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دریافت مقاله59/6/11 :

پذیرش نهایی59/11/13 :

چکیده
اشتباهات ،شکایات و شکست ها امور رایج در ارائه خدمات میباشند .مدیریت کردن و رفع شککایات روشکی
مؤثر برای تبدیل مشتریان ناراضی به مشتریان راضی و وفادار اسکت .هکدا اا ایکط معا که ،تکثثرر ف ا رتهکای
ساامانی در جهت پاسخگویی به شکایات بر رضایت و وفاداری مشتریان است .برای رسردن به ایط هدا ،جام ه
آماری انجرره هتلهای پارسران در شهر تهران و نمونهای به حجم  051نفر به روش خوشه ای تک مرحلکه ای
انتخاب شده است .جمعآوری اطلاعات به وسرله ابزار پرسشنامه صورت پذیرفتکه اسکت .بکرای تجزیکه و تللرکل
دادهها و آامون فرضره ها اا مدل سکاای م اد کات سکاختاری اسکتفاده شکده اسکت .ایکط پکیوه

توصکرفی –

پرمایشی ،اا نوع کاربردی و به لاظ بررسی روابط برط متغررها اا نوع همبستگی است .یافتکههای ایکط معا که
نشان میدهد که متغررهای؛ جبران خدمت ،سهو ت در پاسخگویی و ف ا رتهای ساامانی در جهت رفع مشکل
بر رضایت مشتریان مؤثر است.
واژههای کلیدی :ف ا رتهای ساامانی ،جبران خدمت ،سهو ت در پاسخگویی ،رضایت مشتری ،وفاداری

مشتری.

 . 0نویسکککنده مسکککؤولج دانشکککجوی دکتکککری مکککدیریت باارگکککانی -مکککدیریت باااریکککابی ،دانشکککگاه آااد اسکککلامی ،واحکککد تهکککران
شمال)(naeimi1987@gmail.com
 . 2دانشجوی دکتری مدیریت آمواش عا ی ،دانشگاه آااد اسلامی ،واحد علوم و تلقرقات ،تهران
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مقدمه
در دنرای امروا یکی اا راه های افزای

اثربخشی ف ا رتهای سکاامان ،بهبکود کرفرکت خکدمات یکا

بهعبارتی تثمرط نرااها و انتظارات مشتریان است .رضایت و وفاداری مشتری هدا اصلی اکثکر سرسکتم
های مدیریتی میباشد ایرا در ایط سرستم ها مشتریان در ابتدا و انتهای فرایندها قکرار دارنکد .رضکایت
مشتریان تثثرر مستقرمی بر عملکرد ف لی و آینده ساامان دارد .معا ات پرشکرط نشکان میدهکد ککه
رضایت مشتریان اصلی تریط منبع رقابتی میباشد که اغلب باعث وفکاداری مشکتریان و تککرار خریکد
آنها میشود( ویط .)9112 ،0در حال حاضر شکایات مشتریان مقدار ایادی پکول و وقکت را بکه خکود
اختصاص میدهد در عرط حال اغلب شکایت کنندگان به آنچه میخواهند نمیرسند .پیوه

پکر

رو

نرز در ایط امرنه و در پی یافتط تثثرر پاسخ های ساامانی به شکایات بر رضایت و وفکاداری مشکتریان
در هتلهای پارسران شهر تهران انجام شده است .علت انتخاب ایط موضوع ،توجه به ایط نکته بکود ککه
رسردگی اثربخ

به شکایات مشتریان میتواند مشتریان آارده را به مشکتریان راضکی و وفکادار تبکدیل

نماید(جرلی 9و هانسط.)0229 ،3
به علاوه ،شرکتهای خدماتی موفق همچکون هتلهکا خواهکان ارائکه پاسکخ هکایی منصکفانه بکه
مشتریان ،در برنامههای رسردگی به شکایات مشتریان خود هستند .اهمرت و ضکرورت اصکلی معا که
حاضر(جدا اا جذابرت موضوع) بررسی رابعه برط رسردگی بکه شککایات مشکتریان در صکنایع خکدماتی
است .با توجه به جدید بودن جنبه خدمات رسردگی به شککایات مشکتریان در ایکران و کمبکود وجکود
پیوه های کافی در ایط امرنه(خصوصاً در ایران) و هم چنرط با توجه به اراش و اهمرت مفهوم فکو ،
انجام پیوه

در ایط امرنه را ضروری می سااد .برای انجام بررسی در مورد رابعکه فکو  ،ابتکدا مبکانی

نظری ایط حواه را مورد معا ه قرار دادیم .شایان ذکر است ککه متغررهکای پاسکخ هکای سکاامانی بکه
شکایات ،بسرار متنوع و گوناگون است .برای انتخاب مناسب تریط متغررها ،اا نظکرات خبرگکان در ایکط
امرنه و نرز پیوه های م تبر انجام شکده در جهکان ،اسکتفاده شکد و تلکاش نمکودیم عوامکل مکؤثر و
متغررهای اصلی را برای ایط پیوه

ت ررط کنرم.
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق

آنچه که به طور واق ی مشتریان در مقابل شکایت خود اا ساامان تلکت عنکوان جبکران خکدمت
دریافت میکنند ،مبنایی جهت ارایابی پاسکخ هکای سکاامانی بکه شککایات میباشکد(هافمط 0و کلکی،9
 .)9111اغلب شکایتهای مشتریان به شکل کامل یا با دقت به سکاامان مکن کن نمیشکود .متاسکفانه
شرکتها اا شکایتهای مشتریان برای به رواآوری بانک های اطلاعاتی(اگر وجود داشته باشد) اسکتفاده
میکنند نه در عملرات باااریابی و فروش .گاهی ،بسراری اا شرکتها حتی نمی دانند که چنکد شککایت
برای آن ها ارسال شده است ایرا تنها بخ

خاصی مانند روابط عمومی یا واحد ارتباط با مشتری وجود

دارد که به ،شکایتهای رسمی ،مکتوب یا شکفاهی بکرای چنکدانی نمیدهنکد(هکورویتز .)0339 ،اکثکر
ساامانها میتوانند تنها به ده درصد شککایات مشکتریان دسکت پرکدا کننکد .نکود درصکد شککایات بکه
ساامانها گوشزد نشده و به شروههای مختلفی آنها را تلت ا ش اع تثثررات منفی قرار میدهد که ایط
امر منجر به دور شدن مشتریان با قوه میشود(ا هی و همکاران .)0331 ،مشتریان انتظار دارنکد ککه در
مقابل خدمات نامناسب اا ساامان ،جبران خدمت دریافت نمایند(تککن 3و بکراون .)0223 ،4تلقرقکات
نشان میدهدکه جبران خدمت اا سوی ساامان ،موجب افزای

رضایت مشتریان اا خکدمات میگکردد.

سهو ت در پاسخگویی شامل سراستها ،رویه ها و ابزارهایی میشود که سکاامان در جهکت حمایکت اا
شکایات مشتریان به کار می بندد(دیویدو .)9111 ،5به علاوه د گرم کردن مشتریان اا طریکق رسکردگی
به شکایت آنها میتواند موجب تبدیل مشتریان خرسند به مشتری وفکادار گکردد(جانسکون 6و مهکرا،1
.)9119
بدیط منظور ،کارکنان خط مقدم وظرفکه دارنکد ککه مشککلات را شناسکایی نماینکد و مسکتقرماً بکه
مدیریت گزارش نمایند(گرت .)0222 ،3تلقرقات نشکان میدهکد ککه ،سکهو ت در پاسکخگویی تکثثرر
مثبتی بر رضایت مشتریان اا خدمات ،میگذارد( گودویط 2و راس .)0229 ،01ف ا رتهکای سکاامانی در
جهت رفع مشکل ،به مقدار انرژی ککه صکرا بکروا رفتکار یکا مجموعکه ای اا رفتارهکا میشکود ،اطلکا
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میگردد( مهر 0و برتنر .)0225 ،9کارکنان خط مقکدم ااطریکق توجکه و برخکورد مناسکب بکا شککایات،
میتوانند موجب افزای

رضایت مشتریان ،شوند( اسپارکز 3و کا ان .)0226 ،4ف ا رتهکای سکاامانی در

جهت رفع مشکل ،یکی اا موضوعات مهم تلقرقاتی در باااریابی خدمات است که تلقرق در ایط امرنکه
اا موضوعاتی همچکون ،عملککرد شکغلی ،سکنج

سکعک کرفکی خکدمات و رضکایت مشکتری ،نشکثت

میگررد(یون.)9110 ،5
فعالیتهای سازمانی
برودبریج 6و مارشال ،)0225(1رفتار شکایتی مشتری را یکک فرآینکد متفکاوت ت ریک کردهانکد ککه
امانی آغاا میشود که مشتری یک تجربه مصرفی را مورد ارایابی قکرار میدهکد(تجربکه ای ککه باعکث
نارضایتی شده است) و امانی پایان می یابد که تمام واکن

های رفتاری و غرر رفتکاری خکود را انجکام

داده باشد .شرکت های خوب خدماتی ،ملاحظات خود در مرور کرفرت خدمات را نرز به کارکنکان خکود
انتقال داده و باا خورد عملکرد را آماده میکنند .هتل رترز کار تون3بکه طکور رواانکه ملاقکات هکایی بکا
کارکنان خود دارد تا بااخورد مشتریان را با آنها مورد بررسی قرار دهد و سابقه مرهمانکان خکود را ککه
وارد هتل شدهاند ،مرور نمایند)کاتلر .)0222 ،2ف ا رتهای ساامانی در جهت رفکع مشککل ،بکه مقکدار
انرژی که صرا بروا رفتارها میشود ،اطلا میگردد .کارکنان خکط مقکدم ،اا طریکق توجکه و برخکورد
مناسب با شکایات ،میتوانند موجب افزای

رضایت و وفاداری مشتریان ،شوند(مکوهر و برتنکر.)0225 ،

ف ا رتهای ساامانی در جهت رفع مشکل ،یکی اا موضوعات مهم تلقرقاتی در باااریابی خکدمات اسکت
که تلقرق در ایط امرنه اا موضوعاتی هم چون؛ عملکرد شغلی ،سنج

سعک کرفی خدمات و رضکایت

مشتری نشات میگررد(براون و پرترسون.)0224 ،01
جبران خدمت
آن چه که به طور واق ی مشتریان در مقابل شکایت خود اا سکاامان تلکت عنکوان جبکران خکدمت
دریافت میکنند ،مبنایی جهت ارایابی پاسخ های ساامانی به شکایات میباشد(هافمط و کلکی.)9111 ،
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مشتریان انتظار دارند که در مقابل خدمات نامناسب اا ساامان ،جبران خدمت دریافکت کننکد(تککن و
براون .)0223 ،تلقرقات نشان میدهد که جبران خکدمت اا سکوی سکاامان ،موجکب افکزای

رضکایت

مشتریان اا خدمات میگردد(دیویدو.)9111 ،
سهولت در پاسخگویی
سهو ت در پاسخگویی شامل سراستها ،رویه ها و ابزارهایی میشود که ساامان در جهت حمایکت
اا شکایات مشتریان به کار می بندد(دیویدو .)9111 ،به علاوه د گرم کردن مشتریان اا طریق رسردگی
به شکایت آن ها میتواند موجب تبدیل مشتریان خرسند به مشکتری وفکادار گکردد(جانسکون و مهکرا،
 .)9119بدیط منظور ،کارکنان خط مقدم وظرفه دارند که مشکلات را شناسایی نماینکد و مسکتقرما بکه
مدیریت گزارش نمایند .تلقرقات نشان میدهد که ،سهو ت در پاسکخگویی تکثثرر مثبتکی بکر رضکایت
مشتریان اا خدمات ،میگذارد(گودویط و راس.)0229 ،
رضایت مشتری
فرلرپ کاتلر رضایتمندی را اینگونه ت ری میکندج «احساسات خوشایند یا ناخوشایند شکخ  ،ککه
اا مقایسه عملکردکا ا در قراس با انتظارات مصرفکننده ناشی میشود ».در ایط ت ری  ،رضایت مشکتری
تابع عملکرد کا ا و انتظارات اوست .اگکر عملککرد کا کا کمتکر اا انتظکارت

باشکد ،مشکتری ناخوشکنود

میشود و اگر عملکرد کا ا درحد انتظارات ظاهر شود ،مشتری راضی و خشکنود اسکت و درصکورتی ککه
عملکرد کا ا اا انتظارات برشتر باشد ،مشتری بسرار خشنود یا به عبارت دیگکر ،مسکرور میشکود(ککاتلر،
.)0334
او رور )0230(0ت ری رضایت را ایط گونه بران کردج احساس روان شناختی نهکایی ککه اا انتظکارات
ناهماهنککم مشککتری در ارتبککاط بککا انتظککارات او رککه اش نشککات میگرککرد .هککم چنککرط او رککور و
وستبروک )0223(9رضایت را ،اعتقادی که پن اا ارایابی یک خرید خاص نسبت به انتخکاب آن شککل
گرفته است ،ت ری میکنند.
وفاداری مشتری
«مارک آنسلن»« ،گراهام داو رنم» و «کتی هاموند» وفاداری را به ایط صکورت ت ریک میکننکدج
وفاداری مفهومی است که مشتریان را وا می دارد و به مارکها ،خکدمات ،فروشکگاهها ،طبقهبنکدیهای
ملصو ات و همچنرط ف ا رتهکا توجکه کننکد(آنسکلن«.)9113 ،3جنرفرراو کی» و «جرلکی ان داوس»
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وفاداری را به ایط صورت ت ری میکنندج وفاداری چرزی است که اا طریکق رفتکار و همچنکرط نگکرش
مشتری به وجود میآید .به عبارت دیگر ،وفاداری واکنشی اا نگرش و رفتکار مشکتریان اسکت(راو کی 0و
داوس .)0222 ،9بی توجهی بکه شککایات مشکتریان باعکث اا دسکت رفکتط مشکتریان وفکادار میشکود،
مشتریانی که برای طرح شکایتهای خود وقت میگذارند ،انکرژی صکرا میکننکد و تلکاش مینماینکد.
اداره ارتباط با مشتری با ثبت و ضبط کلره شکایتهای مشتریان و ان کاس بکه موقکع و صکلرک آن بکه
مدیران ساامان میتواند به م دنی غنی اا اطلاعات با اراش دست یابد(هرل.)0335 ،
معا ه حاضر با هدا بررسی تکثثرر ف ا رتهکای سکاامانی در جهکت رفکع شککایات بکر رضکایت و
وفاداری مشتری انجام شده است .بدیط منظور و بکرای پرشکبرد پیوه هکایی ککه در گذشکته در ایکط
امرنه انجام شدهاند ،ب ضی اا مهمتریط و مرتبط تکریط پیوه هکای انجکام شکده دربکاره موضکوع ایکط
معا ه بررسی شدند .در جدول شماره  ،0خلاصه بررسیهای انجام شده ارائه شده است .به طکور کلکی
معا ات پرشرط با توجه به امرنه موضوعی متفاوت ،به بران ارتبکاط مرکان متغررهکای پاسکخگویی بکه
شکایات و مدیریت ایط امر پرداختهاند و برخی دیگر اا معا ات ثابکت کردهانکد ککه سرسکتم مکدیریت
شکایات منجر به رضایت و وفاداری مشتریان خواهد شد.
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شرکت

012
میشود.

مشتریان

 .9برزاری دریافتی با
نگرش به طرح شکایت
رابعه مستقرم دارد.
 .0درک و تفکرک
مشتریان و ارتباط
متقابل با آنها در
کسب مزیت رقابتی
شرکت بسرار مؤثر

ارائه ا گوریتم مناسب
برای به حداقل

بهنوش

مدیریت ارتباط

رساندن شکایات

کنگر و

با مشتری ،مدل

مشتریان با استفاده

0321

IRIS

شرکت پزشکی
ایران تومل

اا مفاهرم CRM

است.
 .9ا گوریتم ارائه شده
در جذب و حفظ
مشتری و کاه
شکایات مشتریان و
بهبود عملکرد شرکت
بسرار کارا و اثربخ
میباشد.
 .0شرکت در اب اد
دریافت شکایت،

ارایابی او ره
بررسی وض رت

پرگرری شکایت و

شکایت ،پاسخ

مدیریت شکایت

رلا خندان

دهی به شکایت،

مشتریان شاکی

مشتری با رویکرد

رو جوان

اطلاع رسانی

شرکت سامان

راهبردی(تللرل

0320

تصمرم ،پرگرری

گستر

شکاا)

شکایت ،بستط
شکایت

بستط شکایت در وضع
نسبتا معلوب(نقاط
قوت) میباشد.
 .9شرکت در ارایابی
او ره شکایت ،پاسخ
دهی و اطلاع رسانی،
دارای وضع
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نامعلوب(نقاط ض

)

میباشد.

بررسی مدیریت
شکایت در مران
فروشندگان و
نمایندگان شرکت به
منظور توس ه نظام

توربط و
همکاران

اندااه شرکت،
درک نارضایتی
مشتری

9113

خرده فروشان

 .0وجود سرستم مؤثر

مواد غذایی و

مدیریت شکایات ،تثثرر

فروشگاههای

به سزایی در نگهداری و

ا کترونرکی و

جذب مشتریان و هم

نمایشگاه های

چنرط رفع نارضایتی

مبل

آنان دارد.

شکایت

 %41 .0مشتریان اا
نلوه پاسخگویی آ
استقرار سرستم
رسردگی به شکایت
مشتریان

ا گان
9112

پاسخگویی به

مشتریان آژانن

شکایات و

مسافرتی در

رضایت مشتری

ما زی

مجموعه راضی یا خرلی
راضی بودند%53 .9 .
دیگر معمئط نبودند که
آیا باا هم به آن آژانن
مراج ه خواهند کرد یا
خرر.

نمودار :1مدل مفهومی پژوهش

جبران خدمت

رضایت
سهولت در
پاسخگویی
وفاداری
فعالیت های
سازمانی در جهت

(منبعج جانسون)9110 ،

رفع مشکل

معا ات هتلداری و مرزبانی
با توجه به مدل پیوه

000
فو  ،به بررسی تثثرر متغررهای؛ جبران خدمت ،سکهو ت در پاسکخگویی و

ف ا رتهای ساامانی در جهت رفع مشکل بر متغرر رضایت ،و در نهایت تثثرر متغرر رضکایت بکر متغرکر
وفاداری ،خواهرم پرداخت.
بنابرایط میتوان فرضره های ایر را معرح کردج
 .0جبران خدمت بر رضایت مشتری مؤثر است.
 .9سهو ت در پاسخگویی بر رضایت مشتری مؤثر است.
 .3ف ا رتهای ساامانی در جهت رفع مشکل بر رضایت مشتری مؤثر است.
 .4رضایت مشتری بر وفاداری مشتری مؤثر است.
روش شناسی تحقیق
ایط پیوه

اا نظر ماهرت توصرفی -پرمایشی به شمار میرود؛ ایرا اطلاعکات مکورد نرکاا اا طریکق

پرسشنامه جمعآوری شده است .همچنرط اا جنبه امانی ،مقع ی و اا نگاه نوع دادهها ،کمی بکه شکمار
میآید .معا ات او ره تلقرق در یک بااه امانی  5ماهه(مهر تا بهمکط) در سکال  0323انجکام گردیکد.
سپن در حدود  0ماه به جمعآوری اطلاعات کتابخانهای و تدویط پرشرنه تلقرکق اختصکاص داده شکد.
جمعآوری اطلاعات مردانی شامل توایع و جمعآوری پرسشنامهها در بااه امانی  91مهکر مکاه تکا 0آذر
ماه سال  24صورت گرفت .در پایان در حدود  0.5ماه ،جمع بندی و بررسکی نتکایج تلقرکق بکه طکول
انجامرد .روش و طرح نمونه گرری اا مشتریان شکایت کننده در ایط پیوه

اا نوع نمونه گرری خوشه

ای تک مرحله ای میباشد .روشهکای گکردآوری اطلاعکات در ایکط پکیوه

را میتکوان بکه دو دسکته

کتابخانهای و مردانی تقسرم نمود .در خصوص جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبرات موضکوع و پرشکرنه
تلقرق اا روشهای کتابخانهای و در امرنه جمعآوری اطلاعات برای تثیرکد یکا رد فرضکرات پکیوه

اا

روش مردانی استفاده شده است؛ ی نی در روش گردآوری اطلاعات به صورت مردانی اا ابزار پرسشکنامه
و در روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای اا فر

برداری استفاده شده است .ت داد گویکههای

مربوط به هر متغرر در پرسشنامه ملقق ساخت عبارتند اا؛ جبران خدمت  3شکاخ ؛(هنگکام دریافکت
پاسخ در مورد علت مشکل اا هتل ،به آرام

رسردم؛ پاسخگویی هتل نسکبت بکه شککایات ،مکط را در

موق رتی مشابه یا بهتر نسبت به قبل قرار داد؛ نترجه ای که به شکل جبران خدمت اا هتکل در مقابکل
شککککایت دریافکککت نمکککودم ،موجکککب رضایت(خشکککنودی) مکککط شکککد) ،سکککهو ت در پاسکککخگویی 3
شاخ ؛(سراستهای(خط مشیها) هتل نلوه بران شکایت را به روشنی مشخ

ککرده اسکت؛ در ایکط

هتل نمیدانم به کجا باید شکایت کرد؛ اغلب با دیگران برای انتخاب بهتریط کا ای موجود مشورت مکی
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کنم) ،ف ا رتهای ساامانی در جهت رفع مشکل  4شاخ ؛(کارکنان هتل تمکام انکرژی خکود را صکرا
حل مشکل مط میکنند؛ کارکنان هتل صادقانه وقت خود را برای حکل مشککل مکط اختصکاص دادنکد؛
کارکنان هتل با تمام ظرفرت خود برای حل مشکل مط تلاش کردند؛ کارکنان هتل تا حکدامکان تلکاش
کردند تا با موفقرت مشکل مط را حل کنند) ،رضایت مشتری  3شاخ ؛(رضایتمندی مط اا ایکط هتکل
افزای

یافته است؛ ادراک مط اا ایط هتل ارتقا یافته است؛ در حال حاضر نگرشهای مثبت تری نسکبت

به ایط هتل دارم) ،وفاداری مشتری  3شاخ ؛(دوستان و اقوام خود را به اقامکت در ایکط هتکل تشکویق
می کنم؛ همواره ایط هتل را ب نوان او رط انتخاب برای اقامت درنظر میگرکرم؛ نککات مثبتکی در مکورد
ایط هتل به دیگران میگویم) ،مورد سنج

قرار گرفته اند .پیوه

حاضر اا نوع کاربردی است .ایرا اا

نتایج آن میتوان برای حل مشکلات ذینف ان استفاده کرد.
جامعه و نمونه آماری
به هنگام انجام هر تلقرقی ،ضروری است که اطلاعات را اا افرادی به دست آورید که تا حد ممککط
نماینده گروه مورد معا که میباشکند .حتکی بکا ابکزاری چکون یکک پرسشکنامه مناسکب یکا راهنمکای
مصاحبه(در صورتی که موجود باشند) ،اطلاعات شما تنها امانی مفرد خواهد بود ککه پاسکخ دهنکدگان،
واق ا ،نماینده جم رت مورد معا ه باشند .به همرط د رل ،جهت اجکرای هکر تلقرکق اعکم اا کمکی یکا
کرفی ،شناخت درست اا اصول نمونه گرری ضروری میباشد(صا لی .)0324 ،گاهی معا ه کل جام ه
آماری امکان پذیر نرست یا اا نظر ما ی ،امان و ...مقرون به صرفه به نظر نمیرسد ،در چنکرط مکواردی
میتوان نمونهای اا آن جام ه را انتخاب و معا ه ککرد .در پکیوه

حاضکر ،جام که آمکاری مشکتریان

شکایت کننده انجرره هتلهای پارسران در استان تهران که شکامل ،هتکل انقلکاب ،هتکل آاادی ،هتکل
استقلال ،هتل اویط و هتل کوثر میباشد .به د رل ایط که جام ه آماری پیوه
بود ،روش و طرح نمونه گرری اا مشتریان شکایت کننده در ایط پیوه
تک مرحله ای بود .در ایط پیوه

حاضر بزرگ و گسترده

اا نوع نمونه گرری خوشه ای

برای ت ررط حجم نمونه ،به د رل نا ملکدود بکودن حجکم جام که اا

فرمول کوکران استفاده شده است .با توجه به اطلاعات موجود در فرم های نظرسنجی  5هتل پارسکران،
ت داد  051مشتری که در گذشته و حال حاضر شکایت خود را به بخ

مدیریت و پکذیرش ارائکه داده

بودند به روش نمونه گرری تصادفی ساده ،انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
ابزار جمعآوری دادهها
یکی اا مهمتر یط قسمت هایی که می بایست هم در یک کار پیوهشی و هم مقا ه ی برآمده اا آن با
دقت مستند و معرح شود روش شناسی پیوه

است ،چرا که روش شناسی امکان آامون پکذیری و در

معا ات هتلداری و مرزبانی

003

نترجه ابعال پذیری را فراهم می آورد(مرراایکی .)0333 ،ملتکوای پرسشکنامه شکامل دو بخک

کلکی،

سؤا ات مربوط به متغررهای تلقرق و اطلاعات جم رت شناختی بود و نوع سؤا ات بسته پاسخ میباشد.
بخ

اطلاعات جم رت شناختی در برگررنده  1سؤال شاملج نام و نام خانوادگی ،استان ملل سککونت،

تلصرلات ،سط ،شغل ،ت داد رواهای اقامت در هتل و هدا اا اقامت ،بود.
در بخ

اول پرسشنامه ،ی نکی متغررهکای تلقرکق ،اا مقراسهکای م تبکر اسکتفاده شکده اسکت و

پرسشنامهای استاندارد شامل  06سؤال تهره شد .اا طر

رککرت  5گزینکه ای بکرای سکنج

تمکامی

سؤا ات استفاده شد .روش گردآوری دادهها در معا ه حاضر ،اا نوع کتابخانهای و پرمایشی است که به
ترترب ،اا ابزارهای فر

برداری و پرسشنامه استفاده شده است .متغررها ،ت داد شاخ

اندااه گرری و

منبع اصلی سؤالها در جدول  9ارائه شده است.
جدول  :2متغیرها ،تعداد شاخص اندازه گیری و منبع اصلی سؤالها
ردی

0

9
3

مقراس اندااه

نام متغرر به فارسی

گرری

جبران خدمت

سهو ت درپاسخگویی
ف ا رتهای ساامانی در جهت
رفع مشکل

منابع

طر

رکرت

;Hoffman and Kelley, 2000
Davidow, 2000

طر

رکرت

;Tax and Brown, 1998
Davidow, 2003

طر

رکرت

Sparks and Callan, 1996; Yoon
et al., 2001

Bloemer et al., 1998; Brady and
طر رکرت
رضایت مشتری
4
Cronin, 2001
Hallowell, 1996; Karatepe and
طر رکرت
وفاداری مشتری
5
Avci, 2002
قبل اا انجام پرمای اصلی ،در یک نمونه 51نفری پر آامون انجام شکد ککه اا طریکق نتکایج بکه
دست آمده اا آن ،اصلاح های اام در ملتوای سؤالهای پرسشنامه اعمال شد .برای اطمرنان اا کرفرت
و صلت دادههای جمعآوری شده(سنج
ادامه تشریک میشود  .برای سنج

روایی و پایایی) اا روشهای مختلفکی اسکتفاده شکد ککه در

روایی موارد ایر مورد توجه بودندج اعتبار صکوریج در ایکط پکیوه

برای جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای که در پیوه

کاراتپ و اکرز استفاده شده بود ،مبنکای ککار قکرار
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گرفت .در ابتدا با استفاده اا روش ترجمه م کوس پرسشنامه اصلی توسط پیوهشگر اا ابان انگلرسی به
ابان فراسی ترجمه شد و مجدداً توسط مترجم دیگکری بکه ابکان انگلرسکی برگردانکده شکد و اختلکاا
فاحشی یافت نگردید .سپن پر

آامون او ره صورت گرفت و بر اساس اظهارات پاسخ دهندگان پکر

آامون اول ،اصلاحات اام انجام شد .سپن پر

آامکون دوم اجکرا گردیکد و مشککلی در درک عبکارات

پرسشنامه مشاهده نشد .اعتبار ملتواج پرسشنامه اا سوی  05نفر اا متخصصان بررسی شکد و تغررکرات
اام با استفاده اا دیدگاه هایشان اعمال گردید .با توجه به اینککه شکاخ های سکنج

هکر متغرکر ،اا

شاخ های آامون شده توسط صاحب نظران شناخته شده برطا مللکی اسکتفاده شکده اسکت ،اا درجکه
اعتبار اام برخودار است .برای سنج

پایکایی پرسشکنامه ،اا روش همسکانی درونکی(آ فکای کرونبکا )

استفاده و مقادیر آن با استفاده اا نرم افزار SPSSملاسبه شد .نتایج در جدول  3خلاصه شده استج
جدول  :1ضریب آلفای کرونباخ
نام متغرر

ضریب آ فای کرونبا

جبران خدمت

1/193

سهو ت در پاسخگویی

1/166

ف ا رتهای ساامانی در

1/369

جهت رفع مشکل

در ایط پیوه

رضایت مشتری

1/110

وفاداری مشتری

1/143

به منظور تجزیه و تللرل دادههکا و سکنج

فرضکرات اا تللرکل عکاملی تثیرکدی و

م اد ات ساختاری استفاده شده است.
یافتهها
در ایط پیوه  ،مشتریان شکایت کننده انجرره هتلهای پارسران در استان تهران که شامل ،هتکل
انقلاب ،هتل آاادی ،هتل استقلال ،هتل اویط و هتل کوثر ،میباشد .با توجه به اطلاعات موجکود در فکرم
های نظرسنجی  5هتل پارسران ،ت داد  051مشتری که در گذشته و حال حاضکر شککایت خکود را بکه
بخ

مدیریت و پذیرش ارائه داده بودند به روش نمونه گرری تصادفی ساده ،انتخکاب و مکورد بررسکی

قرار گرفتند.
در ایط پیوه

اا مدل م اد ات ساختاری استفاده شده است .در ایط مدل به دنبال آن هسترم ککه

ببرنرم روابط برط متغررهای مکنون(پنهان) که بر اساس نظریه استخراج شدهاند ،با توجه به نمونه گکرد

005
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آوری شده اا نمونه ،تثیرد میشود یا خرر؟ در ایط مدل  06متغرر آشکار و  5متغرر مکنون داریم .شکل
شماره  0مدل ارائه شده در پیوه

در حا ت استاندارد را نشان میدهد.

نمودار 9ج مدل پیوه
پن اا مدل ساای اام است برااش مدل ارایابی شود .به ایکط منظکور اا ایکط شکاخ هکا اسکتفاده
میشودج نسبت کای دو بر درجه آاادی که باید کمتر اا مقدار مجاا  3باشد؛ ریشکه مرکانگرط تکوان دوم
خعای تقریب که باید کوچکتر اا  1/13باشد و مقدار  Pکه در سعک م ناداری  25درصد باید کمتکر اا
 1/15باشد .همچنرط شاخ

برااش و شاخ

برااش ت دیل شده باید بزرگتر اا  1/2باشند .با توجه به

شاخ های ارائه شده در جدول شماره  4میتوان نترجه گرفت که برااش مدل مناسب بوده است.
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جدول :4تأیید برازش مدل

ردی
0

شاخ ها

مقدار مجاا

نسبت کای دو به درجه آاادی

کمتر اا 3

0/61

کمتر اا 1/15

1/11

0

مقدارp

9
3

ریشه مرانگرط توان دوم خعای
تقریب

6

شاخ
شاخ

1/164

1/13
3

شاخ

آمده

برط  1/15و

9

4
5

اعداد به دست

برااندگی

4

برااندگی ت دیل یافته
5

برااش مقایسهای

با اتر اا 1/2

1/23

با اتر اا 1/2

1/20

با اتر اا 1/2

1/21

نترجه
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برااش
مناسب
برااش
مناسب
برااش
مناسب
برااش
مناسب
برااش
مناسب

جدول  :9ضرایب استاندارد(بتا) ،آماره  ،tضریب تعیین و نتیجه فرضیههای تحقیق
اثرات مستقرم
فرضرات تلقرق

ضریب
همبستگی

بتا

T

جبران خدمات ←رضایت

0.34

3.66

**0.577

سهو ت پاسخ گویی ← رضایت

6.017 0.65

**0.711

تلاش برای حل مشکل ← رضایت

0.44

4.11

**0.688

رضایت ← وفاداری

7.098 0.86

**0.811

R2

0.78
0.77

وض رت جهت
تثیرد

+

تثیرد

+

تثیرد

+

تثیرد

+

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01,
1

. P-Value
. Rmsea
3
. Gfi
4
. Agfi
5
. Cfi
2

001

معا ات هتلداری و مرزبانی
بحث و نتیجهگیری
ااطریق تجزیه و تللرل دادهها و یافتههای حاصل اا پیوه

مشاهده میشود که:

متغرر جبران خدمت بر رضایت مشتری مؤثر است .نترجکه فرضکره بکا پایکه هکای نظکری پکیوه
معابقت دارد .نتایج حاصل اا ایط فرضره همسو با نتکایج هکافمط و کلکی( )9111و دیویکدو( )9111در
ایا ات متلده آمریکا است.
متغرر سهو ت در پاسخگویی نرز بر رضایت مشتری مؤثر است .نترجه فرضره بکا پایکه هکای نظکری
پیوه

معابقت دارد .نتایج حاصل اا ایط فرضره همسو با نتایج جانسون و مهرا( ،)9119نرز گودویط و

راس( )0229و دیویدو( )9111در ایا ات متلده آمریکا است.
هم چنرط ،متغرر ف ا رتهای ساامانی در جهت رفع مشکل بر رضایت مشتری مکؤثر اسکت .نترجکه
فرضره با پایه های نظری پیوه

معابقت دارد.نتایج حاصل اا ایط فرضره همسو بکا نتکایج برودبکریج و

مارشال( )0224در انگلرن ،موهر و برتنر( )0225در آمریکا و نرز براون و پرترسون( )0224در آمریککا
است.
نهای تاً متغرر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری مکؤثر اسکت .نترجکه فرضکره بکا پایکه هکای نظکری
پیوه

معابقت دارد .نتایج حاصل اا ایط فرضره همسو با نتایج او رور( )0230در ایا ات متلده آمریکا،

وستبروک( ،)0223آنسلن( )9113و راو ی و داوس( )0222است.
با توجه به مدل اصلی پیوه  ،نتایج حاصل اا آن میتواند بکرای ملققکان و متخصصکان باااریکابی
مفرد و قابل استفاده باشد .با توجه به جام ه آماری که در ایط پیوه

مورد بررسکی قرارگرفکت ،بکرای

ایط که سرستم مدیریت شکایات مشتریان موفقرت آمرز باشکد سکاامانها بایکد بکه شککایت بکه عنکوان
فرصت بنگرند و حتی مشتریان را تشویق کنند تا شکایتهای برشتری را معرح کنند ،ایکرا سکاامان در
صورتی میتواند یک موق رکت منفکی را بهبکود بخشکد ککه اا آن معلکع باشکد .سکاامانها بایسکتی در
امرنههای ایربه صورت کامل اف ال عمل نمایند تا موفق شوندج
 .0تشکرل واحد شکایت(فرآیندهای فرعی برای دریافت شکایت ،بررسی ،جبران خسارت ،پرشکگرری
و بااگشت مشتری) بکه جکای ایکط ککه اتککای هتلهکای پارسکران بکر واحکد هکایی مثکل روابکط
عمومیباشد .هر چند واحدی مثل روابط عمومی بکا ثبکت و ضکبط شککایات مشکتریان و ان ککاس
صلرک و به موقع آن به مدیران هتل میتواند به م دنی غنی اا اطلاعات با اراش تبدیل گردد امکا
به طور خاص قادر به پرگرری و حل و فصل شکایات مشتریان نمیباشکد .کذا ضکروری اسکت ککه
واحدی برای ایط امر در هتلهای پارسران استقرار یابد.
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 .9فرآیند شکایت مشتریان را تا آنجایی که ممکط است سادهتر کنند .سکپن پاسکخگویی سکریع بکه
شکایات اا سوی مشتری بسرار ضروری است .رسردگی سریع میتواند به طور مثال با دایر نمکودن
یک مرکز تماس که بتواند ظرا  94ساعت به یکک شککایت تلفنکی پاسکخ دهکد و سکپن بکه آن
رسردگی کند ی نی ظرا  94ساعت نامه تشکرآمرزی به مشتری بفرستد و به ایط وسرله دریافکت
شکایت را به او ابلاغ کند.
 .3هتلهای پارسران باید تواان قکدرت ادراک شکده مشکتریان خکود را تقویکت کننکد ایکرا مشکتریان
احساس میکنند باید عدم رضایت خود را اثبات یا توجره کنند .پن تواان قدرت بکا هتکل اسکت.
بنابرایط ،با اتریط او ویت برای هتلها باید همواره جلوگرری اا مشکلات در ابتکدا و انجکام صکلرک
خدمات اا بدو امر و قبل اا بروا شکایت باشد.
با توجه به بررسی انجام شده ،ملدودیت هایی در جهت انجام پیوه

شناسکایی شکدند ،ککه بکه

شرح ایر میباشندج
 .0دادهها تنها اا برط مشتریان  5هتل اا انجرره پارسران در تهران جمعآوری شده اسکت ،ککه
قابلرت ت مرم آن را به سایر هتلهای پارسران را در شهرستان ها ملدود میکند.
 .9به د رل ایط که تلقرق در انجرره پارسران انجام شده است و به د رل ساختار متفکاوت ایکط
هتلها ،امکان ت مرم نتایج به هتلهای خصوصی موجود در شهر تهران ملدود است.
 .3با توجه به معا ات و بررسیهکای انجکام شکده ،پیوه هکای جکا بی را میتکوان در جهکت
گسترش امر رسردگی به شکایات مشتریان انجام داد که در ایر پرشنهاداتی ارائه میگرددج
 .4تلقرق حاضر در انجرره هتلهای پارسران در شهر تهران انجام شده است .بنابرایط پرشنهاد
میشود تلقرقاتی با موضوع فو خصوصا در سایر ساامانهای خدماتی انجام پذیرد.
 .5دادههای تلقرق حاضر اا مجموعکه مشکتریان شککایت کننکده انجرکره هتلهکای پارسکران
جمعآوری شده است .پرشنهاد میگردد در تلقرقات آتی ،کارکنان ایکط انجرکره بکه عنکوان
مشتریان داخلی ساامان مورد بررسی قرار گررند.
 .6پیوه

حاضر با موضوعرت تثثرر ف ا رتهای ساامانی درجهت رفع شککایات بکر "رضکایت و

وفاداری" مشتریان انجام شده است که پرشکنهاد میگکردد تکثثرر ف ا رتهکای سکاامانی در
جهت رفع شکایات بر عوامل دیگری چون ت هد مشتریان ،نرز مورد بررسی قرار گررد.
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