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بررسی ارتباط بین عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان محصوالت
لبنی به کمک تحلیل مسیر (موردمطالعه :شرکت پگاه گلستان)
*،1

تکتم سادات هدایتی

1گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :امروزه بنگاههایی در کسب سود موفق میگردند که در جلب رضایت مشتریان خود در بازارهای هدف بیشتر تالش
نمایند .با توجه به این واقعیت ها ،خریداران ،کاالها و خدماتی را انتخاب خواهند کرد که با نیازها و انتظارات آنها مطابقت
بیشتری داشته باشد .مشتری و جلب رضایتمندی او از موضوعات کلیدی است که در دنیای رقابتی حاضر میتواند
موجبات ترقی یک مجموعه را فراهم آورد .در این راستا توجه به اینکه چه مواردی میتواند در افزایش رضایتمندی
مشتریان مؤثر باشد ،ضروری و حائز اهمیت است.
روششناسی پژوهش :در اين تحقيق به بررسی ارتباط بين فاکتورها و عوامل تأثيرگذار بر رضایتمندی مشتریان
محصوالت لبنی در شرکت پگاه گلستان پرداخته می شود .بر مبنای مرور ادبیات ،ویژگی صنعت لبنیات و دیدگاههای
مدیران آن و پیشنهادها ،مدلی ارائه شد و دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید .حجم نمونهای متشکل
از  650نفر از میان مشتریان شرکت پگاه گلستان بهصورت تصادفی ساده انتخاب گردید و پسازآن ،تجزیهوتحلیل دادههاي
و همچنین تحلیل عاملی
جمعآوریشده از پرسشنامه ،در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار
انجامشده است.
تأییدی و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار
یافتهها :نتایج نشان داد که رضایت مشتری متأثر از دو فاکتور کیفیت محصول و کیفیت خدمات میباشد؛ یعنی ایجاد
محصولی باکیفیت باال و همچنین باال بودن کیفیت خدمات ،موجب رضایت مشتری میشود.
اصالت/ارزشافزوده علمی :در این تحقیق سعی بر آن شد تا با شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در
مورد خرید محصوالت لبنی ،به تعیین و اولویتبندی هرکدام از این عوامل با استفاده از نظرات مشتریان پرداخته شود.
این کار به شرکت پگاه و سایر شرکتهای تولیدی محصوالت مشابه کمک میکند تا جهت افزایش رضایت مشتریان ،عوامل
مهمتر را موردتوجه قرار دهند.
کلیدواژهها :تحلیل عاملی تأییدی ،تحلیل مسیر ،رضایت مشتری ،فرآوردههای لبنی.
طبقهبندی
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دریافت1398/11/05 :

بررسی1398/12/25 :

اصالح1399/01/17 :

پذیرش1399/02/21 :

 -1مقدمه
بدون شک ،یکی از موضوعهای بسیار مهم و راهبردی در دهه اخیر ،رضایت مشتری 1است .در سالهای دور ،به علت
شرایط غیررقابتی که ناشی از محدودیت عرضه و نبود رقیبان قدرتمند از یکسو و توجه تولیدکنندگان صرفاً به کیفیت
تولید یا خدمات خود از سوی دیگر و همچنین وجود این تفکر در ذهن تولیدکنندگان که کیفیت باال درنهایت توفیق
الزم را در موفقیت و تصرف بازار به دست خواهد آورد ،باعث شد تا به موضوع مهمی بنام «رضایت مشتری» کمتر
پرداخته شود .ولی با رشد تکنولوژی و فنآوریهای اطالعاتی و باالتر رفتن سطح زندگی در جوامع مختلف ،سطح
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آگاهی و انتظارات مشتریان افزایشیافته است .در حال حاضر ،سازمانها رویکرد مشتریگرایی را بهصورت یک الزام
برای خود پذیرفتند و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد ،به نابودی و شکست روی خواهد آورد بهطور
متوسط شركتها ساالنه حدود ده تا سی درصد از مشتریان خود را از دست میدهند؛ اما آنها اغلب نمیدانند كه چه
مشتریهایی را در چه زمان و به چه دلیل از دست میدهند .اغلب شركتها بدون نگرانی در مورد مشتریهایی كه از
دست میدهند ،بهطور سنتی تأكید زیادی برجذب مشتریهای جدید دارند .چنین شركتهایی مانند سطل ته سوراخی
منابع جدیدی جهت جذب هر چه بیشتر مشتریها هستند.
در دنیای رقابتی امروز ،شرط اساسی موفقیت برای سازمانها ،كشف نیازها و خواستههای مشتریان و برآورده ساختن
آنها ،قبل از رقیبان میباشد .ازاینرو ،سازمانها تالش میکنند تا از طریق دستیابی به مزایای منحصربهفرد ،نسبت
به سایر رقیبان ،به موقعیتی ممتاز دست یابند .فلسفه مدیریت نوین ،رضایت مشتری را بهعنوان یکی از شاخصهای
اساسی عملکرد و تعالی سازمانی در نظر میگیرد .عالوه بر این ،رضایت مشتری میتواند با ایجاد انگیزه در كلیه
كاركنان سازمان ،بهرهوری را افزایش دهد.
بهواسطه گسترش شدید رقابت و پویایی اقتصاد ،آرمانها و اهداف سازمان طی چند سال اخیر دچار تغییرات زیادی
شدهاند .پیشازاین ،سیاست اصلی سازمانها ،تمرکز بر جذب مشتریان جدید بود؛ اما در حال حاضر ،سیاستهای
استراتژیک و تجاری ،بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان به سازمان ،متمرکزشده است .مهمترین
علت چنین تغییری ،افزایش آگاهی و اطالع عمومی از پیامدهای مطلوب رضایتمندی و وفاداری مشتریان است.
فروشگاهها در حال حاضر در معرض انواع تغییر در عملیات خود ،ازجمله توجه به عمر محصوالت ،توجه به مشتریان
و ارائه خدمات تخصصی قرارگرفتهاند.
مشتریان و مصرفکنندگان همواره در جستجوی عرضهکنندگانی هستند که کاال یا خدماتی بهمراتب بهتر به آنها ارائه
کنند .شواهد و مدارك زیادی نیز نشان میدهند که در دنیای رقابتی امروز ،کشف نیازها و خواستههای مشتریان و
برآورده کردن آنها قبل از رقیبان ،شرط اساسی موفقیت شرکتهاست .ازاینرو ،سازمانها و بنگاههای تجاری تالش
میکنند از طریق دستیابی به مزایای منحصربهفرد ،به موقعیتی ممتاز نسبت به رقیبان ،دست یابند.

 -2بیان مسئله
ازجمله شرکتهای مهم تولیدی که نقش بسیار زیادی در سالمتی افراد جامعه دارد ،شرکتهای تولیدی فرآوردههای
لبنی 2هستند .شیر و فرآوردههای آن ،از مهمترین منابع تأمین دهها مواد مغذی اساسی محسوب میشوند .سه وعده

Customer Satisfaction
Dairy products

1
2
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هستند كه مشتریان خود را همچون آب ،از دست میدهند و مدیران شركت بهجای مسدود كردن سوراخ ،در جستجوی

غذایی از فرآوردههای لبنی ،عموماً تأمینکننده کلسیم موردنیاز بیشتر افراد است در حال حاضر ،سرانه مصرف شیر
در ایران  91کیلوگرم است؛ درحالیکه آمارهای متفاوتی از مصرف جهانی شیر ارائه میشود :از  144کیلوگرم میانگین
سرانه تا  425کیلوگرم در اروپا؛ اما آنچه مسلم است ،این است که سرانه مصرف محصوالت لبنی کشورمان فاصله
زیادی با سرانه جهانی و البته کشورهای درحالتوسعه دارد .با اینکه الگوی مصرف شیر نسبت به سال گذشته که
 81/8کیلوگرم بوده است ،رشد یافته است؛ اما هنوز هم فاصله زیادی با مصرف سرانه جهانی دارد یک علت مصرف
پایین محصوالت لبنی در ایران ،میتواند نارضایتی مشتریان و از بین رفتن تمایل آنها برای خرید باشد .در این
128

تحقیق سعی بر آن است تا با شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در مورد خرید محصوالت لبنی،
به تعیین و اولویتبندی میزان اهمیت هرکدام از این عوامل با استفاده از نظرات مشتریان پرداخته شود که این کار به
شرکت پگاه و شرکتهای تولیدی محصوالت مشابه کمک میکند تا جهت افزایش رضایت مشتریان ،عوامل مهمتر را
موردتوجه قرار دهند

 -3پیشینه تحقیق
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مطالعه اسناد و مدارک از طریق مراجعه به کتابخانه و یا اینترنت ،حاکی از این حقیقت است که تاکنون درزمینٔه ارتباط
بین عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتریان محصوالت لبنی ،پژوهش مشابهی در ایران و خارج از کشور انجامنشده است؛
البته در مورد فاکتورهای مؤثر بر رضایت مشتریان در بازار لبنیات ،تحقیقاتی در ایران و خارج از کشور انجامشده است
که در این تحقیق عالوه بر شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان محصوالت لبنی ،به ارتباط بین عوامل و میزان
اثرگذاری (مستقیم و غیرمستقیم) هر یک از عوامل و همچنین مدل رضایت مشتری پرداخته میشود .در ادامه،
چکیدهای از تحقیقاتی که درزمینهی رضایت مشتریان در صنعت لبنیات و صنایع مختلف در داخل و خارج از کشور
انجامگرفته است ،ارائه میدهیم.
سجادی 1در سال  1996در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر رضایت مشتری و افزایش فروش فروشگاههای زنجیرهای
رفاه ،عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتری را قیمت ،برخورد و رفتار مناسب با مشتریان ،تنوع و جور بودن کاال و
خدمات متنوع فروشگاه در نظر گرفت .ابوباکار و همکارانش 2در سال  2001در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر
رضایت مشتریان از سوپرمارکتها ،عوامل شهرت فروشگاه ،کیفیت محصوالت ،طیف وسیعی از محصوالت ،کیفیت
خدمات ،قیمتگذاری ،نظافت و بهداشت فروشگاه را بهعنوان عوامل مؤثر بر رضایت مشتری از سوپرمارکتها معرفی
کرد .گومز و همکارانش 3در سال  2004در تحقیق خود با عنوان رضایت مشتری در خردهفروشیهای مواد غذایی،
عوامل قیمت ،خدمات مشتری مانند کارکنان بسیار مفید و خدمات عالی و همچنین کیفیت محصوالت مختلف مانند
طعم و مزه محصوالت لبنی ،تازگی گوشت و سبزیها و برچسب استاندارد را بهعنوان عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان
دانستند .صفائیان 4در سال  2004در تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم خرید مصرفکنندگان در
خصوص انتخاب محصوالت غذایی ،عوامل کیفیت ،قیمت ،نحوه تبلیغات ،نحوه نمایش کاال ،بستهبندی ،گواهینامه
ایزو ،توصیه دیگران را بهعنوان عوامل مؤثر بر تصمیم خرید مصرفکنندگان در خصوص انتخاب محصوالت غذایی
معرفی کرد داوود آبادی فراهانی 5در سال  2005در پژوهشی با عنوان بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر رفتار
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خرید خردهفروشان محصوالت لبنی شرکت کاله در شهر تهران ،فاکتورها و عوامل سود دریافتی خردهفروش،
بستهبندی محصوالت ،کیفیت ،قیمت ،نحوه توزیع ،فروش اعتباری ،تبلیغات و شهرت را بهعنوان عوامل تأثیرگذار
در نظر گرفتند .سیمون و گومز 1در سال  2005در تحقیق خود ،عوامل خدمات مشتری ،کیفیت محصوالت مانند
تازگی سبزیها و محصوالت لبنی ،داشتن استاندارد و همچنین قیمت را بهعنوان فاکتورهای مؤثر بر رضایت مشتریان
از خردهفروشی مواد غذایی معرفی کردند .بولتن و همکارانش 2در سال  2006رضایتمندی مشتریان در چشماندازی
از خردهفروشان کوچک در بازار مواد غذایی را موردبررسی قرار دادند که در آن ،عوامل محل فروشگاه ،تنوع در طیف
وسیعی از محصوالت ،کیفیت تولیدات مانند طعم و مزه محصوالت لبنی و تازگی گوشت و سبزیها و همچنین

129

خدمات مشتری مانند رفتار دوستانه و شایستگی و سررشته فروشنده را بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتری
در نظر گرفتند .نزیوراسکی 3در سال  2006در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر رضایت مشتری در بازار محصوالت
لبنی ،فاکتورها و عوامل طعم و مزه ،ماندگاری ،قیمت ،میزان محصول در فروشگاه و اندازه و ظاهر بستهبندی
محصول را بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتری در نظر گرفت .محمدنیا 4در سال  2007با ارائه رویکرد فازی
رسیدگی به شکایات و کیفیت محصول مانند طعم ،ماندگاری و بستهبندی محصول دانست .گراوند و همکارانش 5در
سال  2010در تحقیق خود با نام تأثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان شرکتهای تعاونی
تولیدی شهرستان کوهدشت ،مؤلفههای قیمت ،محصول مانند کیفیت ،ارائه محصوالت متنوع ،عمر مناسب ،گارانتی،
برچسب استاندارد و نحوه تبلیغات محصوالت مانند رفتار محترمانه و دوستانه فروشندگان ،دادن اطالعات کافی،
صداقت در تبلیغات و همچنین عامل نحوه توزیع محصوالت مانند بستهبندیهای محکم و جذاب و هزینه توزیع را
بهعنوان عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان معرفی کردند .طاهریكیا و همکارانش 6در سال  2010در پژوهشی با عنوان
شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان از محصول پودر آ.ب.ث شركت كندر ،با استفاده از
مدل كانو ،عوامل قیمت ،کیفیت ،برچسب استاندارد ،جنس بستهبندی و تبلیغات را فاکتورهای تأثیرگذار بر رضایت
مشتریان در نظر گرفتند .شاه قلیان و همکارانش 7در سال  2011در تحقیقی با عنوان اندازهگیری رضایت مشتریان با
رویکرد فازی در شرکت فرآوردههای لبنی آفرین ،سه عامل کیفیت محصول ،قیمت و رسیدگی به شکایات را بهعنوان
عوامل مؤثر بر رضایت مشتری معرفی کردند.

 -4مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مباحث نظری ارائهشده ،مدل مفهومی تحقیق بهصورت زیر در نظر گرفتهشده است:
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در سنجش رضایت مشتریان شرکت تولیدی فرآوردههای لبنی آفرین ،مؤلفههای مؤثر بر رضایت مشتریان را قیمت،
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شکل  -1مدل مفهومی تحقیق.
Figure 1- Conceptual model of research.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه139-126 :

 -4-1فرضیههای تحقیق
با توجه به مدل مفهومی ،فرضیههای تحقیق عبارتاند از
 -4-1-1فرضیههای اصلی تحقیق
 بین کیفیت محصول و رضایت مشتری ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 -4-1-2فرضیههای فرعی تحقیق
 طعم و مزه ،رابطه مثبت و معناداری با کیفیت محصول و رضایت مشتری دارد.
 ماندگاری ،رابطه مثبت و معناداری با کیفیت محصول و رضایت مشتری دارد.
 برچسب استاندارد ،رابطه مثبت و معناداری با کیفیت محصول و رضایت مشتری دارد.
 بستهبندی ،رابطه مثبت و معناداری با کیفیت محصول و رضایت مشتری دارد.
 کیفیت نیروی فروش ،رابطه مثبت و معناداری با کیفیت خدمات و رضایت مشتری دارد.
 کیفیت فروشگاه ،رابطه مثبت و معناداری با کیفیت خدمات و رضایت مشتری دارد.
 قیمت ،رابطه مثبت و معناداری با کیفیت خدمات و رضایت مشتری دارد.
 تنوع محصوالت لبنی ،رابطه مثبت و معناداری با کیفیت خدمات و رضایت مشتری دارد.
 رسیدگی به شکایات ،رابطه مثبت و معناداری با کیفیت خدمات و رضایت مشتری دارد.
 تبلیغات ،رابطه مثبت و معناداری با کیفیت خدمات و رضایت مشتری دارد.

 -4-2جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این تحقیق ،مشتریان محصوالت شرکت لبنیاتی پگاه گلستان در گرگان هست .روش نمونهگیری در
این پژوهش ،تصادفی ساده است .ازآنجاکه در این تحقیق از مدل معادالت ساختاری استفاده میشود ،انتخاب اندازه
نمونه ،مهم میباشد .بر پایه پیشنهاد جمیز استیونس ،1در نظر گرفتن پانزده مورد برای هر متغیر پیشبین در تحلیل

James Stevens

1

رگرسیون چندگانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد ،یک قاعده سرانگشتی خوب به شمار میآید.
ازآنجاییکه  SEMدر برخی جنبهها کامالً مرتبط با رگرسیون چند متغیری است؛ لذا تعداد حداقل  15مورد به ازای
هر متغیر اندازهگیری شده در ،SEMغیرمنطقی نیست؛ بنابراین در پژوهش حاضر ،با توجه به تعداد متغیرهای
مشاهدهشده که برابر  41است ،حداقل تعداد حجم نمونه باید برابر  15×41=615باشد؛ درنتیجه ،در این تحقیق از
یك نمونه  650تایی استفاده گردیده است تا برآورد مدل با كمترین میزان خطا صورت پذیرد.

 -5روششناسی پژوهش
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این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی -پیمایشی است .تجزیهوتحلیل
دادهها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار
مسیر با استفاده از نرمافزار

و همچنین تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل

انجامشده است.

 -6ابزار گردآوری دادههای پژوهش

این تحقیق ،برای سنجش و استخراج نظرات ،از طیف پنج گزینهای لیکرت (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم)
استفادهشده است .پرسشنامهی تحقیق نیز بعد از طراحی ،به تعدادی از خبرگان و کارشناسان در این زمینه دادهشده
است .برای سنجش پایایی پرسشنامههای تحقیق ،از معیار آلفای کرونباخ استفاده شده است .همانطوری كه در
جدول  1ارائهشده است ،میزان آلفای كرونباخ برای کل پرسشنامه برابر  0/92هست .در جدول  ،2تعداد سؤالهای
طراحیشده برای سنجش هر متغیر مکنون و ضریب آلفای کرونباخ هر متغیر مشخصشده است
جدول  -1نتایج بررسی آلفای کرونباخ کل.
Table 1- Results of the study of total Cronbach's alpha.

تعداد سؤاالت

میزان آلفای کرونباخ

41

0.92

جدول  -2نتایج بررسی پایایی هر یک از عوامل پرسشنامه.
Table 2- Results of the reliability of each questionnaire.

مؤلفهها

تعداد سؤاالت

میزان آلفای کرونباخ

طعم و مزه

3

0.90

ماندگاری

2

0.70

برچسب استاندارد

2

0.74

بستهبندی

4

0.86

کیفیت نیروی فروش

4

0.80

کیفیت فروشگاه

3

0.89

قیمت

2

0.75

تنوع محصوالت لبنی

2

0.92

رسیدگی به شکایات

3

0.91

تبلیغات

3

0.72

کیفیت محصول

4

0.96

کیفیت خدمات

3

0.80

رضایت مشتری

6

0.96

بررسی ارتباط بين عوامل تأثيرگذار بر رضایت مندی مشتریان محصوالت لبنی به کمک تحلیل مسیر(مورد مطالعه :شرکت پگاه گلستان)

برای گردآوری دادهها جهت تحلیل فرضیهها و آزمون مدل ،از پرسشنامهی بسته با  41سؤال ،استفادهشده است .در

 -7یافتههای تحقیق
قبل از بررسی فرضیهها ،الزم است تا همبستگی بین متغیرهای تحقیق موردتوجه قرار گیرد .در جدول  ،3میزان
همبستگی متغیرهای تحقیق نشان داده شده است.
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 -8مدل اندازهگیری
روش معادالت ساختاری میتواند به دو صورت یک مرحلهای و دو مرحلهای انجام شود .در روش یک مرحلهای،
برازش مدل اندازهگیری و مدل علی بهصورت یکجا انجام میشود اما در روش دو مرحلهای هر کدام از این دو ،بهصورت
مجزا انجام میشود .بسیاری از محققان ،روش دو مرحلهای را ترجیح میدهند؛ زیرا در این شیوه ،هم از سردرگمی
در تفسیر اجتناب میشود و هم جلوی تصریح 1نادرست مدل را میگیرد .در این تحقیق ،از روش دو مرحلهای استفاده

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه139-126 :

میشود؛ در مرحله اول ،مدل اندازهگیری مورد آزمون قرار میگیرد و سپس مدل علی برازش میشود .در شکل زیر،
مدل اندازهگیری تحقیق آمده است .در این مدل ،مفاهیم ساختهشده در این تحقیق با توجه به گویههای مربوطه در
پرسشنامه ساختهشدهاند.
جدول  -3ماتریس همبستگی متغیرهای موردپژوهش.
Table 3- Correlation matrix of the studied variables.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

متغیرها

1

طعم و مزه ()1

1.00

ماندگاری ()2

0.25

1.00

برچسب استاندارد ()3

0.35

0.22

1.00

بستهبندی ()4

0.34

0.10

0.32

1.00

نیروی فروش ()5

0.33

0.19

0.35

0.29

1.00

فروشگاه ()6

0.09

0.16

0.32

0.26

0.30

1.00

قیمت ()7

0.32

0.11

0.29

0.27

0.19

0.21

1.00

تنوع محصوالت لبنی ()8

0.09

0.02

0.29

0.20

0.26

0.27

0.17

1.00

رسیدگی به شکایات ()9

0.33

0.05

0.18

0.25

0.26

0.23

0.24

0.17

1.00

تبلیغات ()10

0.21

0.11

0.12

0.22

0.30

0.29

0.18

0.19

0.29

1.00

کیفیت محصول ()11

0.45

0.21

0.35

0.42

0.33

0.33

0.28

0.21

0.22

0.27

1.00

کیفیت خدمات ()12

0.38

0.06

0.39

0.31

0.37

0.44

0.21

0.26

0.33

0.31

0.44

1.00

رضایت مشتری ()13

0.37

0.21

0.28

0.42

0.28

0.34

0.21

0.19

0.25

0.31

0.67

0.43

13

1.00

Misspecification

1
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Figure 2- Measurement model (standard factor load).

 -9نیکویی برازش مدل
برای برآورد مدل ،از روش حداکثر احتمال و بهمنظور بررسی برازش مدل ،از شاخصهای زیر استفادهشده است.
𝟐𝒙

نسبت مجذور خی دو به درجه آزادی :) 𝐝𝐟 ( 1در آزمون مجذور کای ،فرضیه هماهنگی مدل موردنظر با الگوی
همپراشی 2بین متغیرهای مشاهدهشده بررسی میشود .مقادیر کوچکتر از آن یعنی کمتر از  ،3نشانه برازندگی بیشتر
است .کمیت خی دو ،بسیار به حجم نمونه وابسته است و نمونه بزرگ ،کمیت خی دو را بیش از آنچه بتوان آن را
بهغلط بودن مدل نسبت داد ،افزایش میدهد.
شاخص نیکویی برازش ( 3)GFIو شاخص نیکویی برازش تعدیلشده ( :4)AGFIاین شاخصها نشاندهنده اندازه-
ای از مقدار نسبی واریانسها و کوواریانسها است که توسط مدل ،تبیین میشود .هر دو معیار ،بین صفر تا یک،
متغیر است؛ هر چه به عدد یک نزدیکتر باشند ،نیکویی برازش مدل با دادههای مشاهدهشده بیشتر است.
شاخص برازش تطبیقی ( :5)CFIمدل تحت آزمون را با مدل تحت فرض صفری که در آن هیچ مسیری که متغیرها
را به هم متصل کند ،تعریفنشده باشد و درنتیجه متغیرها را مستقل از هم در نظر گرفته باشد ،مقایسه میکند .به

1

)Degree of Freedom (df
Covariance
Goodness of Fit Index
4
Adjusted Goodness of Fit Index
5
Comparative Fit Index
2
3

بررسی ارتباط بين عوامل تأثيرگذار بر رضایت مندی مشتریان محصوالت لبنی به کمک تحلیل مسیر(مورد مطالعه :شرکت پگاه گلستان)

شکل  -2مدل اندازهگیری (بار عاملی استاندارد).

نظر میرسد که  CFIمخصوص ًا با حجم نمونه کوچک ،کامالً پایدار باشد .مقدار آن در دامنهی ( )0 1قرار میگیرد و
مقادیر کمتر از  0/9آن غیرقابلقبول است.
شاخص نرم شده برازندگی ( 1)NFIو شاخص نرم نشده برازندگی ( :2)NNFIدر حال حاضر ،شاخص نرم شده
برازندگی به سبب آنکه تحت تأثیر حجم نمونه بوده است و برای نمونههای با حجم کم ،ضعیف میباشد ،زیاد توصیه
نمیشود .مقادیر برابر  0/9یا باالتر از آن را بهعنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدلهای نظری توصیه کردهاند؛
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درحالیکه برخی از پژوهشگران ،نقطه برش  0/8را بهکار میبرند .شاخص نرم نشده برازندگی ،هماهنگی بیشتری با
حجم نمونه دارد و مقادیر کمتر از  0/9آن مستلزم تجدیدنظر در مدل است.
شاخص ریشه میانگین (متوسط) باقیماندهها ( :3)RMRدر این شاخص ،باقیماندههای واریانسها و
کوواریانسهای مشاهدهشده با برآوردهای انجامشده در مدل ،مقایسه میشوند .مقادیر کوچکتر آن نشانه برازندگی
بهتر است .مدلهایی که در آن ،این مقدار کمتر از  0/05است ،برازندگی بسیار باالیی دارند؛ ولی مقادیر بین 0/05

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه139-126 :

تا  0/08نیز برای یک مدل خوب ،مناسب است.
شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب ( :4)RMSEAاین شاخص برای مدلهای خوب  0/05و کمتر است و
مدلی که در آن ،این شاخص  0/10یا بیشتر باشد ،برازش ضعیفی دارد.
در جدول  4نتایج برازش مدل آمده است.
جدول  -4شاخصهای برازش مدل اندازهگیری.
Table 4- Measurement model fit indices.

شاخص برازش

دامنه موردقبول

مقدار

نتیجه

𝐟𝐝𝐱 𝟐 /

>3

2.41

مناسب

CFI

<0.9

0.98

مناسب

GFI

<0.9

0.91

مناسب

AGFI

<0.9

0.91

مناسب

NFI

<0.9

0.94

مناسب

NNFI

<0.9

0.97

مناسب

RMSEA

>0.05

0.047

مناسب

RMR

>0.05

0.039

مناسب

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،تمامی ضرایب برازش ،در آستانه موردقبول قرار دارند .نسبت مجذور خی
دو بر درجه آزادی برابر  2/41است و همچنین ضرایب
و

و

،

،

،

،

همگی باالتر از  0/9هستند

نیز کمتر از  0/05میباشند.

1

.Normed Fit Index
.Non-Normed Fit Index
3
.Root Mean of Residuals
4
.Root Mean Square Error of Approximation
2

 -10مدل ساختاری
پس از آزمون مدلهای اندازهگیری ،اکنون الزم است تا مدل ساختاری که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون
تحقیق است ،ارائه شود .با استفاده از مدل ساختاری میتوان به بررسی رد یا تأیید فرضیههای تحقیق پرداخت .مدل
ساختاری تحقیق با کاربرد نرمافزار لیزرل نسخه  8/8انجام شد .شکلهای  3و  ،4به ترتیب ،مدل ساختاری کلی
پژوهش را در حالت تخمین استاندارد و معناداری نشان میدهند
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بررسی ارتباط بين عوامل تأثيرگذار بر رضایت مندی مشتریان محصوالت لبنی به کمک تحلیل مسیر(مورد مطالعه :شرکت پگاه گلستان)

شکل  -3مدل نهایی تحقیق با ضرایب استاندارد.
Figure 3- The final research model with standard coefficients.
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه139-126 :
شکل  -4مدل نهایی تحقیق با آماره تی برای مسیرها.
Figure 4- The final model of research with t-statistics for routes.

نتایج حاصل ،در رد یا تأیید فرضیهها نیز در جدول  5بهطور خالصه نمایش داده شده است.
جدول  -5خالصه نتایج آزمون فرضیات مدل.
Table 5- Summary of test hypotheses test model results.

طعم و مزه -کیفیت محصول

0.26

5.97

قبول

ماندگاری -کیفیت محصول

0.07

1.60

رد

برچسب استاندارد -کیفیت محصول

0.26

4.79

قبول

بستهبندی -کیفیت محصول

0.24

5.73

قبول

کیفیت نیروی فروش -کیفیت خدمات

0.20

4.88

قبول

کیفیت فروشگاه -کیفیت خدمات

0.28

6.67

قبول

قیمت -کیفیت خدمات

0.06

1.56

رد

تنوع محصوالت لبنی -کیفیت خدمات

0.09

2.41

قبول

رسیدگی به شکایات -کیفیت خدمات

0.16

4.11

قبول

تبلیغات -کیفیت خدمات

0.10

2.36

قبول

کیفیت محصول -رضایت مشتری

0.61

17.13

قبول

کیفیت خدمات -رضایت مشتری

0.18

5.57

قبول

همانطور که در باال مشاهده میشود ،ضرایب مسیر برای ده رابطه در سطح  ( 0/05بزرگتر از  )1/96معنادار
بهدستآمده است .دو رابطه نیز غیر معنادار میباشد .درنهایت ،میزان اثرگذاری هر یک از عوامل بر رضایت مشتری،
به شرح جدول  6میباشد.
جدول  -6میزان اثر عوامل بر رضایت مشتری.
Table 6- The effect of factors on customer satisfaction.

اثر مستقیم بر

اثر مستقیم بر

اثر کل بر

شاخصها

کیفیت محصول

کیفیت خدمات

رضایت مشتری

طعم و مزه

0.26

---

0.16

برچسب استاندارد

0.26

---

0.16

بستهبندی

0.24

---

0.15

کیفیت نیروی فروش

---

0.20

0.04

کیفیت فروشگاه

---

0.28

0.05

تنوع محصوالت لبنی

---

0.09

0.02

رسیدگی به شکایات

---

0.16

0.03

تبلیغات

---

0.10

0.02

 -11نتیجهگیری
با توجه به مدل تأییدشده به کمک نرمافزار و ضرایب مسیر بهدستآمده که در جدول  5آمده است ،میتوان نتیجه
گرفت رضایت مشتری متأثر از دو فاکتور کیفیت محصول و کیفیت خدمات میباشد؛ یعنی ایجاد محصولی باکیفیت
باال و همچنین باال بودن کیفیت خدمات ،موجب رضایت مشتری میشود و نیز با توجه به ضریب مسیر که برای کیفیت
محصول معادل  0/61و کیفیت خدمات که معادل  0/18است ،میتوان نتیجه گرفت در حوزه موردبررسی ،رضایت
مشتری ،بیشتر متأثر از کیفیت محصول است تا کیفیت خدمات؛ کیفیت محصول اثر بیشتری بر رضایت مشتری
دارد .همچنین برای فاکتور کیفیت محصوالت که در این حوزه متأثر از سه فاکتور طعم و مزه ،برچسب استاندارد و

137

بررسی ارتباط بين عوامل تأثيرگذار بر رضایت مندی مشتریان محصوالت لبنی به کمک تحلیل مسیر(مورد مطالعه :شرکت پگاه گلستان)

مسیر

ضریب مسیر

آماره تی

نتیجه آزمون

بستهبندی میباشد ،برخالف برخی از تحقیقات گذشته که کیفیت محصول را متأثر از ماندگاری محصول نیز می-
دانستند ،در این مدل ،مور د تأیید قرار نگرفته است و با توجه به مدل و ضرایب مسیر میتوان گفت در بازار صنایع
لبنیات ایران ،کیفیت محصول که عامل مؤثر در ایجاد رضایت مشتری است ،بیشترین ارتباط و تأثیرپذیری را با
فاکتورهای طعم و مزه و برچسب استاندارد به میزان  0/26و سپس بستهبندی محصول ،به میزان  0/24دارد.
برای فاکتور کیفیت خدمات که متأثر از پنج فاکتور کیفیت نیروی فروش ،کیفیت خدمات ،تنوع محصوالت لبنی،
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رسیدگی به شکایات و تبلیغات میباشد ،غیر از عامل قیمت ،بقیه عواملی که در مدل پیشنهادی مطرح شده بود،
مورد تأیید قرارگرفته است و با توجه به مدل و ضرایب مسیر میتوان گفت در بازار صنایع لبنیات ایران ،کیفیت خدمات
که عامل مؤثر در ایجاد رضایت مشتری است ،بیشترین ارتباط و تأثیرپذیری را با فاکتور کیفیت فروشگاه به میزان
 0/28و سپس کیفیت نیروی فروش ،به میزان  ،0/20رسیدگی به شکایات به میزان  ،0/16تبلیغات به میزان 0/10
و تنوع محصوالت لبنی به میزان  0/09دارد.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه139-126 :

در پایان نتیجهگیری این تحقیق ،همانطور که در جدول  6آمده است ،میزان اثرگذاری کل هر یک از عوامل را بر
رضایت مشتری به دست آوردیم؛ عاملهای طعم و مزه و برچسب استاندارد با میزان  0/16بیشترین اثر را بر رضایت
مشتری دارند و سپس عوامل بستهبندی به میزان  ،0/15کیفیت فروشگاه به میزان  ،0/05کیفیت نیروی فروش به
میزان  ،0/04رسیدگی به شکایات به میزان  0/03و فاکتورهای تنوع محصوالت لبنی و تبلیغات به میزان  0/02به
ترتیب بیشترین تا کمترین اثر را بر رضایت مشتری دارند.

 -12پیشنهادها
بهطورکلی ،پیشنهادها نگارنده به تولیدکنندگان و فروشندگان با توجه به پرسشنامهی توزیعشده بین مشتریان و
همچنین مدل جامع بهدستآمده از این پژوهش ،بهقرار زیر میباشد:
 بر اساس نتایج فرضیه مربوط به عاملهای طعم و مزه و برچسب استاندارد ،به دلیل اینكه این عاملها تأثیرگذارترین
عاملها در ایجاد رضایت مشتری هستند ،باید توجه به طعم و مزه اقالم مختلف محصوالت لبنی در برنامهها و خطمشیهای
سازمان موردتوجه قرار گیرد؛ بهعبارتیدیگر ،شرکتها و تولیدکنندگان باید یک روند منطقی را با در نظر گرفتن سلیقه و
خواسته مشتریان در پیش گیرند .همینطور ،در مورد عامل برچسب استاندارد ،به شرکت پگاه گلستان و نیز سایر شرکت-
های تولیدی محصوالت لبنی توصیه میشود با آموزش و توجیه کارکنان خود و سرمایهگذاری مناسب ،نسبت به دریافت
استانداردها و اجرای الزامات و مستندات مربوط به آنها اقدام نمایند.
 ازآنجاکه بستهبندی محصول نیز میتواند تأثیر به سزایی بر روی رضایت مشتریان محصوالت لبنی داشته باشد ،لذا
تولیدکنندگان باید توجه ویژهای به کیفیت بستهبندی محصوالت لبنی مانند استحکام بستهبندی ،طرحها و نقشهای بکار
رفته بر روی بستهبندی ،جنس بستهبندی و تنوع در اندازه بستهبندی داشته باشند و تالشی بیشتر در جهت هر چهبهتر
شدن کیفیت بستهبندی بهکارگیرند.
 عامل مهم بعدی در ایجاد رضایت مشتری ،کیفیت فروشگاه میباشد؛ لذا به فروشندگان محصوالت لبنی توصیه میشود
به آراسته و منظم بودن وسایل و تجهیزات داخل فروشگاه و همچنین رعایت نکات بهداشتی ،توجه ویژهای داشته باشند
تا از این طریق ،بتوانند در جلب رضایت مشتریان موفقتر باشند.
 الزم است جهت افزایش نرخ رضایت مشتریان و كاهش ضریب مشتری گریزی ،شاخص کیفیت نیروی فروش نیز
موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین ،توصیه میشود فروشندگان محصوالت لبنی ،عواملی مانند برخورد محترمانه و دوستانه با
مشتریان ،داشتن دانش کافی نسبت به محصوالت ،پاسخ دادن به سؤاالت مشتریان تحت هر شرایط و همچنین ظاهر
مناسب خود ،اهمیت داده تا بتوانند رضایت مشتریان خود را افزایش دهند.

 رسیدگی به شکایات مشتریان میباشد؛ لذا به فروشندگان این محصوالت توصیه میشود اوالً عالقه، عامل مهم بعدی
 ثانیاً اصالحات الزم را در اولین زمان انجام دهند تا بتوانند،خالصانه برای حل مشکالت مشتریان از خود نشان دهند
.در جلب رضایت مشتریان خود موفقتر باشند
 تنوع محصوالت لبنی میباشد؛ ازاینرو به شرکت پگاه گلستان و سایر، عامل مهم بعدی در جلب رضایت مشتری
شرکتهای تولیدی محصوالت لبنی توصیه میشود با تولید انواع مختلف محصوالت لبنی و در اختیار قرار دادن آنها
. موجبات رضایتمندی مشتریان خود را فراهم نمایند،به فروشگاهها
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 عامل تبلیغات نیز از عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان میباشد؛ لذا شرکتهای تولیدی محصوالت لبنی باید در تبلیغات
 عوامل داشتن صداقت و صراحت الزم و دادن اطالعات الزم و کافی راجع به محصول را موردتوجه قرار دهند تا از،خود
.این طریق بتوانند در جلب رضایت مشتریان مؤثر باشند
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