دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)19 :آبان ( 3043ویژهنامه)

ارزیابی عملکرد رضایت مشتری
مطالعه موردی :شرکت ایران تابلو

حمیدرضا

صالحی1

تاریخ دریافت1171/70/62 :
تاریخ پذیرش1171/70/61 :
کد مقاله22616 :

چکـیده
مساله¬ای که امروزه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شرکتها باید باور داشته باشند که هرگونه اقدامی برای حفظ
مشتریان ،کاری مفید وسودمند است چراکه بیشتر تحقیقات نشان میدهند که هزینه جذب مشتری جدید در عمل بارها از
هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است و نیز سودآوری مشتریان فعلی براین فرض استوار است که ارزش چرخه حیات آنها
مثبت باشد .محققان عقیده دارند که باال بردن کیفیت خدمات و رضایت کلی مشتری از عواملی هستند که باعث وفاداری
بیشتر مشتری میگردد .از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد رضایتمندی مشتریان در شرکت ایران
تابلو بعد از تست و تحویل محصوالت در بازه زمانی  1932-1936انجام شده است .نتایح پایش ،ارزیابی و تحلیل
رضایتمندی مشتریان نشان میدهد که توجه به اهداف کیفی تعیین شده به جهت سال  ،1932در نیمه دوم سال 1932
اکثریت عوامل رضایت مشتری در مقایسه با نیمه اول سال  1932باالتر از اهداف کیفی تعیین شده می باشد .اما کیفیت
خدمات پس از فروش در نیمه دوم سال %07 ، 1932میباشد که کمتر از اهداف تعیین شده است که الزم است ضمن
مشخص نمودن علل آن ،اقدام اصالحی جهت بهبود وضعیت رضایت مشتری بعد از تحویل مشخص و اجرائی گردد.

واژگـان کلـیدی :ارزیابی عملکرد ،رضایتمندی مشتری ،کیفیت ،وفاداری مشتری

 -3کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
شعبه زنجان
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 5پیاپی ،)19 :آبان 3043

امروزه بازار اقتصاد جهانی تفاوت بارز و قابل مالحظهای نسبت به قبل نموده است .در سراسر دنیا ،سازمانها و بنگاه های
تجاری تالش مینمایند تا از طریق نیل به مزایای منحصر به فرد ،نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند .از سوی دیگر
مشتریان و مصرفکنندگان همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کاال یا خدماتی به مراتب بهتر ارائه میکنند .درک این
تمایز ،فرآیند گزینش کاال یا خدمات مورد نیاز را هدایت و مشتریان را در امر تصمیمگیری برای پرداخت بهای بیشتر در مقابل
دریافت کاال یا خدمات بهتر ،یاری میکند (تئودوراکیس .)6771 ،به علت وجود عرضهکنندگان متعددی که محصوالتی با کیفیت
نسبتاً یکسان عرضه میکنند ،اغلب مشتریان هنگام خرید کاال و خدمات مورد نیاز ،از انتخاب گزینه های متعددی برخوردار هستند
(اوتو 1و همکاران.)6767 ،
یکـی از مهمتـرین تحـوالتی کـه در زمینـه بهبـود عملکـرد در دهـه آخـر قـرن بیسـتم بـه وقـوع پیوسـت ،موضـوع
شـناخته شـدن انـدازه گیـری میـزان رضـایت مشـتری بـه عنـوان یکـی از عناصـر و الزامـات اصـلی سیستمهای مدیریتی در
مؤسسـات و بنگاههـای کسـب وکار بود (اردانی 6و همکاران .)6713 ،تالش و کوشش فراوانی که امروزه درجهت ارتقای ابزارهای
مـدیریت عملکـرد و گسـترش نگـرش مشتریمداری توسـط محققـان ،کارشناسـان و مـدیران سازمانهای تجاری صورت می-
گیرد ،نشـان دهنـده آن سـت کـه اکنـون رضـایت مشـتری یکـی از مهمتـرین عوامل در تعیین موفقیـت سـازمانهـا در امـر
تجـارت و سودآوری به شمار میآید (العدل9ی .)6713 ،بنابراین ایجاد و پیادهسازی سیستمهای اندازهگیری و پـایش رضـایت
مشـتری بـه عنوان مهمترین شاخص در امر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمانهای امروزی به شمار میرود (دم و دم،1
 .)6761به هر حال هرگز نمیتوان از این نکته چشم پوشـید که محرک اصلی برای سازمانهای تجـاری و خـدماتی نظیـر بانـك-
هاکـه بـه دنبـال بهبودهـای عمـده در مسـیر پیشـرفت خـویش هسـتند ،همانـا مشـتریان آن سـازمان هستند (ریتا 6و همکاران،
 . )6713به بیان دیگر ،هیج کسب و کاری بدون مشـتری قادر به ادامه بقا نیست .بنابراین بسیار حیاتی است تا هـر مؤسسه تجاری،
چارچوبی برای درک ،تجزیه و تحلیـل و ارزیابی وضعیت رضایت مشتریانش در اختیـار داشـته باشد (لنین کومار .)6710 ،2از سوی
دیگر ،به واسطه گسـترش شـدید رقابـت و پویایی اقتصاد ،آرمانها و اهداف سازمانهـا طـی چنـد سال اخیر دچار تغییرات عمده-
ای شده اسـت .در حـالی که پیش از این تمرکز بر جذب مشتریان جدید ،سیاست عمـده سـازمانهـا بـود ،امروزسیاسـتهـای
راهبـردی و تجاری بـر حفـظ و بهبـود وفـاداری و افـزایش اعتمـاد مشتریان نسبت به سازمان متمرکز شدهاند (حسن 0و همکاران،
 .)6716مهمترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی و اطالع عمومی نسـبت بـه پیامدهای مطلوب رضایت و وفاداری مشتریان
است .بـه عبارتی دیگـر ،مشـتری مـداری بـه عنـوان سـنگ بنـای نظریههای مدیریت بازاریابی نوین شناسایی شده است (نگو،0
 .)6716تردیدی نیست که در عصر تولید انبوه و رقابـت بـی انتها ،سازمانهایی میتوانند به موفقیت دست یابنـد کـه میزان
رضایتمندی مشتریان خـود را تـا سطح وفـاداری کامل افزایش دهند و اصلیترین مسـاله در رسـیدن بـه این رضایت ،ارائه کاال یا
خدمات با کیفیت مورد انتظـار م شتریان است که از طریق اعمـال مـدیریت مناسـب در مواجهه با مسائل درون سازمانی تحقق
مییابد .از این رو در تحقیق حاضر ،به بررسی و ارزیابی عملکرد رضایتمندی مشتریان در شرکت ایران تابلو خواهیم پرداخت.

 -2مبانی نظری
 -1-2رضایت مشتری
از آغاز دهه  1337یك نگرش مشترک بین صاحب نظران پدیدار شده ،که سازمانهای مشتریگرا و بازارگرا در بازارهای
رقابتی جهانی موفقترند و منبع اصلی شکست سازمانها عدم دانش و درک ناکافی از مصرفکنندگان و بازار معرفی شده است
(پیزام 3و همکاران .)6712 ،متخصصین بازاریابی تأکید میکنند که مدیران باید به مشتریان به دید بازاریابی بنگرند ،داراییهایی از
قبیل زمین ،ساختمان ،تجهیزات و وسائط نقلیه و  ...برای سازمان سودی به بار نمیآورد ولی مشتریانی که اقدام به خرید خدمات و
کاالها مینمایند ،سود ایجاد میکنند (بصری و شمس الدین .)6767 ،17یك تحقیق بینالمللی به بار آمده توسط انستیتوی برنامه-
ریزی استراتژیك در واشنگتن دی سی نشان میدهد که برگشت سرمایهگذاری  37درصد از بانكهایی که به نیاز مشتریان خود
پاسخ دادهاند ،تقریباً دو برابر بانكهایی بوده است که به این موضوع توجه نداشته اند (اوه و کیم .)6710 ،11بنابراین کسب رضایت
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 -2-2مفهوم كیفیت

ا گر چه مفاهیم مختلفـی از کیفیـت در ایـن ادبیـات پیشنهاد شده است ،ولی دو مفهوم "تطابق با ویژگیهـا" و "برآوردن
انتظارات مشتریان" به صورت گستردهتـری مورد استفاده قرار گرفته است.تطـابق بـا ویژگیها نوعـاً بـرای ارزیـابی کیفیـت
محصـوالت و کاالهـا مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد و برآوردن انتظارات مشتریان نوعاً بـرای ارزیـابی کیفیـت خدمات استفاده
مـیشـود .درک مسـیر تکامـل ایـن دو مفهوم غالب ،پیش نیاز درک این موضوع است که چـرا اجـزای هـردو مفهـوم بایـد بـرای
تعریـف سـتاده یـك سازمان در نظر گرفته شوند .همچنین انجمن کنترل کیفیت آمریکـا واژه کیفیـت را این گونه تعریف کرده
است« :مجموعه ویژگـیهـا و خصوصیات یك کـاال یـا خـدمت کـه بتوانـد نیازهـای آشکار و پنهان خریدار را تأمین کند ».بدیهی
است کـه این تعریف حول محور مشـتری گرایـی دور مـیزنـد و بیانگر آن است که اگر شرکت بتواند کاالها و خدماتی را ارائه
دهد که نیازها ،خواستهها و انتظارات مشـتری را تأمین کنـد ،دارای کیفیـت الزم اسـت .شـرکتی کـه در بیشتر زمانها ،بیشترین
نیازهای مشـتریان را تـامین کنـد ، ،دارای کیفیت باالتر خواهد بود (حقیقی نسب و کامیابی.)1933 ،
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مشتری موجب مزیت رقابتی میشود که اغلب باعث وفاداری مشتریان و تکرار خرید می شود (سوچانك و کرالووا .)6710 ،1منافع
6
رضایت مشتریان ،شامل :افزایش درآمد ،کاهش هزینههای معامله و کاهش کشش قیمتی در خریداران وفادار میشود (اگنیهوتری
و همکاران .)6712 ،سه مورد اصلی که در رضایت مشتری دخیل میباشند؛ کاربرد محصول ،ظاهر آن و کیفیت خدمات میباشد.
کاربرد محصول و ظاهر آن مستقیماً بر رضایت و عدم رضایت محصول تأثیر میگذارد .و همچنین لذت بردن از محصول به عنوان
واسطه بین کیفیت خدمات به طور مثبت بر رضایت مشتری و ارزش درک شده تأثیر میگذارد و ارزش درک شده به طور مثبت بر
رضایت مشتری و قصد بعد از خرید تاثیر میگذارد و همچنین رضایت به طور مثبت بر قصد بعد از خرید تاثیر می گذارد (فرهمند و
همکاران.)1171 ،
مشتریان ،افراد یا فرآیندهایی هستند که محصـول نتایج یك عملکرد را مصرف میکنند یـا بـه آنها نیـاز دارند و از آنها بهره
مـیبرنـد .چـون هـر عملکـردی در یك سازمان به یقین دارای هدفی است ،بنـابراین دارای مشتریانی نیزاست .مشتری محوری
به عنـوان عـاملی مهـم در موفقیـت سازمانها محسوب میشود (عمویی و همکاران .)1171 ،رضایتمندی مشتری یکی از
موضوعات مهـم نظـری و تجربی برای اکثر بازاریابان و محققـان بازاریـابی اسـت (امین .)6712 ،9رضایت منـدی مشـتری را
مـیتـوان بـه عنـوان جـوهره موفقیت در جهان رقابتی تجارت امروز در نظر گرفـت (لیم و همکاران.)6767 ،
رضایت مشتری نتیجه خرید مصرف کاال یا خدماتی است که از مقایسه عایدی و هزینههـای خریـد بـا نتـایج مورد انتظار
بدست میآیـد (حاتمی و همکاران .)1933 ،رضـایت مشـتری را حالـت خوشایندی کـه در مشـتری و پـس از دریافـت کـاال یـا
خدمات ایجاد میشود تعریف میکنند (رضوانی و همکاران .)1933 ،به نظر میرسد رضایت مشتری احساسـی اسـت کـه در نتیجـه
ارزیـابی خدمات حاصـل مـی شـود .مبنـا و اسـاس رضـایت هـر مشتری انتظارات و درک او از خدمات ارائه شده اسـت هر
مشـتری انتظـاراتی دارد .چنانچـه در ارائـه خـدمات درک وی از خـدمات ارائـه شـده کمتـر از انتظـاراتش باشد ،به نارضایتی وی
منجر میگردد (خادکا و مهارجان .)6710 ،1اگر چه نگرش اولیه رضـایت را احساسـی ناشـی از فرایند ارزیابی میدانـد .بنـابراین
رضـایت مشـتریان در واقع عکـسالعملـی احساسی ناشـی از فراینـد ارزیـابی میدانند .بنابراین رضایت مشتریان در واقع عکس-
العملی احساسی است که از فرایند ارزیابی مـیداننـد .بنـابراین رضایت مشتریان در واقع عکسالعملی احساسی است کـه از فرایند
ارزیابی خدمات دریافتی در برابـر هزینههایی که در جهـت کسـب آن خـدمات پرداخـت شده به دست میآید (دی سوزا 6و
همکاران.)6767 ،

 -3پیشینه تحقیق
فرهمند ( )1937تحقیقی باعنوان "رابطه شهرت سازمانی با نیات رفتاری مشتری در بانك اقتصاد نوین" انجام داده است .برای
این منظور از مولفههای شناخت مشتری ،اعتماد مشتری و تعهد مشتری به عنوان متغیرهای میانجی استفاده شد که بر این اساس
 3فرضیه تدوین شده است .جامعه آماری تحقیق را مشتریان بانك اقتصاد نوین در شهر تهران کهه حداقل یك حساب در بانك
داشته باشند ،تشکیل میدهند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامهای شامل  36سوال است که بعد از سنجش روایی و پایایی آن بر
اساس نمونه گیری در دسترس بین مشتریان توزیع شد .تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده بر اساس روش تحلیل عاملی و
تحلیل معادالت ساختاری انجام شد .نتایج تحقیق بیانگر آن بود که اوالً مدل از برازش مناسبی برخوردار است ،دوماً شهرت
سازمانی با نیات رفتاری مشتری ارتباط معنی داری دارد ،سوماً شهرت سازمانی از طریق مؤلفههای شناخت مشتری ،تعهد مشتری و
1 Suchánek, P., & Králová, M
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اعتماد مشتری با نیات رفتاری مشتری ارتباط دارد که بر این اساس پیشنهاداتی مطرح شد .جوانمرد و حسینی( )1936تحقیقی با
عنوان"تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه ،بعد مسافت ،رضایت مشتری و نیات رفتاری خریداران (مطالعه موردی فروشگاه
زنجیره ای شهروند تهران) انجام دادهاند .در سالهای اخیر به دلیل تاثیرگذاری تصویر ذهنی از سازمان بر رفتار مصرف کننده ،این
متغیر از اهمیت بسیاری برخوردار گردیده و به عنوان یك عامل مورد توجه و کلیدی در مدیریت استراتژیك بازاریابی هر سازمانی
محسوب میشود.همچنین رضایت مشتری یکی از پایه ایترین مفاهیم ارزیابی است که در خیلی از کسب و کارها دنبال میشود.
لذا در این پژوهش ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه ،رضایت مشتری ،نیات رفتاری مشتریان و بعد مسافت مورد بررسی قرار
گرفته است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که نگرش نسبت به بازارپردازی و جذابیت بازاریابی بر تصویر ذهنی
مثبت از فروشگاه اثر مثبتی دارند .تاثیر نگرش نسبت به خدمات و مسافت کم بر تصویر ذهنی مثبت از فروشگاه تایید نمیشود .از
سوی دیگر تصویر ذهنی مثبت از فروشگاه و مسافت کم بر رضایت مشتری اثر مثبت دارند .تصویر ذهنی مثبت از فروشگاه و
رضایت مشتری بر نیات رفتاری خریداران نیز اثر مثبت دارد .تاثیر مثبت مسافت کم بر نیات رفتاری خریداران نیز تایید نمیشود.
بصیر ( )1939تحقیقی با عنوان"بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد
مطالعه :هتلهای  6ستاره شهر مشهد)" انجام داده است .امروزه ،سازمانهای خدماتی میبایست برای کسب مزیت رقابتی ،همواره
در ارائه خدمات خود نوآور باشند ،از این رو بستر جدید بازاریابی حسی این فرصت را برای این گونه سازمانها فراهم مینماید تا با
ارائه خدماتی متمایز به مشتریان جدید ،برای آنها تجربهای خوشایند خلق نموده و آنها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کنند.
مشتریانی که به سبب شکلگیری تجربه شخصی مثبت ،نه تنها مجدداً به سازمان مراجعه خواهند کرد ،بلکه آنرا به اطرافیان خود
نیز توصیه میکنند .بدین منظور ،هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه
بازاریابی حسی میباشد.

 -4مواد و روش
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کـاربردی و از حیـث نحوه گـردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی(غیرآزمایشی) و از شاخه
مطالعات میدانی بـه شمار میآید .روش انجام تحقیق بـه صورت پیمایشـی بوده که شامل :مجموعه روشهایی است که هدف آنها
توصیف نمودن شرایط پدیدههای مورد بررسـی ،بدون تالش در جهت تغییر و یـا تـاثیر در وضـعیت موجـود و مـورد مطالعـه اسـت
که در شرکت ایران تابلو به عنوان مطالعه موردی انجام شده است .شرکت ایران تابلو در جهت بررسی و ارزیابی عملکرد رضایت
مشتریان خود ،عملکرد رضایت مشتری در حین و بعد از تست و تحویل محصوالت را مورد بررسی قرار داده است.

 -1-4مباحث مشتری گرایی 1در شركت ایران تابلو
مدیریت ارشد شرکت ایران تابلو از طرق زیر رهبری و تعهد خود را در خصوص مشتری مداری اعالم مینمایند:
الف) نیازهای مشتری و الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد تعیین ،درک و به طور مستمر محقق شده اند :برگزاری جلسات
بررسی و سیاستگذاری فروش ،جلسات دورهایی بررسی روند اجرایی پروژه ها ،دریافت گزارشات تحلیلی روند تولید هفتگی و
جلسات حضوری با کارفرمایان.
ب) ریسكها و فرصت هایی اثرگذار بر تطابق محصوالت ،خدمات و توانایی تحقق رضایت مشتری تعیین و شناسایی شده اند:
حضور در جلسات کمیته ریسك به عنوان رئیس کمیته در سازمان و بررسی روند اجرایی اقدامات مرتبط با حوزه ریسك مشتریان.
ج) تمرکز بر دستیابی به رضایت مشتری :با برگزاری ساالنه حداقل یکبار جلسه بازنگری مدیریت ،دریافت گزارش دورهایی
رضایت و شکایت مشتریان و اقدامات وابسته به آنها.

 -2-4رضایت مشتری
سنجش رضایت مشتری پس از اتمام کار و تحویل تابلوها توسط فرم"نظرسنجی از کارفرما " به شماره  FQ12-02و در
تست و تحویل به شماره  FQ34 -71که عملکرد فرآیندهای سازمان مورد سنجش و ارزیابی مشتری قرار میگیرد.
جدول شماره ( ،)1روش ها و معیار های ارزیابی فرآیندها  /تجزیه تحلیل دادهها را نشان میدهد.

1 Customer focus
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جدول شماره  .1روشها و معیارهای ارزیابی فرآیندها/تجزیه و تحلیل دادهها
کد
فرایند

نام فرایند

1
2

QA

تضمین
کیفیت

3

 -3-4تحلیل و

روشها و معیارهای ارزیابی فرایندها  /تجزیه تحلیل داده ها
حد پذیرش
بازه
معیارهای ارزیابی
نام واحد
سال 30
زمانی
کمتر از 6
نمودار مقایسهای تعداد عدم انطباق
سالیانه
مورد
ها
شش
نمودار مقایسهای رضایت مشتریان
سیستمها و
باالتر از %09
ماهه
بعد از تحویل
روشها
شش
نمودار مقایسهای رضایت مشتریان
باالتر از %06
ماهه
در تست و تحویل

مبداء اطالعات
نظر سنجی از
مشتری
نظر سنجی از
مشتری
نظر سنجی از
مشتری

مقصد
گزارش
مدیریت
ارشد
مدیریت
ارشد
مدیریت
ارشد

ارزیابی1
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کلیه دادههای حاصل از نتایج پایش ،اندازهگیری و سایر منابع مرتبط:
الف) انطباق محصوالت و خدمات
ب) میزان رضایت مشتری
ج) عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت
د) اجرای اثربخش طرح ریزی
ه) اثربخشی اقدامات انجام شده به منظورشناسایی ریسكها و فرصتها
و) عملکرد ارائه کنندگان برون سازمانی
ز) نیاز به بهبود سیستم مدیریت کیفیت
نمودار شماره ( )1نیز نتیجه پایش و اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل رضایت مشتری درحین تست و تحویل محصوالت را از
نیمه اول سال  1936تا نیمه دوم سال  1932نشان میدهد.

نمودار شماره  .1رضایت مشتری از عملکرد ایران تابلو از نیمه اول سال  1332تا نیمه دوم سال 1331

در راستای حصول اطمینان از افزایش مشتری گرایی در داخل سازمان ،ضمن تفویض اختیار به حوزه فروش ،نماینده مدیریت
نیز به شکل دورهای گزارشی از وضعیت روند رضایت و شکایات مشتریان را به مدیریت ارشد اعالم و همچنین گزارشات تولید و
روند تحویل پروژه نیز به شکل دورهای به استحضار ایشان میرسد .نمودار شماره ( )6نتیجه پایش ،اندازهگیری و تجزیه و تحلیل
رضایت مشتری درحین تست و تحویل محصوالت را از سال  1939تا نیمه دوم سال  1932نشان میدهد.

1 Analysis and evaluation
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نمودار شماره  .2رضایت مشتری از عملکرد ایران تابلو از سال  1333تا نیمه دوم سال 1331

نمودار شماره ( )9نمودار مقایسهای رضایت مشتری در حین تست و تحویل محصوالت ایران تابلو در نیمه اول و دوم سال
 1932را نشان میدهد.
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نمودار  .3مقایسه رضایت مشتری در حین تست و تحویل محصوالت ایران تابلو

نمودار شماره ( )1نیز نمودار مقایسهای رضایت مشتری بعد از تست و تحویل محصوالت ایران تابلو در نیمه اول و دوم سال
 1932را نشان میدهد.

نمودار  .4مقایسه رضایت مشتری بعد از تست و تحویل محصوالت ایران تابلو
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نمودار شماره ( )6مجموع ارزیابی رضایت مشتری بعد از تست و تحویل محصوالت ایران تابلو را در سال  1932نشان میدهد.

نمودار  .5مجموع ارزیابی رضایت مشتری بعد از تست و تحویل محصوالت ایران تابلو

اهمیـت رضـایت منـدی مشـتری و نگهـداری مشتری و تدوین اسـتراتژی بـرای شـرکتهای مشـتری مدار و بازار مدار نمی-
تواند دست کـم گرفتـه شـود .در نتیجه رضایت منـدی مشـتری بـا نـرخ در حـال رشـد ی مورد توجه سازمانها قرار گرفته اسـت
تـا کنـون مفـاهیم مختلفی از رضایتمندی مشتری ارائه شده است .نتایج تحلیل رضایت مشتری در حین تست و تحویل
محصوالت شرکت ایران تابلو نشان داد که در نیمه دوم سال  ،32آیتم های زیر پائین تر از اهداف کیفی تعیین شده در سال 32
میباشند ،که عبارتند از:
الف) کوتاهی زمان انتظار جهت آماده سازی تابلو برای تست که  7703درصد می باشد.
ب) صحت نقشه های اصالح شده ( )as builtو لیست جنس که  7701درصد میباشد که الزم است برای باال رفتن اهداف،
آموزش های الزم به نفرات انجام گردد.
ج) صحت عملکرد قطعات مکانیکی تابلو که  7703درصد میباشد.
د) عملکرد سرویسها و خدمات جانبی که  2072درصد میباشد.
میانگین رضایت مشتری در تست و تحویل در نیمه دوم سال  1932همانند نیمه اول سال  1932باالتر از اهداف کیفی
( 0171درصد) و مثبت می باشد .همچنین مشخص شد که با توجه به اهداف کیفی تعیین شده به جهت سال  ، 1932در نیمه دوم
سال  1932اکثریت عوامل رضایت مشتری در مقایسه با نیمه اول سال  1932باالتر از اهداف کیفی تعیین شده میباشد .اما
کیفیت خدمات پس از فروش در نیمه دوم سال %07 1932میباشد که کمتر از اهداف تعیین شده میباشد که الزم است ضمن
مشخص نمودن علل آن ،اقدام اصالحی جهت بهبود وضعیت رضایت مشتری بعد از تحویل مشخص و اجرائی گردد.
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