محاس��به می شود .اين رویکرد چند شاخصه است و شاخص های مورد
نظر شامل رضایتمندی کل ،تلقی مشتری از کیفیت محصول یا خدمت
در قیاس با انتظارات او و کیفیت محصول یا خدمت دریافتی در قیاس
با محصول یا خدمت ایده آل مشتری می باشند( .شكل )4

جدول  .2عناوین شاخص های ملی رضایت مشتری
در کشورها همراه با سال ابداع آن

شكل  .4مدل کلی ACSI

 .5شاخص رضايت مشتري

تمایل وس��یعی در بین کشورهای توس��عه یافته و رو به توسعه وجود
دارد که ش��اخص رضایت مش��تری (س��ی.اس.آی) را برای سطح خرد
(بنگاه) ،ملی و بین المللی تعریف نمایند و صنایع و بنگاه های خود را با
آن مبنا مورد ارزیابی قرار دهند .اهمیت این ش��اخص تا بدانجاست که
این کشورها این معیار را نه تنها برای سازمان ها و صنایع مختلف بلکه
به صورت ملی مورد بررس��ی قرار داده و جایگاه ش��اخص ملی رضایت
مش��تریان را هم بهای تولی��د ناخالص ملی دانس��ته و از نتایج آن در
برنامه ریزی های راهبردی خرد و کالن بهره می برند.
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متغیرهای ش��ش گانه پنهان مس��تقیماً قابل اندازه گیری نیستند ،بلکه
هر یک از آن ها به کمک معیارهای متعدد که در ش��کل فوق مشخص
ش��ده است ،ارزیابی می شوند .جدول  3شاخص هاي مدل  ACSIرا که
براي اندازه گيري متغيرهاي پنهان مورد استفاده قرار مي گيرند ،نشان
مي دهد.
با اس��تفاده از نظرات مشتریان سازمان در خصوص هر یک از معیارها،
وضعی��ت آن متغیرها مش��خص می ش��ود .ب��ا اس��تفاده از داده های
جمع آوری شده مقدار شاخص رضایت مشتری محاسبه می شود.
5ـ .2معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری اروپا ()ECSI
فق��دان اطالع��ات معتبر ،که به ص��ورت منظم در طی زم��ان نمایانگر
اس��تنباط مش��تریان از عملکرد کیفی س��ازمان ها در اغلب بخش های
اقتصادی قارة اروپا می باشد بعنوان انگیزه اصلی جهت تدوین شاخص
رضایت مشتری در اروپا معرفی شده است .از سوی دیگر الزامات مدل
تعالی ای.اف.کیو.ام عامل بعدی در تالش س��ازمان های اروپایی جهت
اندازه گیری رضایت مشتریان به شمار می رود.

جدول  .3شاخص های مدل ACSI

البت��ه بای��د به این نکته اذعان داش��ت ک��ه ممکن اس��ت در واقعیت
روابط بیش��تری مابین متغیرها موجود باشد و در جدول زیر به برخی
شاخص ها و عوامل مدل اشاره می کنیم.
جدول  .4شاخص ها و  عوامل مدل ECSI

شکل  .5مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا ()ECSI
این مدل که در ش��کل نش��ان داده ش��ده ،یک مدل س��اختاری است
که ش��امل تعدادی متغیر پنهان می باش��د و س��اختار کلی آن با مدل
 ACSIیکسان است .در این مدل ،با  7متغیر پنهان مواجه هستیم .این
مؤلفه ها عبارتند از:
تصویرسازمانی عرضه کننده
انتظارات مشتری
تلقی مشتری از کیفیت محصول
تلقی مشتری از کیفیت خدمات
ارزش درک شده
رضایت مشتری
وفاداری مشتری

5ـ .3معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری
سوئیس ()SWICS
کار ایجاد یک ش��اخص ملی برای رضایت مش��تری در کشور سوئیس
س��ال  1996طی یک پروژه تحقیقاتی در دانش��کده ام��ور بازاریابی و
کس��ب و کار دانشگاه بازل آغاز ش��د .مطالعات برای تحقق چند هدف
عمده صورت پذیرفت:
تروی��ج آگاهی عمومی نس��بت ب��ه ضرورت برق��راری نظام مدیریت
کیفیت در س��ازمان ها ،تبلیغ فرهنگ مش��تری گرایی در سطح ملی و
توس��عه عالقه و انگیزه س��ازمان ها جهت بهب��ود کیفیت محصوالت و
خدمات به مشتریان
بررس��ی و مقایسه رضایت مش��تری در موقعیت ها و سطوح مختلف
اقتصادی
توس��عه یک مدل س��اخت یافته و بهبود آن در مقایس��ه با مدل های
کشور سوئد و کشور آمریکا برای اندازه گیری رضایت مشتری
بررس��ی تمایل مشتریان برای تکمیل پرسش نامه هایی با حجم زیاد
و همچنین ارزیابی سیس��تم مصاحبه تلفنی در قیاس با سایر متدهای
نظرسنجی مشتریان
مهمترین اصالحاتی که در این مدل صورت گرفته ،معرفی یک متغیر
پنه��ان جدی��د به نام "گفتمان با مش��تری" و توس��عه مدل در روش
محاس��به متغیر وفاداری مش��تری می باشد که ش��کل  6گویای آن
است.
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مش��تری ،می تواند دو درص��د افزایش در وفاداری مش��تری در پی
داشته باشد.

 .6نتیجه گیری

شکل  .6بخشی از مدل شاخص رضایت مشتری در سوئیس
5ـ .4معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری مالزی()MCSI
ش��اخص رضایت مشتری در مالزی یک ش��اخص ملی اقتصادی است
که نمایانگر ارزیابی مش��تریان از کیفیت خدمات ارائه ش��ده توس��ط
سازمان ها و مؤسسات دولتی در مالزی می باشد .این شاخص در سال
 2000میالدی بنیان نهاده شد .این شاخص با تامین اطالعات مناسب
درباره مشتریان ،راه را برای تصمیم گیری های استراتژیک سازمان های
این کش��ور هموار ساخته است .این شاخص در کنار سایر شاخص های
اقتصادی همچون ش��اخص قیمت مصرف کنندگان وش��اخص تولید
ناخالص ملی ،بعنوان یکی از معیارهای مهم ارزیابی س��ازمان ها در این
کشور شناخته شده است.
ای��ن م��دل یک مدل علّی معلولی اس��ت ک��ه ش��امل  6متغیر پنهان
معرفی ش��ده در ش��کل 8-7می باش��د .هر یک از این  6متغیر پنهان،
بوس��یله تعدادی متغیر اندازه پذیر محاسبه می شوند .این متغیرها نیز
به نوبه خود مستقیماً توسط سؤاالتی که از مشتریان پرسیده می شود،
اندازه گیری می شوند.

پ��س از مطالعه و بررس��ی مدل ه��ای اندازه گیری رضایت مش��تری و
شاخص های ملی کشورهای مختلف ،در جداول زیر آن ها را با یکدیگر
مقایسه می کنیم.
جدول  .5مقایسه مدل های مختلف رضایت مشتری

جدول  .6مقایسه شاخص رضایت مشتری کشورهای مختلف
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