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چکیده
این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی–پیمایشی و با هدف کاربردی و بهکارگیری پرسشنامه جهت جمعآوری
دادهها به بررسی عوامل مؤثر بر ادرا

مشتریان از زمان انتاار در سامانههای تلفن بیمه پرداخته است .در این تحقیق

بهمناور افزایش دقت ،نمونهگیری آماری بهصورت سرشماری استفادهشده است و تمامی افراد جامعه بهعنوان نمونه
استفادهشده است .بنابراین حجم نمونه برابر حجم جامعه مساوی  930است .پردازش دادهها از طریق نرمافزار SPSS

انجامگرفته است .در این تحقیق رابطه زمان واقعی انتاار ،توقع مشتری از زمان انتاار ،عوامل فردی و موقعیتی با برآورد
خطا و همچنین رابطه برآورد خطا با رضایت مشتری بررسی گردیده است و نتایج تحقیق نشان میدهد که برآورد خطای
مشتری با رضایت مشتری رابطه منفی معناداری وجود دارد .همچنین درصورتیکه مشتریان باتجربهتر بوده و توقع زمان
انتاار بیشتری را داشته باشند و زمان واقعی آنها افزایش یابد برآورد خطای آنها کم میشود و برعکس اگر فوریت
تماس مشتریان باال باشد برآورد خطای آنها افزایش مییابد و پخش موسیقی تند نیز باعز افزایش رضایت مشتریان
میگردد .خانمها نیز برآورد خطای بیشتری نسبت به آقایان دارند.
واژههای کلیدی :تلفن بیمه ،4زمان انتاار ،رضایت مشتری ،ادرا

مشتری ،مدل ادراکی انتاار.

1Phone insurance
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مقدمه
صنعت بیمه را میتتوان یکتی از صتنایع بتاارزش هتر
جامعهای برشتمرد کته ختود بتهنتوعی باعتز توستعه آن

ارتبتتا بتتا کارمنتتدان فتتروش طتتوالنی متتیشتتود ،بس تیار
عصبانی میشوند ،بنابراین یک چالش اصتلی در فتروش
تلفنی مدیریت کردن این ادراکات است ].[1

جامعه خواهد شد .امروزه در تمامی جوامع توستعه گترا،

با توجته بته اهمیتت مراکتز تمتاس و فتروش تلفنتی،

بیمه را عاملی مهتم در توستعه کشتورها متیداننتد ،زیترا

شواهد فراوانی از رشد این مراکز در جهان وجتود دارد.

معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقتش

بر طبق گزارشهتایی کته دانشتگاه "پتوردو" در امریکتا

برجستهای ایفا می کنتد و بتا پوشتش خستارات ناشتی از

منتشر کترده استت تعتداد ایتن مراکتز در صتنایع بیمته و

انجام فعالیتهتای اقتصتادی و توستعهای جامعته ،انگیتزه

بانکتتداری از  31000مرکتتز در ستتال  2004بتته 441000

سرمایه گذاری را نیز افزایش میدهد ] .[4بنابراین الزمته

مرکتتز در ستتال  2001رستتیده استتت .همچنتتین بتتر طبتتق

توسعه روزافزون صنعت بیمه در کشور ،گسترش فروش

گزارشهای بهدست آمتده %30 ،مشتتریان شترکتهتای

محصوالت بیمهای شرکتهای بیمه است .در دهه 4330

برتر در آمریکا از طریق مراکز تماس بتا شترکت تعامتل

بسیاری از شرکتها به اهمیت اساستی "همستو بتودن بتا

برقرار میکنند و  %33از  100شترکت فورچتون ،مراکتز

مشتری و حرکت کردن برای او " در تمام فعالیتتهتای

تماس را دارند ].[3

خود پی بردند ] .[2یکی از راهکارهایی کته ستازمانهتا

بهرغم اهمیت فراوان و رشتد فزاینتده مراکتز فتروش

برای دستتیتابی بته ایتن مهتم ،انجتام دادنتد استتفاده از

تلفنی در بازار رقتابتی ،مشتک تی نیتز در ایتن خصتوب

سامانههای تلفنی برای برقراری ارتبا بیشتر با مشتتری و

وجتتود دارد .ایتتران نیتتز از ایتتن قاعتتده مستتتثنا نیستتت.

فروش باالتر بود .با توجته بته رشتد زیتاد مراکتز فتروش

نماینتتدگی ختتدمات بیمتتهای ایتترانختتودرو بتتهعنتتوان

تلفنتتی در بتتازار رقتتابتی شتتاهد مشتتک تی در ایتتن زمینتته

بزرگتترین نماینتدگی بیمته در سراستر ایتران در ارایته

هستیم .برای شرکتهای خدماتی بتهویتژه شترکتهتای

ختتدمات نتتوین بیمتتهای پیشتتگام بتتوده و توانستتته استتت

بیمتته ،ایتتن فنّتتاوری باعتتز اثربخشتتی و کتتارایی بیشتتتر

طر هایی نایر سیستم تلفن بیمته را از ستال  4930اجترا

میگردد باوجوداین بتر استاس مطالعتات انجتامشتده در

نمایتد .نماینتتدگی ختتدمات بیمته ایترانختتودرو در ستتال

متتورد کیفیتتت ختتدمات ادرا شتتده توستتط مشتتتریان،

 %30 ،4933از بیمههای اتومبیل که شامل شخ

ثالز و

رضایت مشتریان از خدمات مستتقیم و رودررو بتاالتر از

بدنتته متتیشتتود را از طریتتق تلفتتن انجتتام داده استتت ].[3

خدمات فروش تلفنی است ] .[9بتهعبتارتدیگتر مطتابق

بنابراین برای رسیدن به رضتایت مشتتریان و ستود بیشتتر

یافتههای کالک در سال  2003امتروزه مشتتریان مراکتز

شتتترکت نیازمنتتتد بررستتی عامتتتل اصتتتلی موفقیتتتت در

فروش تلفنی ،خدمات ارایهشدهٔ بهتر ،راههای آسانتتر

ستتامانههتتای تلفنتتی هستتتیم کتته درواقتتع همتتان رضتتایت

ستتفارش محصتتول و ختتدمات ،پاستت هتتای بتتهموقتتع و

مشتتتری استتت کتته درواقتتع یکتتی از مهتتمتتترین عوامتتل

رفتارهتتتای بهتتتتری را از کارکنتتتان انتاتتتار دارنتتتد ].[1

تأثیرگذار ادرا

مشتری از زمان انتاتار در ستامانههتای

درفروش تلفنی مشتریان ،به دلیل عدم ارتبتا رود رو بتا

تلفن است ،بنابراین در ایتن تحقیتق بته شناستایی عوامتل

کارکنان فروش ،هنگتامیکته زمتان انتاتار آن هتا بترای

مؤثر بر ادراکات و رضایت مشتری پرداختهشده است.

بررسی ادرا

مشتریان از زمان انتاار در سیستم تلفن بیمه 13 /

با توجه به توصیفات بهعملآمده ،هدف از انجام این

این ابزار کارآمد و پرسود ،بیشتترین درامتدها را کستب

مشتتریان از زمتان

کننتتد .شتترکتهتتا بتتا راهانتتدازی واحتتد فتتروش تلفنتتی

انتاار در ستامانههتای تلفتن بیمته استت ،کته بتهصتورت

بهصورت مرتب ،مشتریان را مورد پشتیبانی قرار میدهند

مطالعه موردی در شرکت خدمات بیمهای ایترانختودرو

و ستتفارشهتتای مشتتتریان را بتتهصتتورت تلفنتتی دریافتتت

انجتتامشتتده استتت .نتتتایج حاصتتل از تحقیتتق م تیتوانتتد

م تیکننتتد .فتتروش تلفن تی یتتک ابتتزار تتترویج و فتتروش

راهگشای عملکرد نمایندگی بیمته ایتران ختودرو باشتد.

دوطرفتته استتت .بتترای ارتبتتا ستتریع ،کتتمهزینتته و بتتا

بدین صتورت کته بتا شناستایی عوامتل متؤثر بتر ادرا

بهرهوری باال در ارتبا بین شرکتها و مشتریان اهمیتت

مشتریان از زمان انتاار شرکت بتواند مشتریان بیشتری را

بسزایی یافته استت .شترکتهتای پرقتدرت بترای رونتق

به سمت استفاده از سیستم تلفن بیمه تشتویق نمایتد و در

بخشیدن به فعالیتهای فروش قادرند بته بهتترین نحتو از

پی آن به اهدافی همچون داشتتن رضتایتمندی بیشتتر در

این ابزار کارآمد و پرسود ،بیشترین درآمتدها را کستب

میان مشتریان ،کاهش مراجعه آنها بهصورت حضوری،

کنند ].[3

تحقیق بررسی عوامل مؤثر بتر ادرا

افزایش حجم فروش تلفنی و درنهایت سود بیشتتر بترای
شرکت ،دست یابد.

هرچه بهپیش میرویم سرعت و شدت رقابتت بیشتتر
میشود .در این شرایط شرکتها ناچارند کته عت وه بتر

ساختار مقاله بدین صورت است کته در ادامته مبتانی

کسب اط عات دقیق و بته هنگتام از بتازار ،بتر میتزان و

ناری و پیشینه تحقیق آورده متیشتود .در بختش ستوم،

کیفیتتت ارتباطتتات ختتویش بیفزاینتتد .تلفتتن یکتتتی از

روش تحقیتتق ،جامعتته آمتتاری و نمونتته آمتتاری ارایتته

ابزارهای ارتباطی مؤثر است .در بعضتی ستازمانهتا ایتن

میشود .در بخش چهارم به مدل تحقیق پرداخته میشود

تنها تنوع فروش است و یا همراه با ستایر اشتکال فتروش

و در بخش پنجم به تحلیتل دادههتا پرداختته و درنهایتت

مورداستفاده قرار میگیرد .فروش تلفنی در زیرمجموعته

بختتش ششتتم بتتا جمتتعبنتتدی و ارایتته پیشتتنهادهتتا و بیتتان

ابزارهای ترویج طبقهبندی میشود ].[3

محدودیتها خاتمه مییابد.

در فروش تلفنی ،فروشنده از تلفن استفاده میکند تتا
با مشتریان ارتبا برقرار کرده و بتواند به آنها اط عاتی

مباني نظری و پیشینه تحقیق

را ارایه کند و آنها را بترای ارتبتا بتا شترکت ترغیتب

مباني نظری

کندو درنهایت بتواند محصولی را بفروشد ،فروش تلفنی

پیشرفتهتای فنّتاوری ،عملیتات فتروش را از طریتق

بهخصوب درزمانی کته رابطته بتا مشتتری دارای ستابقه

راههتتای مختلتتف دگرگتتون ستتاخته استتت .روشهتتای

قبلتتتی استتتت و او محصتتتوالت و ختتتدمات شتتترکت را

جدیدی بترای کستب مزیتت رقتابتی در فتروش وجتود

بهخوبی میشناسد ،آسانتر است .موفقیت فروش تلفنتی

دارد .فروش تلفنی یکی از رایجترین ابزارهای بازاریتابی

صرف نار از نوع و هدف آن بستگی به پتنج عامتل دارد

و فتتروش و یتتک دانتتش علمتتی بتته همتتراه پشتتتوانههتتای

که شامل قواعد ارتبا تلفنی ،نحوه به کتار بتردن صتدا،

تجربی و مهارتهای عملی استت کته تنهتا افتراد واجتد

استفاده از زبان ،گوش کردن ایجاد گفتوشنود دوطرفه

شرایط و شرکتهای پرقدرت بترای رونتق بخشتیدن بته

و پاس به نیازمندیهای مشتری میگردد .تلفن بهعنتوان

فعالیتهای بازاریابی و فروش قادرند بته بهتترین نحتو از
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ابزار ارتباطی دوسویه مؤثرتر از ابزارهای یکسویه مثتل

اگر تقاضاها خیلی بزرگ و یا بستیار متمرکتز باشتد،

تبلیدات است .چون در تاکتیکهای دوستویه ،فروشتنده

یک دوره کوتاه زمانی باعز ایجاد زمان انتاار طتوالنی

ع وه بر ارایه اط عات به مخاطب ،از نارات آنهتا نیتز

میشود .انتاار کشیدن عنوان مهمی است؛ بتهطتوریکته

مطلع می شتود و لتذا بته نحتو مناستبتتر ارتبتا برقترار

انتاار مشتری مکتررا بتهعنتوان یتک نمایشتگر عملکترد

خواهد کرد ].[40

خدمات جلوه داده میشود و بهعنوان یتک تخمتین گتر

از سوی دیگر ،امروزه مؤسسات بتهختوبی متیداننتد

کلیدی رضتایت مشتتری بتهحستاب متیآیتد .مطالعتات

که حیات آنها بسته به وجود و رضایت مشتری استت و

متعدد قبلی نشان میدهد که زمان انتاار رابطته معکتوس

بته دستت آوردن و حفتظ مشتتری در دنیتای امتروز کته

با رضایت مشتری دارد .بدین معنی کته هرچته مشتتریان

دگرگونیهای بسیار زیاد همتراه بتا گستترش رقابتت در

زمان انتاار را کمتر تخمین بزننتد رضتایت آنهتا بیشتتر

زمینههای گوناگون همراه است بسیار مشتکل استت و از

می شود .در ایتن زمینته میستتر 4دو "قتانون ختدمات" را

دست دادن مشتتریان و بته دنبتال آن کستبوکتار بستیار

پیشتتنهاد متتیکنتتد .نخستتت آنکتته وقتتتی مشتتتریان در

آسان است .رضایت مشتتری یتک کلمته کلیتدی بترای

میکنند که منتار بودن آنها مطابق انتاتار و پتیشبینتی

بقای سازمانهاست .اطاعات در مورد عقاید مشتتریان در

آنان بوده ،راضی خواهند بود و سازمان ختدماتی از ایتن

رابطه با محصوالت و ختدمات ضتروری و مهتم بتوده و

تأثیر سود می بترد (وقتتی مشتتری راضتی دربتاره ختوبی

م تیتتتوان از چنتتد طریتتق ماننتتد نمونتتهگیتتری مشتتتریان،

ختتدمات ستتازمان بتتا دوستتت ختتود صتتحبت متتیکنتتد).

مصاحبه تلفنی و بحزهای میزگردی با مشتریان آنها را

بههرحال ایتن تتأثیر دوجانبته استت ،یعنتی نارضتایتی در

به دست آورد ][44

انتاار می تواند بدنامی به همتراه آورد قتانون دوم میستتر

برای سنجش رضتایت مشتتری متیبایتد دو متورد را

مطر میکند کته بهبتود ذهنیتت بتد مشتتریان در متورد

بررسی کرد )4:انتاارات و ترجیحات مشتریان در رابطته

انتاتتار ستتخت استتت ] .[49زمتتان انتاتتار مشتتتری بتترای

با ابعاد کیفیت کاالها و خدمات مثل عملکرد محصتول،

دریافت خدمت به نوعی نخستتین عکتس العمتل مستتقیم

ویژگی ها ،قابلیت اطمینان ،تحویتل بته موقتع ،شایستتگی

بین مشتتریان و فراینتد ادامته ختدمت استت ،پتس ارایته

کارکنتتان ختتدمات و )2 ....ناتترات آنهتتا در رابطتته بتتا

شایسته و مناستب زمتان انتاتار مهتمتتر از ارایته ختدمت

عملکرد شرکت در برآورده ساختن انتاارات و نیازهای

است .در سالهای اخیر مدیران ت ش گستتردهای بترای

آنتتان .هرگونتته شتتکافی کتته بتتین انتاتتارات مشتتتری و

کاهش زمان انتاار و در برخی موارد حذف زمان انتاتار

تجربیات آنها وجتود داشتته باشتد ،متیتوانتد بتهعنتوان

بهوستیله توستعه فراینتد یتا بتهروزرستانی فتنآوریهتای

حوزههایی مفید ،موردتوجه شرکت قرار بگیرد تتا بتا پتر

خدمت سریع انجتام دادهانتد .عکتسالعمتل مشتتریان بتا

کردن آنها ،ارزش و رضایت مشتریان را افزایش بدهد.

توجه به انتاار مشتتری از فراینتد ارایته ختدمت متفتاوت

البته چنین ارزیابیهایی از رضایت مشتری باید بته شتکل

است .در موقعیتهتایی کته انتاتار کشتیدن گریزناپتذیر

دورهای انجام شود تتا مشتخ

شتود کته کتدامیتک از

اقدامات اتخاذشده مؤثر بودهاند ].[42
1 Maister

بررسی ادرا
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باشد مدیران خدمت به ستطح بتاالیی از رضتایت دستت

برای دریافت اط عات و خرید بیمهنامه اموال با شترکت

پیدا خواهند کرد ].[41

تماس میگیرند ].[3

بنابراین باید به دنبال روشهایی بترای کتاهش زمتان

فینبرگ 4نیز در سال  2003در آمریکتا رابطتهٔ بتین

انتاار بود اگرچه تحلیل زمان انتاار و عوامل مؤثر بر آن

متوستتط پاستت دهتتی ،زمتتان انتاتتار در صتتف ،درصتتد

برای جلب رضایت مشتری در ابتدا چندان مهتم بته ناتر

موفقیت در تماس اول ،نرخ قطع ،متوسط زمان مکالمته،

نمتیرستتد ولتتیکن بااهمیتتت استتت .انتاتتار کشتیدنهتتای

رعایت برنامه زمانی پاسخگویی ،متوسط زمان الزم برای

طوالنی بزرگتترین منبتع نارضتایتی مشتتریان بته شتمار

کارهای مربو به فتروش ،نترخ جابتهجتایی نماینتدگان

آمده و این امر بر رضایتمندی نهایی از ختدمات و قصتد

فروش و سطح خدمت بتر رضتایت مشتتریان را بررستی

استفاده مجدد فرد از خدمات در آینده تأثیر متیگتذارد

نمتتوده استتت .اط عتتات از  141مرکتتز فتتروش تلفنتتی

] .[41بنگاههای موفق در خدمتدهی دریافتهاند که اگتر

آمریکا در صنعت بیمه و بانک جمعآوریشتده استت و

انتاتتار اجتنتتابناپتتذیر استتت بتتااینحتتال متیتتتوان آن را

پرسشنامههتا بته  3000مشتتری ارستال شتده استت بترای

قابلتحملتر نمود].[43

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از تجزیهوتحلیل
رگرسیون چند متدیره استفادهشده است].[43

پیشینه تحقیق

بتتتدیکس نیتتتز در ستتتال  2003پژوهشتتتی در زمینتتته

دین در سال  2003در زمینه مراکتز تمتاس و فتروش

چالشهای عملیاتی مراکز فروش تلفنتی عملیتاتی انجتام

تلفنی در صنعت بیمه در استرالیا بترای ستنجش رضتایت

داد .هدف این تحقیق این استت کته متدیران بتا دانستتن

مشتریان تحقیقی انجام داد .جامعه آماری تحقیتق شتامل

چهار تصمیم کلیدی بتوانند بتهطتور کتارا و اثتربخش بتا

بیمهگذارانی است که از طریتق مراکتز تمتاس و فتروش

چتتالشهتتایی از قبیتتل درامتتد و هزینتتههتتای ایتتن مراکتتز

تلفنی با شرکتهای بیمه ارتبا دارند .نمونه شتامل 423

سروکار داشته باشند ].[43

مشتتتری کتته در طتتول  3متتاه بتتا مراکتتز فتتروش تمتتاس

پژوهشگری به نتام حیتدر عباستی در ستال  4933در

داشته اند .نتایجی که بهدست آمده به این موضتوع اشتاره

ایران تحقیقی در صنعت بانکداری در زمینه عوامل متؤثر

می کند که رضایت مشتتریان از ایتن مرکتز بستیار پتایین

بر تمایتل مشتتری بته استتفاده از تلفتنبانتک انجتام داد.

بوده].[43

جامعه آماری این تحقیق بانک سوه و بانک سامان و این

آرمستد نیز در ستال  2002تتأثیر تمرکتز مشتتری بتر

تحقیق با استتفاده از روش توصتیفی-پیمایشتی نمونتهای

رضایت مشتری تلفنتی را موردبررستی قترار داده استت.

متشکل از  931نفر از کاربران تلفنبانک سوه و  400نفتر

نیازهتتای مشتتتری ،ایجتتاد

از کتتاربران تلفتتنبانتتک ستتامان بتتهصتتورت جداگانتته

ارزش بتترای آنهتتا ،حفتتظ تعهتتد بتته مشتتتریان و داشتتتن

موردبررستتی قرارگرفتتته و از طریتتق آمتتار توصتتیفی و

اهداف مشتریان میشود .جامعته آمتاری در ایتن تحقیتق

استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر بهکتارگیری ختدمات

شامل بیمهگذاران شرکتهتای بیمته در استترالیا استت و

تلفنبانک در این جوامع پرداخته شد ].[20

تمرکتتز مشتتتری شتتامل در

نمونه تحقیق شامل  233نفر از بیمتهگتذارانی هستتند کته
1Feinberg
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ستتیده ستتوگل شهرستتتانی در ستتال  4930در ایتتران

تماس انجام متیدهنتد بایتد بیشتتر بته رضتایت مشتتریان

تحقیقتی در صتنعت بیمته در زمینته عوامتل تعیتینکننتده

توجه کننتد .از شتروع فعالیتتهتای متدیریت ارتبتا بتا

رضایت مشتری از مراکز فروش تلفنتی در بیمته اتومبیتل

مشتریان ،سازمانها به سمت ایجاد و در

ارتباطتات بتا

انجام دادند .جامعته آمتاری ایتن تحقیتق مشتتریان شتعبه

مشتریان حرکت میکنند .مراکز تماس و فتروش تلفنتی

مرکتتزی نماینتتدگی ختتدمات بیمتته ایتترانختتودرو کتته از

نیز محلی برای ایجاد و رشد این ارتباطات است ].[1

ثالتتز و بدنتته اتومبیتتل تهیتته

پژوهشگری به نتام محمتد علتی بابتایی زکلیکتی در

طریتتق تلفتتن بیمتته شتتخ

متیکننتتد استتت و روش ایتتن تحقیتتق از نتتوع توصتتیفی-

سال  4933به شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر کتاهش

پیمایشی است ].[3

زمان ادراکی مشتریان حضوری در شرکت خدمات بیمه
در سال  2003بته مطالعته

پرداختتته استتت و روش نمونتتهگیتتری در ایتتن تحقیتتق

پژوهشگری به نام ویتین

تماسگیرندگان و رضایت آنها از فروش تلفنی

تصادفی ساده بوده و شامل  410نفر از مشتتریان شترکت

پرداختت و هتدف تحقیتتق بررستی عتواملی بتتود کته بتتر

خدمات بیمه ایرانختودرو در بختش حضتوری اتومبیتل

مشتریان تأثیر می گذارد .روش نمونه گیری ساده

است و برای تجزیه وتحلیل دادهها از آزمتون همبستتگی

و شامل  244نفر از تماسگیرندگان است ..مراکز تماس

استفاده شتده استت ] .[49در جتدول  4ستابقه تحقیقتات

و فروش تلفنی مهمترین محل ارتباطی با مشتریان استت.

انجامشده بهطور خ صه بیان گردیده است.

ادرا
ادرا

سازمانهتایی کته فعالیتتهتای زیتادی از طریتق مراکتز
جدول  -1خالصه تحقیقات انجامشده
محقق
(سال)

کشور

دین ()2003

استرالیا

جامعه آماری
بیمهگذارانی که
از طریق کالسنتر
با شرکت ارتبا

روش
نمونهگیری

تصادفی ساده

دارند

آرمستد
()2002

استرالیا

بیمهگذاران
شرکتهای بیمه
در استرالیا

تصادفی
طبقهای

فرضیهها

مهمترین یافتهها

بین انتاارات از کیفیت

رضایت مشتری بسیار

خدمات ،دانش کارکنان و
سن دریافتکنندگان خدمات

پایین بوده است و به
رضایت مشتری و دانش

با رضایت مشتریان رابطه
معناداری وجود دارد

کارکنان توجه نشده
است.

فرضیه اصلی این است که بین
تمرکز بر مشتری و رضایت

سازمانها از طریق تعهد
به مشتری و در
نیازهای آنان میتوانند

مشتری رابطه معنیداری مثبت
وجود دارد

منجر به رضایت مشتریان
شوند

پیشنهادهای
با توسعه فنّاوری
از طریق پیادهسازی نرمافزارهای
مدیریت ارتبا با مشتریان میتوان
باعز رضایت مشتریان شد.

مدیران این مراکز به مشتریان
توجه کنند و باالترین سطح تعهد
را به مشتریان داشته باشند.

بین متوسط سرعت پاس دهی،
زمان انتاار در صف ،درصد
کل مشتریان
صنعت بیمه و
فینبرگ
()2003

آمریکا

بانک که از
طریق کالسنتر با
شرکت ارتبا
دارند.

خوشهای
چندمرحلهای

موفقیت در تماس اول ،نرخ
قطع ،متوسط زمان مکالمه،

فقط عاملهای درصد
موفقیت در تماس اول و

رعایت برنامه ،زمان
پاسخگویی ،متوسط زمان الزم
برای فروش ،نرخ جابهجایی

رعایت برنامه زمانی
پاسخگویی با رضایت
مشتری رابطه معنیداری

نمایندگان فروش و سطح
خدمات با رضایت مشتری

دارد.

رابطه معنیداری وجود دارد.

حل مشک ت و پاسخگویی در
اولین تماس میتواند منجر به
رضایت مشتریان شود.

بررسی ادرا
محقق
(سال)

کشور

بدیکس
()2003

آمریکا

حیدر عباسی
()4933

ایران

جامعه آماری
مدیران و
کارکنان
شرکتهای
فروش تلفن

روش
نمونهگیری

خوشهای
چندمرحلهای

فرضیهها

مهمترین یافتهها

پیشنهادهای

استفاده مؤثر از فنّاوری ،نیروی
کار ،مدیریت تقاضا و

استفاده مؤثر از نیروی

استخدام کارکنانی که بهطور کارا

کار نقش اساسی در
کیفت خدمات و
رضایت مشتری دارد.

به سؤاالت مشتریان پاس دهند و
آنها رابطه خرید محصوالت
ترغیب کنند.

مدیریت ظرفیت با کیفیت
خدمات رابطه معنیداری

بیسیم

سیده سوگل
شهرستانی

کاربران
تلفنبانک ،سوه و
سامان

ایران

()4930

دارد.

خوشهای
چندمرحلهای

بین سهولت استفاده از

عاملهای سودمندی و

تلفنبانک ،سودمندی استفاده
و احساس نیاز به تعامل با
کارکنان با بهکارگیری

استفاده از تلفنبانک
رابطه معنیداری با
نگرش مشتریان به

به بازاریابان بانکی توصیه میشود
تا با توجه به هزینههای عاملهای
اقتصادی کمتر و صرفهجویی در

تلفنبانک رابطه معناداری
وجود دارد.

خدمات تلفنبانک داشته
و بر آن مؤثر است.

زمان به تبلیغ تلفنبانک بوردازند.

با توسعه فنّاوری در
مراکز تماس و فروش

مشتریان شعبه
مرکزی
نمایندگی

متوسط سرعت پاس دهی،

خدمات بیمه
ایرانخودرو که

زمان انتاار مشتری در صف،
نرخ قطع ،نرخ جابهجایی

از طریق تلفن
بیمه شخ

طبقهبندیشده

نمایندگان فروش ،با رضایت
مشتری رابطه منفی معناداری

ثالز و بدنه
اتومبیل تهیه
میکنند

ویتین
()2003

آمریکا

دارد.

تصادفی ساده

مشتریان
ایران

حضوری بیمه
اتومبیل شرکت
خدمات بیمه
ایرانخودرو

مدیریت ارتبا با
مشتریان و سیستم
مدیریت تماس همچنین
با برگزاری دورههای
آموزشی بهمناور باال
بردن دانش بیمهای
نمایندگان فروش و

تصادفی ساده

زمان انتاار ،انتاارات مشتریان
و برگ خریدهای موقعیتی در
طول تماس بر ادرا

کاهش زمان انتاار و
توجه به انتاارات فردی
مشتریان بسیار بر رضایت

تماسگیرندگان تأثیر دارد.

مشتریان تأثیرگذار است.

سابقه آشنایی با سازمان،

سابقه آشنایی با شرکت

استفاده از روشهای
سرگرمکننده در طول مدت

و ارزش بیشتر خدمات و
استفاده از روشهای

صف ،ارزش بیشتر خدمات،
استفاده از سامانههای

سرگرمکننده و استفاده
از سامانههای

الکترونیکی کنترل صف بر
روی کاهش زمان ادراکی
تأثیر دارد.

الکترونیکی باعز
کاهش زمان ادراکی
مشتریان میشود.

روش تحقیق

استفاده نمود و در این تحقیق
ادرا مشتریان از مراکز تماس و
فروش تلفنی موردتوجه قرار
نگرفته است و میتوان تأثیر این
عامل را بر رضایت مشتریان
بررسی کرد.

میتوان با فعالیتهای مدیریت
ارتبا با مشتریان به سمت ایجاد
ارتبا با مشتری حرکت کرد.

استفاده از سامانههای الکترونیکی
باالترین اثر را بر کاهش زمان
ادراکی مشتریان دارد در
سازمانهایی با حجم مشتریان باال
میتوان از این روش استفاده نمود.

مطالعه ،در نار گرفتهشده است .همچنین برای پاست بته

ازآنجاییکته هتدف از ایتن تحقیتق پاست بته ستؤال
عوامتتل متتؤثر بتتر ادرا

تلفنی از طریق
پیادهسازی نرمافزارهای

این تحقیق را میتوان برای
بیمههای دیگر به غیر از اتومبیل

سطح خدمت با مشتریان
استفادهشده است.

کامویوتری

محمد علی
بابایی
زکلیکی
()4933

خریداران
سامانههای
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پرسشهای مربو به عوامل مؤثر بر ادرا

مشتتریان از

مشتتتریان از زمتتان انتاتتار در

زمتتان انتاتتار ،از ابتتزار پرسشتتنامه استتتفادهشتتده استتت.

سامانههای تلفن بیمه است ،این تحقیق بتر استاس هتدف

پرسشنامه بهصتورت پرستش تلفنتی از مشتتریان شترکت

در دستتته تحقیقتتات کتتاربردی قتترار م تیگیتترد .در ایتتن

گردآوریشده است .با مشتریانی که به سیستم تلفن بیمه

تحقیق شرکت خدمات بیمه ایرانخودرو بهعنتوان متورد

متصل شتده و طتول متدت مکالمته آنهتا بتیش از یتک
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دقیقه بته طتول انجامیتده استت تمتاس گرفتتهشتده و در

مطلتتوب بتتودن وضتتعیت روایتتی محتتتوایی پرسشتتنامههتتا

صورت تمایل آنهتا ستؤاالت مطتر گردیتده استت و

اطمینان حاصتل کترده استت ،ضتریب آلفتای کرونبتاخ

پرسشنامه تکمیل گردیده استت .جامعته آمتاری در ایتن

پرسشنامه تحقیق  303 .0تعیین گردید کته مقتدار بستیار

تحقیتق شتتامل کتل مشتتتریانی استت کتته در بتازه زمتتانی

خوبی را نشان میدهد .گفته متیشتود کته اگتر ضتریب

 4932/3/2الی  4932/3/41با سیستتم تلفتن بیمته واحتد

آلفتتا بیشتتتر از  3 .0باشتتد ،آزمتتون از پایتتای قابتتل قبتتولی

پذیرش الکترونیک شرکت خدمات بیمته ایترانختودرو

برخوردار است.

تماس گرفته اند و طول مدت مکالمه آنها بیش از یتک

در این تحقیق از استنبا آمتاری مربتو بته آزمتون

دقیقه است .همچنین بهمناور افزایش دقت ،نمونهگیتری

فتترضهتتای آمتتاری و ناریتته استتتنبا آمتتاری بتترای

آماری بهصورت سرشماری استفادهشده استت و تمتامی

تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیات بهره گرفته میشود .در

افراد جامعه بهعنوان نمونه استفادهشتده استت کته حجتم

این تحقیق بهمناور دانستن جهت و معناداری روابط بتین

نمونه برابر حجم جامعه و مساوی  930نفر است.

متدیرهتتا از روش همبستتتگی و بتتهمناتتور بررستتی وجتتود

همانطور که بیتان شتد مهتمتترین ابتزار جمتعآوری

اخت ف معنیدار میان گروههای موردبررسی از آزمتون

اط عتتات در ایتتن تحقیتتق ،ابتتزار پرسشتتنامه بتتوده استتت.

آنالیز واریانس یک طرفته استتفادهشتده استت .همچنتین

به مناور سنجش نگرشها ،قضاوت و عقاید که بهآسانی

برای تجزیهوتحلیل دادهها در این پتژوهش از نترمافتزار

قابلاندازهگیری نیست ،از مقیاسهتای متفتاوتی استتفاده

 spssاستفادهشده است.

میشود که یکتی از مهتمتترین آنهتا مقیتاس لیکترت

4

در این تحقیق از استنبا آمتاری مربتو بته آزمتون

است .استتفاده از طیتف لیکترت در تحقیقتات پیمایشتی

فتترضهتتای آمتتاری و ناریتته استتتنبا آمتتاری بتترای

متداول است و این طیف را جمع نمترات نیتز متینامنتد.

تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیات بهره گرفته میشود .در

زیرا نمره یتک فترد بته یتک گویته بتا نمتره او در ستایر

این تحقیق بهمناور دانستن جهت و معناداری روابط بتین

گویه ها جمع میشود .مجموع نمراتتی کته پاستخگو بته

متدیرهتتا از روش همبستتتگی و بتتهمناتتور بررستتی وجتتود

دست میآورد بیانگر گرایش او است .در این تحقیق نیز

اخت ف معنیدار میان گروههای موردبررسی از آزمتون

از مقیتتاس لیکتترت  1گزینتتهای بتترای پاستت ستتؤاالت

آنالیز واریانس یک طرفته استتفادهشتده استت .همچنتین

استفادهشده استت و بتا توجته بته اینکته هتدف از طتر

برای تجزیهوتحلیل دادهها در این پتژوهش از نترمافتزار

ستتؤاالت و تتتدوین ابتتزار انتتدازهگیتتری ،پوشتتش کامتتل

 spssاستفادهشده است.

متدیرهای اصلی بوده در موقع تدوین پرسشتنامه و طتر
ستتؤاالت ستتعی شتتده کتته متدیرهتتای عمتتده متتدنار

مدل تحقیق

قرارگرفتتته و بتتر آن استتاس ستتؤاالت طتتر شتتوند لتتذا

مدلی که برای انجام این تحقیق انتخاب شد برگرفتته

پژوهشگر با استفاده از نارات چند نفتر از متخصصتان و

از مدل ویتین

و دانتو در سال  2003است .مطتابق ایتن

بتتهویتتژه ناتترات ارزشتتمند استتتاد راهنمتتا در خصتتوب

مدل  1عامل بر روی برآورد خطتای مشتتری تأثیرگتذار
است که برآورد خطا بر روی رضایت مشتتری اثتر دارد

1 Likert Scale

ایتتن  1عامتتل عبتتارت استتت از -4 :زمتتان واقعتتی انتاتتار

بررسی ادرا

(پاسخگویی به هنگام)  -2توقتع مشتتری از زمتان انتاتار
 -9عوامتل فتردی کته مناتور از ایتن عوامتل جنستیت و
تجربه مشتری است - 1 .عوامتل متوقعیتی کته مناتور از
این عوامل فوریت تماس مشتریان ،پخش موسیقی ،ریتم
موستتیقی پختتششتتده در طتتول زمتتان انتاتتار و دادن
اط عتات در طتول زمتان انتاتار استت .در شتکل آمتده
طرحتتی ستتاده از ایتتن متتدل را در شتتکل  4بتته تصتتویر
میکشیم.
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 گرفتن اط عات در زمان انتاار توستط مشتتری بتابرآورد خطا رابطه منفی معناداری دارد.
 فوریت تماس مشتری با برآورد خطتا رابطته مثبتتمعناداری دارد.
در ادامتته هتتر یتتک از متدیرهتتای موردبررستتی بتته
تفکیک بیان میشوند:
زمان واقعی :زمان واقعی تأثیر منفی بر تجربته انتاتار
دارد .بر طبق مطالعات دورند-مارو ، .[24]4زمان واقعتی

فرضیههای این پژوهش عبارتاند از:

محر

 -زمتان واقعتی انتاتار بتا بترآورد خطتا رابطته منفتتی

آن طوالنیتر گردد واکنش منفی بیشتری نسبت به زمان

معناداری دارد.
 برآورد خطای مشتتری بتا رضتایت مشتتری رابطتهمنفی معناداری دارد.
 توقع مشتری از زمان انتاار با بترآورد خطتا رابطتهمنفی معناداری دارد.
 پختتش موستتیقی در زمتتان انتاتتار بتتا بتترآورد خطتتارابطه منفی معناداری دارد.
 -برآورد خطای تماس گیرنتدگان در حالتت پختش

اصلی واکنش به انتاار است که هتر چته متدت

انتاتتار خواهتتد داشتتت .مطالعتتات انجتتامشتتده در متتورد
برآورد خطا نشان متیدهتد کته هرچته انتاتار کوتتاهتتر
2

باشتتتد ،بتتترآورد خطتتتا بیشتتتتر استتتت .اونجلیستتتت و
همکاران] .[22نشتان دانتد کته مشتتریان بتا زمتان انتاتار
کمتر از  9دقیقه به احتمال زیاد زمان انتاارشتان را بیشتتر
برآورد میکنند .درحالیکه مشتریان با زمان انتاار بتیش
از  1دقیقتته ایتتن زمتتان انتاتتار را احتمتتاال کمتتتر بتترآورد
میکنند.

موستتتیقی بتتتا ریتتتتم تنتتتد نستتتبت بتتته بتتترآورد خطتتتای

توقع مشتری از زمان انتاتار :توقعتات شخصتی قویتا

تمتتاسگیرنتتدگان در حالتتت پختتش موستتیقی بتتا ریتتتم

تحت تأثیر متدیرهای خارجی است .ویتینت

و دانتتو در

معمولی کمتر است.

سال  43 ،2003مقاله در مورد توقعات و زمتان انتاتار را

 -برآورد خطای تماس گیرنتدگان در حالتت پختش

موردبررسی قراردادند و نشان دادنتد کته مشتتریانی کته

موستتیقی بتتا ریتتتم کنتتد نستتبت بتته بتترآورد خطتتای

توقع مدتزمان انتاار کمتری دارنتد نستبت بته دیگتران

تمتتاسگیرنتتدگان در حالتتت پختتش موستتیقی بتتا ریتتتم

واکنش منفیتر دارند .توقع زمان انتاار کوتتاهتتر ،تتأثیر

معمولی بیشتر است.

منفی بر برآورد خطتا و رضتایت دارد .ایتن ناریته نشتان

 خانمها بترآورد خطتای بیشتتری نستبت بته آقایتاندارند.
 تجربه مشتری با برآورد خطا رابطه منفی معنتاداریدارد.

میدهد که مصرفکننتده انتاتارات را ایجتاد متیکنتد،
عملکرد را مشاهده کرده ،عملکرد را با انتاارات مقایسه
میکند ،و سوس برداشت عدم تأییتد را شتکل متیدهتد
] .[29هنگامیکه عدم تأیید میان توقتع از زمتان انتاتار و
1 Durrande Moreau
2 Evangelist
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زمان واقعی انتاار زیاد گردد ،برآورد خطا بیشتر شتده و
رضایت کاهش مییابد.

حواسش پرت شتده و شتروع بته کتاهش بترآورد زمتان
میکنند .این برآورد زمان کمتر منجر به در

دقیتقتتر

جنسیت :جنسیت از عواملی است که بر برآورد خطا

زمان انتاار یا بترآورد دقیتقتتر زمتان انتاتار متیگتردد.

تأثیرگذار استت .جنستیت نشتان داده کته بتر بستیاری از

اط عات در حین انتاار بر ادرا

مشتری از زمان انتاار

عوامل خارجی مؤثر است .تجربه نیز میتواند بر بترآورد

تأثیرگذار است.
فوریت تماس :فوریت تمتاس ممکتن استت بترآورد

خطا تأثیر داشته باشد.
تجربه :تجربه قبلی مشتریان نشان داده استت کته هتم

خطا را تحت تأثیر قرار دهد .حساسیت مشتری نسبت بته

بتتر روی انتاتتار ادرا شتتده و هتتم بتتر روی رضتتایت

زمتتان بتتر ادرا

از زمتتان و رضتتایت تأثیرگتتذار استتت.

تأثیرگتتذار استتت .جتتونز و پویتتات ] .[21دریافتنتتد کتته

دیویس 9و هینک[23]1دریافتند که رضتایت و انتاتار بته

کاربران جدید یا نادر نسبت به کاربران همیشگی بهطتور

خواستتتههتتای متفتتاوت مشتتتریان بستتتگی دارد .بتتر طبتتق

زیادی زمان انتاار ادرا شده بتاالتری دارنتد .کتاربران

تحقیق میستر ،[23]1در

جدید و بیتجربه ممکن است بر گذشتت زمتان تمرکتز

مختلف از قبیل شرایط اضطراری متفتاوت خواهتد بتود.

کرده و فعاالنته درگیتر بترآورد زمتان گردنتد .کتاربران

میستر نشان داد که انتاار ناراحتکننتده (از قبیتل مواقتع

باتجربه ممکن است کمتر درگیر بترآورد زمتان گردنتد

ضروری) طوالنیتر از انتاار راحت است .افراد با مساسل

چراکه با وضعیت انتاار آشناتر هستند.

ضروری بسیار بر گذشت زمان تأکیتد متیکننتد و داسمتا

مردم از انتاتار تحتت شترایط

پخش موسیقی و اط عات :موستیقی پختششتده در

زمان را برآورد میکنند .این برآورد زمان مکرر ممکتن

حین زمان انتاار بر روی زمتان انتاتار تأثیرگتذار استت.

نادرستتت زمتتان انتاتتار گتتردد و

مخصوصا بر ادرا

مدت انتاار و رفتار تأثیرگذار است

هوی 4و همکاران .[21] ،اضافه شدن موسیقی بته محتیط

استتت منجتتر بتته ادرا

تماسگیرنده با فوریت باال زمان انتاارش را بیشازحتد،
باال تشخی

دهد.

و خلق یک ارزیتابی مثبتت تتر کمتک متیکنتد .پختش
موسیقی اثرات منفی انتاار را کاهش میدهد .نتورس 2و

تحلیل دادهها

همکاران ] .[23اثرات تمایل و تناسب موسیقی بر مقتدار

نتایج بررسی های صورت گرفته نشتان متیدهتد کته

زمانی که تمتاسگیرنتده متیبایستت در انتاتار بمانتد را

مردان بیشتر از زنان با سیستم تلفن بیمه تماس میگیرنتد.

بررسی کردند .آنها دریافتنتد کته تمتاسگیرنتده وقتتی

بتتهعبتتارتیدیگتتر  %21پاست دهنتتدگان را زنتتان و  %31را

موستتیقی موردع قتتهاش پختتش متتیگتتردد بتته متتدت

مردان تشکیل میدهند .همچنین نتتایج نشتان دادنتد کته

طوالنیتتری در انتاتار خواهتد مانتد .مشتتریان در حتین

بیشتر مشتریانی که با سیستم تلفن بیمه تمتاس متیگیرنتد

تماس مشدول گذران زمان انتاار بوده و فعاالنته درگیتر

در رده سنی  90تتا  93ستال ( %12از پرستششتوندگان)

بتترآورد زمتتان هستتتند .بتتااینحتتال ،زمتتانی کتته موستتیقی

دیتتولم یتتا

هستتتند .همچنتتین  %93آنهتتا دارای متتدر

موردع قته پختش متیگتردد ،مشتتتری توستط موستتیقی
1 Hui
2 North

3 Davis
4 Heineke
5 Maister

بررسی ادرا
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پایینتر %3 ،فوقدیولم %12 ،کارشناسی %49 ،کارشناسی

تمتتاسگیرنتتدگان در حالتتت پختتش موستتیقی بتتا ریتتتم

تحصیلی دکتری و یا پزشتکی

معمولی بیشتتر استت .ختانم هتا بترآورد خطتای بیشتتری

بتتودهانتتد .همتتانطتتور کتته در قبتتل هتتم مشتتاهده گردیتتد

نسبت به آقایتان دارنتد .تجربته مشتتری بتا بترآورد خطتا

فرضیههای زیر در این پژوهش مورد برسی قرار گرفت:

رابطه منفی معناداری دارد.

ارشد و  %9دارای مدر

زمتتان واقعتتی انتا تار بتتا بتترآورد خطتتا رابطتته منفتتی
معناداری دارد.

گرفتن اط عات در زمتان انتاتار توستط مشتتری بتا
برآورد خطا رابطه منفی معنتاداری دارد .فوریتت تمتاس

برآورد خطای مشتری با رضایت مشتری رابطه منفی
معناداری دارد.

مشتری با برآورد خطتا رابطته مثبتت معنتاداری دارد .در
این پژوهش بهمناور آزمون فرضیههتای فتوق و دانستتن

توقع مشتری از زمتان انتاتار بتا بترآورد خطتا رابطته
منفی معناداری دارد.

جهت و معناداری روابط بین متدیرها از روش همبستتگی
و بهمناور شناسایی اختت ف میتان حالتتهتای مختلتف

پخش موسیقی در زمان انتاار با برآورد خطتا رابطته
منفی معناداری دارد.

پخش اط عتات و موستیقی و ریتتم موستیقی و بررستی
اختتت ف میتتان جنستتیت زن و متترد از روش واریتتانس

بتترآورد خطتتای تمتتاسگیرنتتدگان در حالتتت پختتش

یکطرفته استتفادهشتده استت .روش آزمتون معنتاداری

موستتتیقی بتتتا ریتتتتم تنتتتد نستتتبت بتتته بتتترآورد خطتتتای

ضریب همبستگی پیرستون استت .در جتدول  2ضتریب

تمتتاسگیرنتتدگان در حالتتت پختتش موستتیقی بتتا ریتتتم

همبستگی میتان زمتان واقعتی انتاتار ،رضتایت مشتتری،

معمولی کمتر است.

توقع مشتری از زمتان انتاتار ،فوریتت تمتاس و بترآورد

بتترآورد خطتتای تمتتاسگیرنتتدگان در حالتتت پختتش

خطا ارایهشده است.

موستتیقی بتتا ریتتتم کنتتد نستتبت بتته بتترآورد خطتتای

شکل  -1مدل نظری تحقیق

 / 13ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تاکید بر چالشها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه)

جدول  -2همبستگي میان متغیرهای مستقل با برآورد خطا
متغیرها
زمان واقعی انتاار

رضایت مشتری

توقع مشتری از زمان انتاار

فوریت تماس

برآورد خطا

مقادیر

میزان همبستگی

-0/911

سطح معناداری

0/000

تعداد

930

میزان همبستگی

-0/399

سطح معناداری

0/000

تعداد

930

میزان همبستگی

-0/913

سطح معناداری

0/000

تعداد

930

میزان همبستگی

0/433

سطح معناداری

0/000

تعداد

930

همان گونه کته از جتدول فتوق م حاته متیگتردد،

زمان واقعی انتاار با بترآورد خطتا استت ولتی در متورد

سطح معناداری هر  1متدیر  0/000بهدستآمتده و چتون

فوریت تماس ع مت مثبت میتان ایتن متدیتر بتا بترآورد

از آلفای معیتار قضتاوت محقتق ( )α=0/01کوچتکتتر

خطا نشاندهنده همجهت بودن فوریت تماس با بترآورد

است .فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنتادار بتین

خطا است یعنی هر جه فوریت تماس باالتر باشد برآورد

متدیرها با برآورد خطا ،رد شده و فرضیه محقق مبنتی بتر

خطا نیز بیشتر میگردد.

وجتتود رابطتته معنتتادار متدیرهتتا بتتا بتترآورد خطتتا تأییتتد

ازآنجتتاییکتته متدیرهتتای پختتش اط عتتات ،پخ تش

میگردد .الزم به ذکتر استت کته ع متت منفتی رابطته،

موسیقی ،نتوع ریتتم موستیقی ،جنستیت و تجربته خریتد

نشان می دهد که رابطه موجود میتان متدیرهتا بتا بترآورد

مشتری از نوع متدیرهای اسمی هستند و همه این متدیرهتا

خطا ،در جهتت معکتوس استت و ع متت مثبتت رابطته

از دو حالتت تشتتکیلشتتدهانتتد؛ در ایتتن دستتته از متدیرهتتا

نشان می دهد که رابطه موجود میتان متدیرهتا بتا بترآورد

می بایست در ابتدا این امر موردبررسی قرار گیرد که آیا

خطا همجهت است .بهعنوانمثال در بررسی فرضیه  4که

میان دو گروه موردبررسی در هر متدیتر اخت فتی وجتود

رابطه زمان واقعتی انتاتار بتا بترآورد خطتا را متیستنجد

دارد یا خیر؛ یعنی ابتدا بررستی نمتود کته بتهعنتوانمثتال

چتتون ،ستتطح معنتتاداری برابتتر  0/000بتتوده و از 0/01

میان جامعهای که موسیقی پخششده و موستیقی پختش

کوچتتکتتتر استتت فرضتتیه قابتتلقبتتول استتت و در میتتزان

نشده اخت فی وجد دارد ،سوس به بررستی همبستتگی و

همبستتتگی نشتتان متیدهتتد کتته بتتهطتتور متوستتط فرضتتیه

جهتتت رابطتته معنتتاداری پرداختتت .بتتهمناتتور بررستتی

پذیرفتهشده و منفی هم نشاندهنده جهتت عکتس رابطته

اختتت ف میتتان گتتروههتتای هتتر متدیتتر از روش آزمتتون

بررسی ادرا
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واریانس یک طرفه استفادهشتده استت کته در جتدول 9

موستتیقی ،ریتتتم موستتیقی ،پختتش اط عتتات ،جنستتیت و

نتیجه آزمون واریانس یکطرفه بترای متدیرهتای پختش

تجربه خرید مشتری ارایهشده است.

جدول  -3نتایج بررسي اختالف میان گروههای هر متغیر
متغیر
پخش موسیقی
ریتم موسیقی
ریتم موسیقی
جنسیت

حالتهای موردبررسي
پخش موسیقی
عدم پخش موسیقی
ریتم تند
ریتم معمولی
ریتم کند
ریتم معمولی
زن
مرد

تجربه خرید

باتجربه

مشتری

بدون تجربه

پخش اط عات

پخش اط عات
عدم پخش اط عات

تعداد

سطح معناداری

230

0/000

30

0/002

30

0/003

930

0/003

930

0/003

230

0/310

همانطور که در جدول  2دیتده متیشتود از میتان 3

استت ،ولتی در متورد پختتش اط عتات میتان دو حالتتت

متدیر موردبررسی  1متدیر دارای تفاوت معنتاداری میتان

پخش اط عتات و عتدم پختش اط عتات هتیچ تفتاوتی

حالتهای آزمایش بودند .یعنی در  1مورد ابتدایی چون

وجود ندارد پس فرضیه نهم پژوهش که عنوان متیکنتد

دیده میشود مقدار ( sigسطح معناداری) کوچکتتر از

گرفتن اط عات در زمان انتاار توسط مشتری با برآورد

( )α=0/01بهدستآمده است پس ایتن امتر منجتر بته رد

خطا رابطه منفی معناداری دارد در همینجا رد میشود.

فرضیه صتفر متی شتود و فترض محقتق مبنتی بتر وجتود

سوس بهمناور بررسی دانستن جهت و معناداری روابط

اخت ف میان دو حالت پذیرفته میشود یعنی در  1متدیتر

بین متدیرها از روش همبستگی استفادهشده است که در

اول میان دو حالت اختت ف وجتود دارد و قابتلبررستی

جدول  1ارایهشده است.
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جدول  -4همبستگي میان متغیرهای مستقل با برآورد خطا
متغیرها
پخش موسیقی

ریتم موسیقی (تند در برابر معمولی)

ریتم موسیقی (کند در برابر معمولی)

جنسیت

تجربه خرید مشتری

برآورد خطا

مقادیر

میزان همبستگی

0/212

سطح معناداری

0/000

تعداد

230

میزان همبستگی

0/924

سطح معناداری

0/004

تعداد

30

میزان همبستگی

-0/233

سطح معناداری

0/001

تعداد

30

میزان همبستگی

0/493

سطح معناداری

0/000

تعداد

930

میزان همبستگی

0/493

سطح معناداری

0/000

تعداد

930

الزم به ذکر استت کته ع متت مثبتت رابطته پختش

تمتتاسگیرنتتدگان در حالتتت پختتش موستتیقی بتتا ریتتتم

موسیقی ،نشان میدهد که با تدییر حالت پخش موستیقی

معمولی کمتر است .ع وه بر این ،ع متت منفتی رابطته

به حالت عدم پخش موسیقی (پخش موسیقی= 4و عتدم

ریتم کند در برابر معمولی ،نشتان متیدهتد کته بتا تدییتر

پخش موسیقی=2؛ یعنی افزایش  4به  )2موجب افتزایش

ریتم پخش موسیقی از حالتت کنتد بته معمتولی (پختش

برآورد خطا میگردد .یعنی تمتاسگیرنتدگان بتا حالتت

موستتیقی بتتا ریتتتم کنتتد= 4و پختتش موستتیقی بتتا ریتتتم

پخش موسیقی خطای کمتری از تماسگیرندگان بتدون

معمولی=2؛ یعنی افزایش  4به  )2موجب کاهش برآورد

پخش موسیقی دارند .همچنین ،ع مت مثبت رابطه ریتم

خطا میگردد .یعنی برآورد خطای تمتاسگیرنتدگان در

تند در برابر معمولی ،نشتان متیدهتد کته بتا تدییتر ریتتم

حالت پختش موستیقی بتا ریتتم کنتد نستبت بته بترآورد

پخش موسیقی از حالت تند به معمولی (پختش موستیقی

خطای تماس گیرندگان در حالت پخش موسیقی با ریتم

با ریتم تند= 4و پخش موسیقی با ریتم معمولی=2؛ یعنتی

معمتتولی بیشتتتر استتت .همچنتتین ع متتت مثبتتت رابطتته

افزایش  4به  )2موجب افزایش برآورد خطتا متیگتردد.

جنسیت ،نشان می دهد که بتا تدییتر جنستیت مترد بته زن

یعنی برآورد خطای تمتاسگیرنتدگان در حالتت پختش

(مرد= 4و زن=2؛ یعنی افزایش  4بته  )2موجتب افتزایش

موستتتیقی بتتتا ریتتتتم تنتتتد نستتتبت بتتته بتتترآورد خطتتتای

برآورد خطا میگردد .یعنی زنان برآورد خطای بیشتتری

بررسی ادرا
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نسبت بته متردان دارنتد .همچنتین ع متت مثبتت رابطته

رضتتایت مشتتتری (فتترض  ،)2توقتتع مشتتتری (فتترض ،)9

تجربه خرید مشتری ،نشتان متیدهتد کته رابطته موجتود

پخش موسیقی (فترض  ،)1تجربته مشتتری (فترض  )3و

میان تجربه مشتری با بترآورد خطتا ،در جهتت معکتوس

فوریت تماس مشتری (فرض  )40رابطه منفتی معنتاداری

است .این رابطه نشان میدهد که با تدییر تجربه خرید بته

دارد .از طرفتی دیگتتر نتتتایج نشتتان دادنتتد کتته ریتتتم تنتتد

حالتتت عتتدم تجربتته (تجربتته خریتتد= 4و عتتدم تجربتته

موسیقی منجر به برآورد خطای کمتر (فترض  )1و ریتتم

خرید=2؛ یعنی افزایش  4به  )2موجب افتزایش بترآورد

کند موسیقی منجر بته بترآورد خطتای بیشتتر (فترض )3

خطا میگردد .هرچه تجربه مشتری بیشتر باشتد ،بترآورد

خواهد شتد .همچنتین ختانمهتا بترآورد خطتای بیشتتری

خطای مشتری کاهش می یابد .پس بدین ترتیتب تمتامی

نسبت به آقایان دارند (فرض  .)3ولی نتایج تحقیق نشتان

فرضیه های پژوهش بهجز فرضیه نهم موردپتذیرش قترار

داد که گرفتن اط عات درزمان انتاار توسط مشتتری بتا

گرفت.

برآورد خطا رابطه معنتاداری نتدارد (فترض  ،)3درواقتع
میتتان حالتتت پختتش اط عتتات و حالتتت عتتدم پختتش

نتایج و پیشنهادها

اط عتتات در بتترآورد خطتتا اختتت ف معنتتاداری وجتتود

تحقیق حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بتر ادرا

ندارد .رد شدن اخت ف میان حالتت پختش اط عتات و

مشتریان از زمان انتاار در سامانههتای تلفتن بیمته استت،

حالت عدم پخش اط عات بدان معنی استت کته پختش

که بهصورت مطالعه موردی در شرکت خدمات بیمتهای

اط عات در برآورد خطای مشتریان تأثیری نداشته است

ایرانخودرو انجامشده است .با توجه به نتتایج حاصتل از

پس این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفته و رد میشود.

اجرای مدل ،مشخ

گردید که تمتام فرضتیات تحقیتق

بهغیراز فرض نهم مورد تأیید قرار گرفت .بهعبارتدیگر

خ صه نتیجه فرضیات در جدول  1به تصویر کشیده
شده است:

برآورد خطای مشتری با زمان واقعتی انتاتار (فترض ،)4
جدول  -2خالصه نتایج آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه

فرضیات پژوهش

نتیجه

زمان واقعی انتاار با

مورد تأیید

مقایسه با تحقیقات پیشین
دورند-مارو ( )4333معتقدند زمان واقعی محر

4

پیشنهاد مرتبط با نتیجهگیری
اصلی واکتنش

به انتاار است که هر چه مدت آن طوالنیتر گردد واکنش منفتی

زمانی معقول برای هر تماس در نار گرفته شتود.

بیشتری نسبت به زمان انتاار خواهد داشت.

از سوی دیگر ،با توجه به اینکه زمان انتاار یکتی
و درنهایتتت رضتتایت

برآورد خطا رابطه

قرار

اونجلیست و همکاران ( )2002نشان دادند کته مشتتریان بتا زمتان

از عوامتتل مهتتم بتتر ادرا

منفی معناداری دارد

گرفت

انتاتتار کمتتتر از  9دقیقتته زمتتان انتاارشتتان را بیشتتتر ،درحتتالیکتته

مشتری است در شرکتهای بیمته بته ایتن عامتل

مشتریان با زمان انتاار بیش از  1دقیقه ایتن زمتان انتاتار را کمتتر

دقت شود.

برآورد میکنند.
جونز و پویات ( )4333بر این اعتقادند که برآورد خطا بر رضایت
برآورد خطای مشتری
2

با رضایت مشتری
رابطه منفی معناداری
دارد

مورد تأیید
قرار
گرفت

تأثیرگذار است و برآورد خطای باالتر منجر بته کتاهش رضتایت
میشتود .میتان تحویتل واقعتی ختدمات (زمتان انتاتار واقعتی) و
ادرا

مشتتتری از ختتدمات (زمتتان انتاتتار ادرا شتتده) شتتکاف

وجود دارد .این شکاف به همراه شکافهای دیگر تأثیر منفی بتر
روی رضایت مشتری و کیفیت خدمات دارد.

عواملی که بر روی بترآورد خطتا تتأثیر داشتته را
کاهش دهیم.
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فرضیه

فرضیات پژوهش
توقع مشتری از زمان

9

انتاار با برآورد خطا
رابطه منفی معناداری
دارد

نتیجه

مقایسه با تحقیقات پیشین
ویتین

پیشنهاد مرتبط با نتیجهگیری

و دانتو در سال  ،2003با بررستی  43مقالته دریافتنتد کته

مورد تأیید

مشتریانی کته توقتع متدتزمتان انتاتار کمتتری دارنتد نستبت بته

قرار

دیگران واکنش منفیتتر دارنتد .یتان و لتوتز 2003 ،معتقدنتد کته

گرفت

توقع زمان انتاار کوتاهتر ،تأثیر منفی بر بترآورد خطتا و رضتایت

طراحی سامانهای کته قبتل از مراحتل انجتام کتار
توقع مشتری را موردسنجش قرار دهد.

دارد.
نتتورس و همکتتاران ( )4333دریافتنتتد مشتتتریان در حتتین تمتتاس
مشدول گذران زمان انتاار بتوده و فعاالنته درگیتر بترآورد زمتان

پخش موسیقی
1

درزمان انتاار با
برآورد خطا رابطه
منفی معناداری دارد

مورد تأیید
قرار
گرفت

هستند .بااینحال ،زمانی که موستیقی پختش متیگتردد ،مشتتری
توسط موسیقی حواسش پرت شتده و شتروع بته کتاهش بترآورد
زمان میکنند .این برآورد زمان کمتر منجر به در

دقیقتر زمان

در زمان انتاار مشتری موسیقی پخش گردد.

انتاار یا برآورد دقیقتر زمان انتاار میگردد .بنتابراین پتیشبینتی
میشود که موسیقی پخش شده تأثیر مثبت بتر روی بترآورد خطتا
دارد.

برآورد خطای
تماسگیرندگان در

حتیاالمکان برای زمان انتاار موسیقی با ریتم تند

حالت پخش موسیقی
1

با ریتم تند نسبت به

مورد تأیید

برآورد خطای

قرار

تماسگیرندگان در

گرفت

انتخاب گردد .توجه به اینکه ریتم تند بتا بترآورد
-

خطای مشتری رابطه منفی دارد و باعز رضتایت
مشتریان میشود پیشنهاد میگردد در شرکتهای
بیمه ای ،که از سیستم تلفن بیمه استفاده میگردد

حالت پخش موسیقی

حتیاالمکان از موسیقی با ریتم تند استفاده شود

با ریتم معمولی کمتر
است.
برآورد خطای
تماسگیرندگان در
حالت پخش موسیقی
3

با ریتم کند نسبت به

مورد تأیید

برآورد خطای

قرار

تماسگیرندگان در

گرفت

-

به عنوان موسیقی زمتان انتاتار از ریتتمهتای کنتد
کمتر استفاده شود.

حالت پخش موسیقی
با ریتم معمولی بیشتر
است.
با توجته بته تحقیتق کاراتته و همکتاران ( ،)2003تمتایزی میتان
چگونگی جنسیت در عواملی از قبیل "مشاهده محتیط ،فراینتدها،
ارزیابی و بازیابی اط عات و قضاوت" وجود دارد .زنان در حتال
3

خانمها برآورد خطای

مورد تأیید

تصمیم گیری بته جزسیتات و فراینتدهای اط عتاتی زیتادی توجته

بیشتری نسبت به

قرار

می کنند درحتالیکته متردان از فراینتدهای ابتکتاری و اط عتات

آقایان دارند

گرفت

کمتر استفاده میکنند .همچنین تحقیقات نشان میدهند کته زنتان
سطو بتاالتری از استترس را تجربته متیکننتد (ستاندنو ستورت
 .)4333بر اساس این یافتهها ،پیشبینی متیشتود کته جنستیت بتر
برآورد خطا تأثیرگذار است.

طراحی سامانهای کته قبتل از مراحتل انجتام کتار
جنسیت را موردسنجش قرار دهد.

بررسی ادرا
فرضیه

فرضیات پژوهش

نتیجه

تجربه مشتری با

مورد تأیید
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مقایسه با تحقیقات پیشین
جونز و پویات ( )4333دریافتند که کاربران جدید یتا نتادر نستبت
بته کتتاربران همیشتتگی بتتهطتور زیتتادی زمتتان انتاتتار ادرا شتده

3

باالتری دارند .کاربران جدید و بیتجربه ممکن استت برگذشتت

برآورد خطا رابطه

قرار

زمان تمرکز کرده و فعاالنه درگیر برآورد زمان گردند .کتاربران

منفی معناداری دارد

گرفت

باتجربه ممکن است کمتر درگیر برآورد زمان گردنتد چراکته بتا

تفکیک شماره تماس مشتتریان قتدیمی و جدیتد
در شرکت

وضعیت انتاار آشتناتر هستتند .بنتابراین پتیشبینتی متیشتود کته
تجربه کمتر تأثیر منفی بر برآورد خطا خواهد داشت.
گرفتن اط عات
3

درزمان انتاارت وسط

مورد تأیید

مشتری با برآورد خطا

قرار

رابطه منفی معناداری

نگرفت.

-

-

دارد
بر طبق تحقیق میستر ( ،)4331در

فوریت تماس مشتری
40

مورد تأیید

با برآورد خطا رابطه

قرار

مثبت معناداری دارد

گرفت

مردم از انتاار تحت شترایط

طراحی سیستم تلفن بیمه بهگونهای کته مشتتریان

مختلف از قبیل شرایط اضطراری متفاوت خواهد بود .میستر نشان

با فوریت تماس باالتر از دیگر مشتریان تفکیتک

داد که انتاار ناراحت کننده (از قبیل مواقع ضروری) طوالنیتر از

گردند و نار به اینکه فوریت تماس هرچه بتاالتر

انتاار راحت است .افراد با مساسل ضروری بسیار بر گذشت زمان

باشد برآورد خطا نیز بیشتتر و درنهایتت رضتایت

تأکید میکنند و داسما زمان را برآورد میکنند کته ممکتن استت

مشتریان کم می شود طراحتی سیستتم تلفتن بیمته

نادرست زمتان انتاتار گتردد و تمتاسگیرنتده بتا

باید بهگونه ای انجام گردد که بتوان قبل از انتاار

دهتد.

نمتوده

منجر به ادرا

فوریت بتاال زمتان انتاتارش را بتیشازحتد ،بتاال تشتخی

کشیدن مشتری فوریت تماس را مشتخ

بنابراین پیشبینتی متیشتود کته ضترورت تمتاس تتأثیر منفتی بتر

و بر اساس این اندازهگیتری بتهموقتع پاستخگوی

برآورد خطا خواهد داشت.

مشتریان باشیم.

پیشنهاد به محققان آینده
جمتتتعآوری دادههتتتای پرسشتتتنامه در بتتتازه زمتتتانی
طوالنیتر و در فواصل زمانی مختلف صورت گیرد.
جمعآوری پرسشنامه بهصورت حضوری انجام گیرد
و قبتتل از پتتر کتتردن پرسشتتنامه توضتتیحات کتتافی در
خصوب سؤاالت پرسشنامه داده شود.

پیشنهاد میگردد که در تحقیتقهتای مشتابه یکتی از
عواملی کته در گترفتن اط عتات در زمتان انتاتار بترای
مشتریان موردبررسی قرار میگیرد تعداد افراد در صتف
باشد.
از سوی دیگتر بتاوجود پیشترفت هتای بستیاری کته
درزمینتته فنّتتاوری شتتاهد آن هستتتیم ،هنتتوز عتتدهای از

ایتتن پتتژوهش در صتتنعتهتتای دیگتتر کتته خواستتته

مشتریان ترجیح میدهند ،امور بیمهای خود را بهصتورت

مشتریان متفاوت از بیمهگذاران شرکتهتای بیمته استت

حضوری انجام دهند درنتیجه میتوان با تأکید بر عوامتل

نیز پیاده گردد مثل صنعت بانکداری.

فرهنگتتی بستتترهای الزم را بتتهمناتتور افتتزایش رضتتایت

در ایتتن تحقیتتق همتته عوامتتل تأثیرگتتذار بتتر ادرا

مشتریان از مراکز تماس بررسی نمود.

مشتریان موردبررسی و شناسایی قترار نگرفتته و پیشتنهاد

در انجام هر تحقیق محقق بتا مشتک ت و تنگناهتایی

میگردد در تحقیقهای آینده دیگر عوامل تأثیرگذار بتر

محدودیات مواجه میگردد که متیتتوان ازجملته آنهتا

ادرا

مشتریان موردبررسی قرار گیرد.

به موارد زیر اشاره نمود:
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با توجه به اینکه اط عات پرسشتنامه تحقیتق مربوطته

] [40درگتتی ،پرویتتز .مباحتتز و موضتتوعات بازاریتتابی

در متتدتزمتتان محتتدودی جمتتعآوری گردیتتده استتت

ختتدمات بتتا نگتترش بتتازار ایتتران .تهتتران :موسستته

ممکن است اط عات در این مدتزمان به دلیتل عوامتل

خدمات فرهنگی رسا.4933 ،

غیرقابلکنترل صد در صد خال

و صحیح نباشد.

] [42واکتتر ،اورویستتلی؛ دبلیتتو بویتتد ،هتتارپر؛ متتالینز،

به دلیتل اینکته پرسشتنامه بته صتورت تلفنتی تکمیتل

جتتتان؛ لتتترش ،ژانکلتتتود .استتتتراتژی بازاریتتتابی.

گردیده است ممکن است بیمه گذار بترای جتواب دادن

متتتترجمین ست تید محمتتتد اعرابتتتی ،داوود ایتتتزدی.

به سؤاالت از تمرکز کافی برخوردار نبوده و در تکمیتل

تهتتران :دفتتتر پتتژوهشهتتای فرهنگتتی .4939 .ب.

سؤاالت پرسشنامه دقت و حوصله کافی بته خترر نتداده

.113
] [49بابتتایی زکلیکتتی ،محمتتد علتتی؛ مالتتومی ،نتتادر؛

باشد.
عدم آگاهی برخی از مشتریان از سؤاالت پرسشنامه.

حستتن تهرانتتی نتتژاد ،آزاده " .شناستتایی و ارزیتتابی

ممکن است برخی خطاهای ادراکی بتر پاستخگویی

عوامتتل متتؤثر بتتر کتتاهش زمتتان انتاتتار ادراکتتی

مشتریان تأثیر داشته باشد.
تمامی عواملی که بر ادرا

مشتتتتتتتریان در شتتتتتترکت ختتتتتتدمات بیمتتتتتته
مشتریان از زمان انتاتار

تأثیر دارد موردبررسی قرار نگرفته است.

ایران ختودرو" .فصتلنامه صتنعت بیمته ،ستال بیستت
و دوم ،شماره  :)4933( 4ص
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] [41نجفتتی ،موستتی؛ پیراستتته ،متتریم"بررستتی عوامتتل
متتؤثر بتتر رضتتایت مشتتتری" .مجلتته متتدیریت .ستتال

منابع
] [4جتتواهر دشتتتی ،فرانتتک؛ خلیلتتی عراقتتی ،متتریم؛

 .43شماره  421و .)4933( 423

یقتتتین لتتتو ،مهرانگیتتتز " .بررستتتی صتتتنعت بیمتتته

] [20عباستی ،حیتدر" .عوامتل متؤثر بتر تمایتل مشتتری

کشتتتور ،از گذشتتتته تتتتا امتتتروز صتتتنعت بیمتتته،

بتته استتتفاده از تلفتتنبانتتک" .پایتتاننامتته کارشناستتی

وضتتتعیت موجتتتود ،وضتتتعیت مطلتتتوب" .ماهنامتتته

ارشتتتتتد ،دانشتتتتتکده متتتتتدیریت و حستتتتتابداری،

تتتتتدبیر ،ستتتتال پتتتتانزدهم ،شتتتتماره :)4939( 413

دانشگاه ع مه طباطبایی.4933 ،

ص
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] [3شهرستتتانی ،ستتیده ستتوگل" .عوامتتل تعیتتینکننتتده
رضتتتتایت مشتتتتتریان از مراکتتتتز فتتتتروش تلفنتت تی
(کالستتنتر) بیمتته اتومبیتتل" .پایتتاننامتته کارشناستتی
ارشتتتتتد ،دانشتتتتتکده متتتتتدیریت و حستتتتتابداری،
دانشگاه ع مه طباطبایی.4930 ،
] [3بتتت ی ،روبتتترت دبلیتتتو .استتترار فتتتروش تلفنتتتی.
متتترجم ستتمیه امیتتری .تهتتران :موسستته انتشتتارات
توسعه روابط تجار.4931 ،
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