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اســتاندارد  ،EN13816اســتانداردی از کیفیــت سیســتم حملونقــل عمومــی را ارائــه مــی کنــد .بــا اســتقرار ایــن اســتاندارد میتــوان کیفیــت

و اســتفادهکنندگان ایــن سیســتم ،از تفــاوت کیفیــت مــورد انتظــار و کیفیــت ادراکشــده اســتفاده شــده اســت .ایــن پژوهــش بــرای اندازهگیــری کیفیت
لونقــل عمومــی ،رویکــرد ســروکوال اصالحشــده و ادغــام آن بــا اســتاندارد  ،EN13816را پیشــنهاد مــی کنــد .ایــن اســتاندارد هشــت معیــار اصلــی
حم 
بــرای اندازهگیــری کیفیــت معرفــی میکنــد .ایــن معیارهــا عبارتنــد از قابلیــت اســتفاده ،میــزان دسترســی ،اطالعــات ،زمــان ،مراقبــت از مشــتری،
راحتــی ،امنیــت و اثــرات زیســت محیطــی.

واژگان کلیدی:

استاندارد  ،EN13816سروکوال ،کیفیت خدمات ،حمل و نقل عمومی

 1مقدمه

بــا گســترش و توســعه شــهرها و بــروز مســایل و مشــکالت

مســتقیم و غیــر مســتقیم ناشــی از حملونقــل ،از قبیــل
بهدلیــل افزایــش تــردد خودروهــای شــخصی ،آلودگــی هــوا
و محیــط زیســت ،آثــار منفــی اجتماعــی و روانــی ترافیــک

و هــدر رفــت ســوخت و وقــت شــهروندان باعثشــده تــا

لونقــل عمومــی بهعنــوان
امــروزه اســتفاده از سیســتم حم 
یکــی از راهکارهــای مهــم مدیریــت شــهری در فایــق آمــدن
بــر ایــن مســایل و یــا کنتــرل جهــت جلوگیــری از افزایــش

اینگونــه مســائل مــد نظــر مدیــران شــهری و مســئولین
مربوطــه قــرار گیــرد [.]8

بهطــور کلــی بــه رســمیت شــناختن مشــتریان و مــورد
توجــه قــرار دادن خواســت و انتظــارات آنــان در هســته اصلی
سیاســتهای حمــل و نقــل عمومــی و در حــال افزایــش

اســت ،بهعنــوان مثــال کاهــش تفــاوت ،بیــن کیفیــت

درکشــده توســط مدیــران ،بــا کیفیــت مــد نظــر شــهروندان
در اســتفاده از سیســتم حملونقــل عمومــی بــه احتمــال

زیــاد منجــر بــه افزایــش اجــرای موفقیتآمیــز تصمیمــات
مدیریــت میشــود کــه در نهایــت باعــث افزایــش رضایــت

* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد
** استادیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد ،رشته مدیریت شهری
***دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد ،رشته برنامهریزی شهری

شــهروندان بهعنــوان مشــتری در اســتفاده از سیســتم
حملونقــل عمومــی خواهــد شــد[.] 11
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از طــرف دیگــر رضایــت شــهروندان از سیســتم حملونقــل

عمومــی بــه کیفیــت خدمــات ارائهشــده توســط آن بســتگی
دارد .از ایــن رو اهمیــت دارد کــه نخســت بتــوان مشــخصات

لونقــل عمومــی را تعریــف نمــود ،یــا
کیفــی سیســتم حم 

لونقــل عمومــی وجــود
اســتانداردی از کیفیــت سیســتم حم 
داشــته باشــد تــا براســاس آن بتــوان کیفیــت خدمــات را
بــا آن ســنجید ،ســپس روشــی وجــود داشــته باشــد تــا

بتــوان براســاس آن کیفیــت خدمــات وضعیــت موجــود را

اندازهگیــری کــرد.

از آنجایــی کــه بررســی کیفیــت خدمــات بهویــژه در

حملونقــل میتوانــد دارای متغیرهــا و ویژگیهــای

متعــددی باشــد  ،یــک اتفــاق نظر کلــی در مــورد ویژگیهای

لونقــل عمومــی در حــال حاضــر در
کیفــی مرتبــط بــا حم 

داخــل کشــور وجــود نــدارد .بنابرایــن ارزیابیهایــی کــه از

لونقــل عمومــی در پژوهشهــای
کیفیــت سیســتم حم 
مختلــف در کشــور انجامشــده وابســته بــه متغیرهایــی اســت

کــه از نظــر پژوهشــگر مهــم بــه نظــر میرســیده اســت و
ایــن ارزیابــی هــا درطــول زمــان بــا هــم قابــل مقایســه نبوده
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وجــود ترافیک،کمشــدن و محدودشــدن فضــای خیابانهــا
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لونقــل عمومــی و نظــر بــه گســتردگی معیارهــای کیفــی سیســتم حمــل و نقــل عمومــی و همچنیــن وســعت وتنــوع کاربــران
اندازهگیــری کیفیــت حم 

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

لونقــل عمومــی را ســنجید و بــا رویکــرد حلقــه کیفیــت بــه بهبــود مســتمر سیســتم حمــل و نقــل عمومــی اقــدام نمــود .بــرای
خدمــات حم 
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و حتــی رونــد آن نیــز در یــک شــهر قابــل پایــش نیســت.

در اتحادیــه اروپــا و سیاســت حملونقــل اروپــا پرداختــه

حملونقــل عمومــی و جلــب رضایــت شــهروندان و ترغیــب

لونقــل
اتوبــوس اهمیــت زیــادی در کیفیــت خدمــات حم 

و کاهــش ترافیــک ایــن کالن شــهر مــی کنــد .هــدف از ایــن

یــک نتیجــه ،بــه اجــرای سیاســت توســعه پایــدار در منطقــه

عمومــی اســت .ایــن تحقیــق  ،اجــرای یکپارچــه مــدل

تحقیــق بــا موضــوع “انــدازه گیــری کیفیــت خدمــات

بــا توجــه بــه مــوارد فــوق افزایــش کیفیــت خدمــات

آنــان بــه اســتفاده از آن ،کمــک بســیاری در کاهــش آلودگی

پژوهــش اندازهگیــری کیفیــت خدمــات در حملونقــل
ســروکوال سازگارشــده بــا اســتاندارد اروپــا را پیشــنهاد
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ارائهشــده توســط شــرکت اتوبوســرانی دارد و بهعنــوان

میانجامــد.

حملونقــل اتوبــوس شــهری بــا رویکــرد ســروکوال

مــی کنــد .درایــن پژوهــش ،مــدل ســروکوال و تلفیــق آن بــا

اصالحشــده” توســط بنتــو بارابیــوو همــکاران در ســال 2012

 2پیشینه تحقیق

و معیارهــای کیفــی منطبــق بــا اســتاندارد

اســتاندارد اروپــا  EN13816معرفــی میشــود.

جهــت بررســی رونــد مطالعــات و تحقیقــات انجامشــده در

انجــام شــد .در ایــن تحقیــق از رویکــرد حلقــه کیفیــت
EN13816

استفادهشــده اســت .نتایــج ،درجــه باالیــی از اهمیــت را

لونقــل عمومــی پیشــینه تحقیــق در دو
مقولــه کیفیــت حم 

در ویژگیهایــی ماننــد امنیــت هنــگام سوارشــدن ،قابلیــت

 -1-2تحقیقات خارجی

در ایــن ویژگیهــا بیشــترین شــکاف منفــی بیــن ادراکات

بخــش خارجــی و داخلــی آوردهشــده اســت.

اطمینــان اتوبــوس ،نظافــت و فرکانــس نشــان ميدهــد و

پاراســورامان و همکارانــش 1اوليــن كســاني بودنــد كــه تالش

و انتظــارات وجــود دارد .همچنیــن نتایــج تحقیــق نشــان

طبقهبنــدي نماينــد .مــدل كيفيــت خدمــات 2را پاراســورمان

زيــادي بــر ادراك کيفــي بيشــتر در مــورد ســاير ويژگيهايــي

كردنــد تــا روشهــاي مختلــف ارزيابــي كيفيــت را مقايســه و
و همكارانــش در ســال  1985ارائــه كردنــد و هــدف آنــان

ارزيابــي كيفيــت خدمــات بــود .در ايــن مــدل كيفيــت
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســت[ .]14یافتههــا نشــان میدهــد کــه وضعیــت نــاوگان

خدمــات نتيجــه مقايســه انتظــارات و ادراکات مشــتریان
اســت[.]4

در ســال  2002کمیتــه استانداردســازی اروپــا اقــدام بــه

میدهــد کــه كميــت ارائــه حملونقــل نمیتوانــد تأثيــر

ماننــد “ادب و احتــرام كاركنــان” و يــا “راحتــي اتوبــوس”

داشــته باشــد [.]8

تحقیــق بــا موضــوع “ویژگیهــا و عوامــل مؤثــر بــر ادراک

لونقــل شــهری” کــه
کاربــران نهایــی از کیفیــت در حم 
توســط بنتــو بارابیــو و همــکاران درســال  2013انجــام شــده

تدویــن و انتشــار اســتاندارد  EN13816نمــود .در ایــن

اســت .براســاس یــک نظرســنجی کــه شــامل بیــش از 3000

ارائــه دهنــده خدمــت و مســافرین مــد نظــر قــرار گرفتــه

لونقــل اتوبوس
بــه بررســی مســائل کیفیــت در سیســتم حم 

اســتاندارد در چارچــوب حلقــه کیفیــت هــر دو منظــر
اســت .ایــن اســتاندارد الزامــات تعریــف ،هدفگــذاری و

مصاحبــه اســت ،ایــن مقالــه بــا اعمــال روش SERVQUAL

شــهری کالیــاری ،بــا هــدف کشــف اثــر فرکانــس اتوبــوس

لونقــل مســافر
اندازهگیــری کیفیــت خدمــات در حم 

بــر درک کیفیــت مشــتریان و انتظــارات او پرداختــه اســت.

روشهــای اندازهگیــری مرتبــط اســت .در ایــن اســتاندارد

رگرســیون نشــان مــی دهــد کــه هــر دو ویژگــی نظافــت

عمومــی 3را مشــخص میکنــد و راهنمایــی بــرای انتخــاب

تجزیــه و تحلیــل همزمــان از  SERVQUALو نتایــج

فهرســتی از معیارهــای کیفیــت ،تدویــن و آوردهشــده

و فرکانــس اتوبــوس ،شــکاف متوســط بــه باالیــی بــرای

تحقیــق بــا موضــوع “تأثیــر کیفیــت نــاوگان اتوبــوس در

ایــن تحقیــق از رویکــرد حلقــه کیفیــت و معیارهــای کیفــی

اســت[.]12

مســافران زن دارد و بایــد مــورد رســیدگی قــرار گیــرد .در

اجــرای راهبــردی توســعهی پایــدار در یــک منطقــه” بــه

منطبــق بــا اســتاندارد  EN13816اســتفاده شــده اســت.

اتوبوســرانی و تأثیــر آن بــر تصمیمگیــری مســافران در مــورد

هــای حمــل و نقــل عمومــی بــا اســتفاده از بازخــورد

بررســی وضعیــت نــاوگان اتوبــوس تحــت اختیار شــرکتهای
لونقــل در پرتــو راهبــرد توســعه پایــدار
انتخــاب وســایل حم 

در تحقیــق بــا موضــوع “بهبــود کیفیــت خدمات در سیســتم

خــودکار مشــتری” بــه ضــرورت تبــادل خــودکار اطالعــات
1. Parasuraman et al
)2. Service Quality Model (SERVQUAL
3. public passenger transport

استانداردشــده بیــن مســافران و شــرکت حملونقــل
عمومــی ،بــرای بهبــود کیفیــت خدمــات حملونقــل عمومــی

پرداختهشــده اســت .در ایــن تحقیــق نیازهــا و انتظــارات از

 2002بــه بعــد ایــن اســتاندارد مبنــای اندازهگیریهــای

کیفیــت خدمــات حملونقــل عمومــی بــوده اســت.

شــرکت حملونقــل و مســافران تعریفشــده اســت و یــک
رویکــرد جدیــد بــرای سیســتمهای اطالعاتــی و ارتباطــات

دو طرفــه در حملونقــل عمومــی ارائهشــده اســت .در ایــن

تحقیــق از رویکــرد حلقه کیفیــت و معیارهــای کیفی منطبق

بــا اســتاندارد  EN13816استفادهشــده اســت .بهمنظــور نگــه

بایــد سیســتمهای اطالعــات خــود را ،بــا فــنآوری هــا و

 -2-2تحقیقات داخلی

تحــوالت جدیــد در زندگــی روزانــه مشــتریان (ماننــد تلفــن

تحقیــق بــا عنــوان “بررســی کیفیــت خدمــات ســامانه

ارتقــای کیفیــت خدمــات فراهــم نماینــد .رضایــت خدمــات

 :نمونــه مــوردی خــط  3ســامانه اتوبــوس هــای تنــدرو

عوامــل کلیــدی موفقیــت در ایــن زمینــه در آینــده نزدیــک

اتوبوسهــای تنــدرو پرداختــه اســت .نتایــج ایــن تحقیــق

همــراه) منطبــق ســازند و از ایــن طریــق فرصتــی بــرای

اتوبوسهــای تنــدرو بــا اســتفاده از مــدل SERVEQUAL

خواهــد بــود [ .]10هرچنــد اندازهگیــری کیفیــت خدمــات

حاکــی از آن اســت کــه بــا وجــود شــکاف در برخــی

اســت ،امــا مهمتــر از آن پایــش بــر ســطح کیفیــت خدمــات

مطابقــت داشــته و باعــث ســهولت در جابهجاییشــده

حملونقــل درتعییــن میــزان تحقــق اهــداف ،بســیار مفیــد

نقلیــه شخصیشــده و بهطــور کلــی رضایــت شــهروندان را

کیفیــت خدمــات حملونقــل” ،دادههــای جمعآوریشــده

تحقیقــی بــا عنــوان “ارائــه مدلــی جهــت ســنجش کیفیــت

حملونقــل عمومــی بــرای جلــب رضایــت شــهروندان مهــم

قســمتها ،بهطــور کلــی ایــن ســامانه بــا نیــاز شــهروندان

در طــول زمــان اســت ،کــه میتوانــد بــرای برنامهریــزان

اســت ،بهعــاوه انگیــزهای بــرای عــدم اســتفاده از وســیله

باشــد .درتحقیــق بــا موضــوع “شــاخص عــددی بــرای پایــش

جلــب کــرده اســت[.]5

از نظرســنجیهای رضایــت مشــتریان حملونقــل عمومــی

خدمــات اتوبــوس رانــی درون شــهری شــیراز از دید مســافر”

تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .براســاس فرمولــی

اتوبوســرانی درون شــهري در ســطح کالنشــهر شــیراز

در شــهرگراندای اســپانیا از ســال  2007تــا  2013مــورد

بــا هــدف بررســی رضایــت مســافران از خدمــات حملونقــل

کــه پیشــنهاد میشــود شــاخص عــددی ســطح کیفیــت

ارائهشــده و تــاش میکنــد تــا بــه شناســایی عوامــل

شــاخص رونــد ســطح کیفیــت قابــل مشــاهده اســت .ایــن

از تحلیــل همبســتگی ،مــدل رگرســیون رتب ـهاي و آزمــون

و برنامهریــزان حمــل ونقــل عمومــی در مطالعــه رونــد

ســطح تحصیــات ،مالکیــت و میــزان اســتفاده ازخودرو ،ســر

حملونقــل ،میتواننــد در مــورد چگونگــی تخصیــص

از اتوبــوس مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر میــزان رضایــت

شــکل ( )1رونــد تحقیقــات را نشــان میدهــد .تدویــن

داد کــه فراوانــی اســتفاده از اتوبــوس توســط یــک مســافر

در ســالهای متفــاوت محاسبهشــده اســت .براســاس ایــن

مؤثــر بــر رضایتمنــدي مســافرین بپــردازد .بــا بهرهگیــري

شــاخص ،یــک ابــزار قدرتمنــد و بســیار مفیــد بــرای مدیــران

خطــوط مــوازي مشــخص گردیــد کــه عواملــی همچــون

ســطح کیفیــت خدمــات اســت .از ایــن رو ،برنامهریــزان

فاصلــه زمانــی عبــور اتوبــوس و همچنیــن فراوانــی اســتفاده

منابــع خــود در شــیوه ای کارآمــد تصمیمگیــری نماینــد[.]9

اســتاندارد  EN13816تأثیــر بســزایی در تعییــن مشــخصات

کیفــی خدمــات حملونقــل عمومــی داشــته اســت و از ســال

اســتفادهکنندگان هســتند .بررســی نتایــج همچنیــن نشــان
لزومــا بــه مفهــوم رضایتمنــدي از خدمــات ارائهشــده

نیســت[.]3
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حملونقــل عمومــی ،تجربــه ســفر و کیفیــت اطالعــات،

کالن شــهر تهــران” بــه بررســی کیفیــت خدمــات ســامانه
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آوردن مشــتریان جدیــد ،شــرکتهای حملونقــل عمومــی

شکل :1سیر تحقیقات اندازه گیری کیفیت حملونقل عمومی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

داشــتن مشــتریان فعلــی حملونقــل عمومــی و بهدســت

اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصالحی و استاندارد EN13816
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در پژوهشــی تحــت عنــوان “ارزیابــی کیفــی ویژگیهــا و

از مهمتریــن اقدامــات در راســتاي بهبــود ســریع ،صحیــح

دیــدگاه کاربــران (مطالعه موردی :سیســتم اتوبوســرانی شــهر

نویــن شــکاف کیفیــت خدمــات ،میــزان شــکاف میــان

معیارهــای مؤثــر در خدمــات حملونقــل همگانــی شــهری از
تبریــز)” ابتدا از ديـــدگاه كـــاربران تعدادي پارامتــر تأثيرگذار
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دیــدگاه ارائهدهنــدگان خدمــات و مشــتریان در خصــوص

بــر روي كيفيــت خدمــات حملونقــل عمومــي (اتوبــوس)

کیفیــت خدمــات را میتــوان بــه یکــی از مــوارد زیــر

طراحيشــده ،ميــزان اهميــت و عملكــرد پارامتــر مــورد نظــر

شــکاف اول :میــزان عــدم تطابــق میــان خدمــات مــورد

انتخابشــده اســت ،ســپس بــا اســتفاده از پرســشنامه

از ديــدگاه كاربــران مختلـــف ســـنجيدهشده اســت .در نهايت

شــاخصي (شــاخص كيفيــت خدمت) با تركيـــب معيارهـــاي

اهميـــت و عملكــرد ،بــراي ســنجش ميــزان كيفيــت خدمات
طراحــي و در دو نــوع ســرويس عــادي و تندرو بـــراي شـــهر

منتســب کــرد (شــکل:)1

انتظــار مشــتریان و درك ســازمان از انتظــارات مشــتریان؛

شــکاف دوم :میــزان عــدم تطابــق میــان درك ســازمان از

انتظــارات مشــتریان و ادراکات تبدیلشــده بــه مشــخصههاي

کیفیــت خدمــات؛

تبريـــز توســـعه دادهشــده اســت .در نهايــت نتايــج كلــي
نشــاندهنده ســطح كيفيــت كامــ ً
ا پـــايين در ســـرويس

بــه مشــخصههاي کیفیــت خدمــات و خدمــات ارائهشــده از
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شــکاف چهــارم :میــزان عــدم تطابــق میــان میــزان ارتبــاط با

عـــادي و ســطح متوســط در ســرويس تنــدرو بــود[.]2

شــکاف ســوم :میــزان عــدم تطابق میــان ادراکات تبدیلشــده
ســوي ســازمان به مشــتریان؛

یکــی از عوامــل مؤثــر در موفقیــت ســازمانهاي خدماتی برتر

مشــتریان و خدمــات ارائهشــده از ســوي ســازمان بــه آنهــا؛

بهبــود در کیفیــت خدمــات ارائــه شــونده بــه آنهــا اســت.

انتظــار مشــتریان و خدمــات دركشــده بــه وســیله آنهــا؛

و پیشــرفته ،نیــل بــه هــدف رضایتمنــدي مشــتري از طریــق

شــکاف پنجــم :میــزان عــدم تطابــق میــان خدمــات مــورد

بهدلیــل اهمیــت تأثیــر روز افــزون کیفیــت بــر رضایتمنــدي

شــکاف ششــم :میــزان عــدم تطابــق میــان خدمــات

اســت کــه چگونــه میتــوان کیفیــت خدمــات را ســنجش و

ســوي ســازمان بــه آنهــا؛

خدمــات اغلــب از طریــق مقایس ـهی خدمــات مــورد انتظــار

انتظــارات مشــتریان و خدمــات ارائهشــده از ســوي ســازمان؛

مشــتریان در صنایــع خدماتــی ،ایــن ســؤال همــواره مطــرح

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و دقیــق کیفیــت خدمــات بهشــمار میآیــد .بنابــر الگــوي

ارزیابــی کــرد؟ در ادبیــات نظــري تحقیــق ،ارزیابــی کیفــت

دركشــده بهوســیله مشــتریان و خدمــات ارائهشــده از
شــکاف هفتــم :میــزان عــدم تطابــق میــان درك ســازمان از

مشــتري و درك مشــتري از عملکــرد واقعــی ســازمان

همانگونــه کــه در شــکل ( )2میتــوان مشــاهده کــرد ،از
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بــر تجــارب گذشــته ،نیازهــاي شــخصی و تعاریــف و تفاســیر

خدماتــی بهعمــل میآیــد [.]16

ت خدمــات را در محیطهایــی
ایــن مــدل ســعی دارد کیفی ـ 

یکســو بخــش اعظمــی از خدمــات مــورد انتظــار مشــتریان
دیگــران بنــا نهادهشــده و از ســویی دیگــر تجــارب ،تخصــص،

ت خدمــات بهعنــوان
اندازهگیــری کنــد کــه کیفیــ 

تحصیــات ،عالقــه و انگیــزه ،فرهنــگ فــردي و ســازمانی

مــدل پاراســورمن دارای ویژگیهایــی اســت کــه بــرای

جــاي میگــذارد .شــناخت مبانــی شــکلدهنده انتظــارات

یــک ضــرورت بــرای درک مشــتری ،احســاس شــود.

نیــز تأثیــري شــگرف بــر عملکــرد واقعــی ســازمان بــر

طیــف گســتردهای از محیطهــای خدماتــی میتوانــد

مشــتریان ،تحلیــل مســتمر شــکافهاي حاصــل و اعمــال

کیفیــت خدمــات ،بررســی ،تحلیــل و مقایســه دیــدگاه

احتمالــی از جملــه گامهــاي بســیار ضــروري در راســتاي

کاربــرد داشــته باشــد یکــی از مســائل اساســی در ارزیابــی
ارائــه دهنــدگان خدمــات از یکســو و میــزان تطابــق آن بــا
دیــدگاه مشــتریان از ســوي دیگــر اســت .تعییــن ،بررســی،

تحلیــل و آسیبشناســی عــدم تطابــق احتمالــی موجــود
میــان دیــدگاه ارائهدهنــدگان خدمــات و مشــتریان یکــی

مدیریتــی بهینــه جهــت کاهــش عــدم تطابقهــاي نامطلــوب

موفقیــت ســازمانهاي عصــر نویــن بهشــمار میآیــد[.]1

ملمــوس کیفیــت خدمــات تأکیــد خــود را بــر جنبههــا و
عناصــر فیزیکــی جهــت ارائــه خدمــات قــرار میدهــد[.]1

بــا وجــود اعتبــار و پایایــی بــاالي ابــزار ســروکوآل ،محققــان
معتقدنــد کــه در مــوارد کاربــردي الزم اســت تــا آن را بــه

نحــوي تعدیلشــده بــهکار گرفــت[.]13

 -4استاندارد EN13816

هــدف اصلــی ایــن اســتاندارد ترویــج یــک رویکــرد کیفیــت

در حملونقــل عمومــی بــا تمرکــز بــر نیازهــا و انتظــارات

ایــن اســتاندارد؛

شکل  :2مدل سروکوال

ایــدهی اولیــه در مدلهــاي تحلیــل شــکاف ایــن اســت
کــه کیفیــت خدمــات ،تابعــی از تفــاوت امتیازهــاي میــان

انتظــارات و ادراکات اســت .مدلهــاي تحلیــل شــکاف
مدلهایــی تــک معیــاري نبــوده بلکــه در ماهیــت بــر

مفاهیمــی چندبعــدی طراحیشــده اســت[ .]15پنــج بعــد

یــا معیــار اساســی کیفیــت خدمــات در مدلهــاي تحلیــل
شــکاف عبارتنــد از:

 )1قابلیــت اطمینــان مشــتریان بــه ســازمان :قابلیــت
در ارائــه خدمــات بــه نحــوي مناســب و دقیــق ارزیابــی

میشــود.

 )2قــدرت و تــوان پاســخگویی ســازمان بــه مشــتریان:
قــدرت و تــوان پاســخگویی ســازمان از طریــق ســنجش

میــزان تمایــل ارائهدهنــدگان خدمــات کمــک بــه مشــتریان
و ارائــه فــوري خدمــات بــه آنهــا مــورد ســنجش قــرار

میگیــرد.

 )3تضمیــن و اطمینــان بــه عملکــرد ســازمان :تضمیــن و

اطمینــان آن بخــش از کیفیــت خدمــات اســت کــه تأکیــد

خــود را بــر قابلیــت اعتمــاد ،اطمینــان و محرمانــه نــگاه
داشــتن امــور مشــتریان قــرار داده اســت.

 )4همــدردي و نزدیکــی ســازمان بــه مشــتریان :همــدردي

بخشــی از کیفیــت خدمــات اســت کــه از طــرز رفتــار فــردي
ارائهدهنــده خدمــات بــا مشــتري نشــأت میگیــرد.

 )5معیــار مرتبــط بــا امکانــات ملمــوس ســازمان جهــت ارائه
خدمــات :در نهایــت معیــار مرتبــط بــا امکانــات و عوامــل

از تخصیــص مســئولیتها؛

پ) ایجــاد امــکان مقایســه کیفیــت خدمــات از ســایر

تأمینکننــدگان جایگزیــن و مشــابه بــرای مشــتریان و یــا
دیگــران؛

ت) کمک به اجرای یک فرایند بهبود مستمر.

نهادهــای بــزرگ و کوچــک بــا پذیــرش الزامــات ایــن

اســتاندارد و اســتفاده از آن میتواننــد از مزایــای آن
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بهرهمنــد شــوند.

 -1-4دامنه استاندارد

ایــن اســتاندارد الزامــات تعریــف ،هدفگــذاری و

اندازهگیــری کیفیــت خدمــات در حملونقــل مســافر
عمومــی را مشــخص میکنــد و راهنمایــی بــرای انتخــاب

روشهــای اندازهگیــری مرتبــط اســت .ایــن اســتاندارد
توســط ارائهدهنــدگان خدمــات در هنــگام ارائــه و نظــارت
بــر خدمــات خــود مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد؛ امــا بــرای
اســتفاده توســط ســازمانهای مســئول تــدارک خدمــات

حملونقــل عمومــی در آمادهســازی بــرای دعــوت بــه
مناقصــه نیــز توصیــه میشــود .اســتفاده از ایــن اســتاندارد،
انتظــارات مشــتری و ادراکات مشــتری از کیفیــت را بــه

پارامترهــای کیفیــت قابــل دوام ،قابــل اندازهگیــری و قابــل
کنتــرل ،ترجمــه میکنــد.

 -2-4تعریــف حملونقــل عمومــی از دیــد
اســتاندارد

حملونقــل عمومــی مســافر از دیــد گاه اســتاندارد ،خدماتــی
اســت کــه دارای ویژگیهــای زیــر باشــد:

اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصالحی و استاندارد EN13816

اطمینــان مشــتري بــه ســازمان از طریــق تــوان ســازمان

ب) هدایــت و کمــک بــه تصمیمگیــری مناســب بــا اســتفاده
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 -ارائـهی ایــن خدمــات بــه روی همــه بــاز اســت ،چــه ســفر

 -2-3-4کیفیت خدمات برنامهریزیشده

 -دارای دورههای بهرهبرداری با فرکانس ثابت باشد.

قصــد دارنــد تــا بــرای مشــتریان فراهــم نماینــد .کیفیــت

بهصــورت تنهایــی و یــا بهصــورت گروهــی باشــد.

ایــن ســطحی از کیفیــت اســت ،کــه ارائهکننــدگان خدمــات

 -دارای راههــا و مســیر ثابــت  ،ایســتگاههای مشــخص ،مبــدا

خدمــات برنامهریزیشــده تحــت تأثیــر ســطح کیفیــت

 -بهطــور مســتمر ارائــه شــود و دارای یــک کرایــه مشــخص

محدودیتهــای فنــی و بودجــهای و عملکــرد رقباســت.

ایــن ویژگیهــا عمومــی بــوده و مــواردی از قبیــل حالتهــای

الزم اســت مــوارد زیــر مــد نظــر قــرار گیرنــد:

ســفر ،روش پرداخــت کرایــه ،هیچگونــه محدودیتــی بــرای

مثــال ،مــا در نظــر داریــم کــه مســافران دریــک شــرایط

و مقصــد معیــن در یــک منطقــه عملیاتی باشــد.
و معلــوم باشــد.

مــورد مطلــوب مشــتریان ،فشــارهای داخلــی و خارجــی،

بــرای خدماتــی کــه ارائــه میشــود هنــگام تنظیــم اهــداف

حملونقــل ،نــوع وســیله نقلیــه و مالکیــت آن ،میــزان طــول

 -ارائــهی بیانیــهای کوتــاه از اســتاندارد خدمــات بهعنــوان

تعریــف فــوق ایجــاد نمیکنــد.

برنامهریزیشــده ســفر کننــد (بــه معنــی بیشــینه تأخیــر

ایــن اســتاندارد براســاس مفهــوم حلقــه کیفیــت اســتوار

شــکایات مشــتریان اســت (مثــا ظــرف  10روز کاری).

خدمــات حملونقــل عمومــی دارای اهمیــت بســیار باالیــی

از مشــتریان کــه از اســتاندارد خدمــات بهرهمنــد شــدهاند.

دارد ،میتوانــد بهطــور قابــل توجهــی مانــع تــاش افــراد

برنامــه زمانبندیشــده مییابنــد.

ارایــه شــده و کیفیتــی کــه مــد نظــر کاربــران اســت شــود.

درهــر حالــت کــه عملکــرد از حــد قابــل قبــول خــارج شــود

شــده اســت.

از کیفیــت الزم برخــوردار نبــوده و بالفاصلــه بایــد اقــدام

 -3-4حلقه کیفیت

4

اســت .رابطــه بیــن چهــار دیــدگاه متمایــز از کیفیــت

 3دقیقــه) یــا هــدف مــا ارائـهی پاســخ ســریع بــه نظــرات و
 -تعییــن ســطح دســتیابی بــه اهــداف و ارزیابــی درصــدی

اســت و عــدم شــناخت تفاوتهایــی کــه بیــن آنهــا وجــود

بهعنــوان مثــال  98درصــد مســافران ســفر خــود را براســاس

بــرای ایجــاد برابــری بیــن کیفیــت خدماتــی کــه در واقــع

 -تعییــن حــدی از عملکــرد کــه غیــر قابــل قبــول اســت.

عناصــر وارتبــاط بیــن اجــزای حلقــه کیفیــت در زیــر آورده

بدیــن معناســت کــه خدمــات ارائهشــده بــه انــدازه کافــی

اصالحــی مناســب انجــام شــود.
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6

 -3-3-4کیفیت خدمات ارایه شده

7

کیفیــت تحویــل داده ،از منظــر مشــتری اندازهگیــری
ميشــود .ایــن اندازهگیــری تکنیــک ســادهای نیســت و

بهصــورت یــک فراینــد اســت.

 -4-3-4کیفیت خدمات ادراکشده

8

ایــن امــر ســطحی از کیفیــت اســت کــه توســط مشــتری

شکل :3حلقه کیفیت

 -1-3-4کیفیت خدمات مطلوب

5

ایــن ســطحی از کیفیــت اســت ،کــه بهطــور تصریحــی و
یــا تلویحــی مــورد نیــاز مشــتری اســت .ســطح کیفیــت را
میتــوان بهعنــوان مجمــوع تعــدادی از معیارهــای کیفیــت

وزنــی در نظــر گرفــت .وزن نســبی معیارهــا را میتــوان بــا
تجزیــه و تحلیــل کیفــی تعییــن کــرد.

درک میشــود .ادراک مشــتری از کیفیــت ارائهشــده بــه
مــواردی از قبیــل تجربــه شــخصی فــرد از خدمــات و یــا
خدمــات مرتبــط  ،اطالعــات مشــتریان در مــورد خدمــات

دریافتشــده  ،ارائهکننــده خدمــت و یــا از منابــع دیگــر و

یــا محیــط زندگــی شــخص بســتگی دارد.

 -4-4تفاوتها در کیفیت خدمات

تفــاوت بیــن “کیفیــت مطلــوب” و “کیفیــت

برنامهریزیشــده” بیانگــر درجــهای اســت کــه
ارائهدهنــدگان خدمــات میتواننــد بــا تالشهــای
4. Quality Loop
5. Service quality sought
6. Service quality targeted
7. Service quality delivered
8. Service quality perceived

مســتقیم ،خــود را بــه ســمت مــواردی کــه از نظر مشــتریان

در موضوعــات کليتــر  ،معیارهــای ردیــف  6 ،5 ،4 ،3و 7

تفــاوت بیــن “کیفیــت هدفگذاریشــده” و “کیفیــت

 8اثــرات زیســت محیطــی در جامعــه را بهعنــوان یــک کل

خدمــات در رســیدن بــه اهــداف خــود اســت.

شــرح ميدهنــد:

مهــم هســتند ،هدایــت کننــد.

ارائهشــده” بیانگــر انــدازه بهــرهوری از ارائهدهنــدگان

ارائــه شــرح مفصلتــری از کیفیــت خدمــات و معیــار ردیــف
تحــت عنــوان معیارهــای کیفیــت حملونقــل عمومــی

“کیفیــت ادراکشــده” گاهــی اوقــات شــباهت کمــی بــه

 -1قابلیــت اســتفاده  :میــزان خدمــات ارائهشــده از نظــر

از طریــق نظرســنجی (اقدامــات نــرم) اندازهگیــری شــود.

 -2میــزان دسترســی  :ســطح دسترســی بــه سیســتم

“کیفیــت ارائهشــده” دارد .کیفیــت ادراکشــده میتوانــد

حملونقــل عمومــی مــورد نظــر بهوســیله حالتهــای

اســت.

حملونقــل عمومــی و بهمنظــور کمــک بــه برنامهریــزی

و از تجربههــا و پسزمینــه شــخصی و محیــط زندگــی او

 -3اطالعــات  :وجــود ارائــه نظاممنــد دانــش دربــاره

تفــاوت بیــن “بــا کیفیــت مطلــوب” و “کیفیت ادراکشــده”

و اجــرای ســفرها؛

 -5-4کاربــرد اصــول حلقــه کیفیــت در هــر
طــرح مدیریــت کیفیــت

و اجــرای ســفرها میشــود؛

بهعنــوان درجــه رضایــت مشــتری درنظرگرفتــه شــده اســت.

 -4زمــان :جنبههایــی از زمــان کــه مربــوط بــه برنامهریــزی
 -5مراقبــت از مشــتری :عناصــری از خدمــات کــه معــرف

جهــت اســتفاده از اصــول حلقــه کیفیــت در طــرح مدیریــت

بیشــترین اثــر تطابــق عملــی بیــن اســتانداردها و نیازهــای

 -1تعریــف و یــا ارزیابــی انتظــارات تصریحــی و تلویحــی

 -6راحتــی :عناصــری از خدمــات کــه بهمنظــور

 -2تعییــن مشــخصات یــک ســرویس مناســب و نحــوه

 -7امنیــت  :حــس حفاظــت تجربهشــده شــخصی

مثــال مشــخصکردن مرجــع خدمــات  ،تعییــن ســطحی از

پیادهسازیشــده واقعــی اســت و بــرای اينكــه اطمینــان

صــورت لــزوم اطالعرســانی آن بــه مشــتریان؛

 -8اثــرات زیســت محیطــی :تأثیــرات ناشــی از ارائــه خدمــات

کیفیــت ،مراحــل زیــر انجــام میشــود:
مشــتری؛

موفقیــت و تعییــن حــدود غیــر قابــل قبــول عملکــرد و در

هرمشــتری اســت.

فراهمســاختن ســفری آرامــش بخــش معرفــی میشــوند.

توســط مشــتریان ،کــه ناشــی از تدابیــر طراحیشــده و

حاصــل شــود کــه مشــتریان از آن تدابیــر آگاه هســتند.

 -3ارائــه خدمــت کــه بــا مشــخصات (از جملــه اندازهگیــری

حملونقــل عمومــی بــر محیــط زیســت.

 -4برقراری ارتباط با مشتریان ،در موقع مناسب؛

در ســه ســطح دســتهبندی میشــود .شــرح کامــل ایــن

عملکــرد و اقدامــات اصالحــی) منطبــق باشــد؛
 -5اندازهگیری رضایت مشتری؛

 -6تجزیه و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصالحی مناسب.

 -6-4معیارهــای کیفیــت حملونقــل
عمومــی براســاس اســتاندارد EN13816

بهطــور کلــی کیفیــت حملونقــل عمومــی شــامل تعــداد
زیــادی از معیارهــا و مشــخصات کیفیتــی اســت .ایــن
معیارهــا نشــاندهنده مشــخصات خدمــات ارائهشــده از
منظــر مشــتری اســت کــه در ایــن اســتاندارد بــه  8دســته

تقســیم میشــوند .توضیــح اینکــه معیارهــای ردیــف  1و 2
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براســاس ایــن اســتاندارد هــر یــک از معیارهــای کیفیــت

معیارهــا و ســطوح آن در جــدول ( )1آوردهشــده اســت.

اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصالحی و استاندارد EN13816

ارائــه آن و در نظــر گرفتــن انتظــارات مشــتری .بهعنــوان

سال ششم -شماره  - 1پیاپی  - 19بهار 1395

یــک تابــع از دانــش مشــتری در مــورد خدمــات ارائهشــده

حملونقــل دیگــر و میــزان ارتبــاط بــا آن؛

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شــکاف میــان “کیفیــت ارائهشــده” و “کیفیــت ادراکشــده”

محــدودهی جغرافیــا ،زمــان ارائــه و فرکانــس حملونقــل؛

اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصالحی و استاندارد EN13816

 -5روش انجام

بهمنظــور اندازهگیــری کیفیــت خدمــات حملونقــل

از آنجایــی کــه رضایــت شــهروندان از سیســتم حملونقــل

ســروکوال در دو بخــش اصلــی تدویــن شــود .بخــش اول

ارتقــای آن نیــاز بــه اندازهگیــری و پایــش اســت .بــه کمــک

عمومــی الزم اســت پرســشنامهای مطابــق بــا روش

سال ششم -شماره  - 1پیاپی  - 19بهار 1395

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

عمومــی بــه کیفیــت خدمــات ارائهشــده بســتگی دارد ،جهت

مرتبــط بــا ویژگیهــای اجتماعــی و جمعیتــی و الگوهــای

اســتاندارد  EN13816عــاوه بــر بهرهمنــدی از رویکــرد

براســاس اندازهگیــری ســروکوال و بــر مبنــای کیفیــت مــورد

کاملــی از معیارهــا و مشــخصات کیفــی حملونقــل عمومــی

ســفر نمونههــای مــورد بررســی اســت .بخــش دوم ،

انتظــار وکیفیــت ادراکشــده توســط مســافر اســت .بنابرایــن
در طراحــی پرسـشنامه ،هشــت معیــار کیفیــت از اســتاندارد

 EN13816در ســطح یــک لحــاظ میشــود .عــاوه بــر ایــن،

حلقــه کیفیــت کــه بــدان اشــاره شــد ،میتــوان بــه فهرســت

رســید ،کــه رعایــت آنهــا میتوانــد متضمــن کیفیــت
خدمــات حملونقــل عمومــی باشــد .بــا استانداردســازی

مشــخصات و معیارهــای کیفــی حملونقــل عمومــی امــکان

بهمنظــور افزایــش ظرفیــت توضیحــی معیــار ،ویژگیهــای

لونقــل عمومــی
اندازهگیــری صحیــح کیفیــت خدمــات حم 

پرســشنامه قــرار میگیــرد .از آنجــا کــه ارائــه خدمــت

بهبــود مســتمر از نتایــج آن اســت.

دیگــر متعلــق بــه ســطح  2و  3نیــز در صــورت لــزوم در

حملونقــل بــرای دههــا هــزار نفــر از مســافران بهطــور
روزانــه ارائــه میشــود؛ لــذا بهطــور جداگانــه آیتمهــای

فراهــم میشــود ،کــه پــس از آن انجــام اقــدام اصالحــی و

 7-منابع

 .1انــواري رســتمی ,ع ,.ترابــی گــودرزي ,م & ,.علــی

تشکیلشــده در بعــد همدلــی را نمیتــوان تهیــه کــرد و

محمدلــو ,م .)1384( .بررســی مقایسهــاي کیفیــت خدمــات

( )4ابعــاد بــهکار رفتــه در برنامــه ســروکوال اصالحشــده را

علــوم انســانی ویژنامــه مدیریــت.51-57 ,

ایــن بعــد در اندازهگیــری لحــاظ نمیشــود [ .] 8شــکل
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 -6نتیجه گیری

نشــان میدهــد ،همچنیــن ارتبــاط بیــن ابعــاد ســروکوال و

بانکــی از دیــدگاه مشــتریان و کارکنــان .فصلنامـهی مــدرس

 .2رحیمــی ,ا & ,.بگلوگاوگانــي ,پ ,1391( .اســفند .)9

معیارهــای کیفیــت  EN13816کــه بــه آن مربــوط میشــوند

ارزیابــی کیفــی ویژگیهــا و معیارهــای مؤثــر در خدمــات

اســتاندارد  EN13816بــا ســئواالت مربــوط بــه هــر یــک از

مــوردی :سیســتم اتوبوســرانی شــهر تبریــز) .فصلنامــه جــاده,

را نیــز نشــان میدهــد .بــا ایــن روش تبعیــت از چارچــوب

هشــت معیــار کیفیــت فراهــم میشــود [.]8

حملونقــل همگانــی شــهری از دیــدگاه کاربــران (مطالعــه
ص.321-330 .

 .3ســلطانی ,ع ,.وجدانی درستکار ,ن & ,.فضلی ,ب.)1390( .

ارائــه مدلــی جهــت ســنجش کیفیــت خدمــات اتوبــوس رانی
درون شــهری شــیراز از دیــد مســافر .یازدهمیــن کنفرانــس

بینالمللــی مهندســی حملونقــل و ترافیــک (ص.)1-16 .
تهــران :معاونــت و ســازمان حملونقــل و ترافيــک تهــران.

 .4فيســتيمونز ,ا & ,.موناچــي ,ف .)1382( .مديريــت خدمات
 -اســتراتژي ،عمليــات تکنولــوژی اطالعــات (جلد جلــد اول).

(اعرابــي  & ,ايــزدي ,مترجــم) تهــران :دفتــر پژوهشهــاي
فر هنگي .

 .5میرزاخانــی ,آ & ,.خراشــادی زاده ,ح .)1391( .بررســی

کیفیــت خدمــات ســامانه اتوبوسهــای تنــدرو بــا اســتفاده
از مــدل  : SERVEQUALنمونــه مــوردی خــط  3ســامانه

شکل :4ارتباط بین ابعاد سروکوال و معیارهای کیفیت استاندارد EN13816

اتوبوسهــای تنــدرو کالن شــهر تهــران .دوازدهمیــن
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