طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع
برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP
محمدجواد ارشادي* ،محمدمهدی ارشادی** ،علیرضا چرسنج

***

چکیده:

در دو زمینه ادراک و انتظارات مشتریان گردآوری میکنیم .سپس کیفیت خدمات در ابعاد قابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،اطمینان خاطر،
همدلی و عوامل ملموس با تعریف زیرمعیارها و آزمون رگرسیون بررسی شد و با روش تحلیل شبکهای ،اهمیت هریک بر کیفیت ارائه
خدمات ارزیابی شد .براساس نتایج ،معیار پاسخگویی دارای بیشترین حساسیت برای مشترکین است .در ادامه سه طرح بهبوددهنده
بررسی شد و طبق نظرات خبرگان و معیارهای مذکور ،ابعاد مختلف آنها با فرایند تحلیل شبکهای بررسی گردید؛ استفاده از این روش
ضمن درنظرگیری تمامی معیارها و اهداف ،انتخاب بهترین طرح را تسهیل میکند .درنهایت سوپرماتریس ارزیابی طرحها محاسبه شد
و بهترین طرح انتخاب گردید.

واژگان کلیدی:
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فراوانی جمعیت موردمطالعه ،در ابتدا تعدادی از مشترکین را با فرمول کوکران انتخاب کرده و با مدل ارزیابی سروکوال ،دادهها را

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در مقاله حاضر به تجزیهوتحلیل وضعیت کیفیت خدمات در ادارات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پرداختهایم .باتوجه به

ارزیابی کیفیت خدمات ،مدل سروکوال ،روش تحلیل شبکهای ،تصمیمگیری و اولویتبندی

 .1مقدمه

چالشهاي نوینی مواجه ساخته است .کيفيت خدمات به
عامل مهمي براي رشد ،موفقيت و ماندگاري سازمان تبدیل

شده و بهعنوان موضوعي راهبردي ،مؤثر و فراگير در دستور

کار مديريت قرار گرفته است [ .]36بهعبارتدیگر ،کيفيت
خدمات بهعنوان يکي از مهمترین عوامل تعیینکننده موفقيت

سازمانهای خدماتي در محيط رقابتي امروزه موردتوجه
جدي قرار گرفته است .هرگونه کاهشي در رضايت مشتري

بهدلیل کيفيت پايين خدمت موجب ايجاد نگرانیهایی براي
سازمانهای خدماتي است .مشتريان نسبت به استانداردهاي

خدمت حساستر شدهاند و همراه روندهاي رقابتي ،انتظارات
آنها از کيفيت خدمات نيز افزایشیافته است [ .]25بنابراین

رضايت استفادهکنندگان از خدمات بهعنوان يك ارزشيابي يا
ارزيابي از خدمت يا كاالي دريافتي ،يك سنجه مهم است،

زيرا افراد راضی تمايل بيشتري براي ادامه استفاده از خدمات
و حفظ ارتباط با تأمینکنندگان خدمات دارند .پس دادههاي

رضايتمندي مشتریان میتوانند براي مقاصد مختلفي ازجمله

[.]27

شركت توزیع برق بهعنوان حلقه اصلی ارتباطی بین صنعت برق

و مردم ،از یکسو در میزان رضایتمندی مشتركان و تالش

برای افزایش سطح كیفیت خدمات ارائهشده به مشتركین
مؤثر بوده و از سوی دیگر نقطه تماس اقتصادی صنعت برق

با مشتركین است .شركتهای توزیع برق وظیفه بهرهبرداری

و توسعه شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف برق را بهمنظور
افزایش بازدهی و بهرهوری از تأسیسات توزیع نیروی برق و

تأمین نیاز مشتركین ،برعهده دارند .افزایش جمعیت شهرها و
تقاضای روزافزون صنعت برق در بخشهای خانگی ،صنعتی،

كشاورزی و سایر مصارف ،شرکتهای توزیع را باوجود اطالعات

دقیق و بهنگام از وضعیت شبکه فشار ،به ارائه کیفیت مناسب

نیز محتاج میسازد .پس باتوجه به اهميت كيفيت خدمات،
اين مقاله باهدف طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در
ادارات خدمات مشترکین برق شرکت توزیع برق تهران انجام

میگیرد .با اندازهگیری کارایی و کیفیت خدمات ارائهشده،

میتوان به نقاط ضعف و قوت بخشهای مختلف پـی بـرد و بـا

* دکتری تخصصی مهندسی صنایع ،استادیار پژوهشی ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) ،تهران ،ایران.
** کارشناسیارشد مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران.
*** کارشناسیارشد مهندسی صنایع ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی ،تهران ،ایران؛ معاونت بهرهبرداری منطقه برق شمیران.
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در دنياي کنوني ،موضوع کيفيت ،مديريت سازمانها را با

شناسایی حوزههاي مستعد براي بهبود خدمات استفاده شوند

17
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ارائـه راهکارهـای مناسـب درصدد بهبود عملکرد آنها برآمد.

باتوجه به گستردگی اهداف صنعت برق ،مدلها و شاخصهای

• اطمينان خاطر :دانش ،ادب و توانايي کارکنان جهت ايجاد

صنعت باشند .بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر به ارزیابی

• همدلي :درک مشکالت ،همدردي و توجه فردي به مشتريان.

مـالی بهتنهایی نمـیتواننـد نشاندهنده چگونگی عملکرد این
کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین برق شرکت توزیع

برق تهران بزرگ میپردازد.

• عوامل ملموس :اين بعد بر عناصر فيزيکي خدمات داللت
ظاهر مناسب ،موارد مکتوب و  ...ازجمله عوامل ملموس هستند.

در این قسمت با مفاهیم استفادهشده در این مقاله آشنا

کيفيت خدمات :1سانتوس كيفيت خدمات را بهعنوان ارزيابي

گسترش ،حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان بهکار میرود و

مفهوم چند سطحي و چندبعدی ميداند كه ممكن است به

با سازمان استفاده میکند .اصول مدیریت ارتباطات مشتری،

كل خدمات تعريف میکند و آن را مانند بردي و كرونين ،يك

معني چيزهاي متفاوت براي افراد متفاوت معني شود [،23

 .]39براي تأمینکنندگان آني ،كيفيت خدمات میتواند تمايز
ايجاد نمايد ،پس کیفیت میتواند براي شرکتهای كوچك
مفيد باشد.

خدمت عبارت است از هر عمل یا کاری که یکطرف بهطرف

میشود که در شرکتها و سازمانها برای شناسایی ،ترغیب،
شامل مدیریت انواع شیوههایی است که مشتری جهت ارتباط
چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای مدیریت
ارتباطات مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی

تا نگهداری آن در زمانهای مختلف بیان میکند .بنابراین

میتوان همه فعالیتهای مدیریت ارتباط با مشتری را در سه

بعد مشتری ،3مدیریت 4و روابط 5تنظیم نمود .بدیهی است که

دیگر عرضه میکند؛ خدمت میتواند نامحسوس باشد و به

تمامی روابط و تالش مدیریت بر بهبود رضایت مشتری متمرکز

فعالیتهای اقتصادی است که در زمان و مکان معین برای

شده به مشتریان برای درک جامع کیفیت خدمات ارائه شده،

مالکیت چیزی نیز منجر نشود .خدمات شامل آن دسته از
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اين بعد به نگرش به مشتريان بهعنوان انسان تأکيد دارد.

مدیریت ارتباط با مشتری 2به همه فرایندها و فناوریهایی گفته

میشویم.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اعتماد و اطمينان خاطر در مشتريان.

دارد .جذابيت تسهيالت ،تجهيزات ،آراستگي ظاهر کارکنان،

 2ادبیات تحقیق
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شکايات مشتريان تأکيد دارد.

شده است ،پس ضروری است عملکرد سازمان و خدمات ارائه

مشتریان تولید ارزش میکند و در نتیجه تعبیری مثبت و

مورد ارزیابی قرار گیرد.

و محتوای خدمات ارائهشده توسط سازمان با عنوان کیفیت

مختلفی استفاده نمود .براساس نوعی تقسیمبندی که

مطلوب را به گیرنده خدمات انتقال میدهد .درک فرد از شیوه

برای سنجش رضایتمندی مشتری میتوان از مدلهای

خدمات یاد میشود و ارائه خدمت باکیفیت مطلوب ،مستقیماً

موردتوافق تاپفر ( )2001و سباستین پافرات و همکارانش

میگذارد .کیفیت خدمات را میتوان براساس مدل پاراسورامان،

به دو نوع عینی و ذهنی تقسیمبندی میشوند [.]34 ،24

بر سودآوری ،سهم بازار و کاهش هزینههای سازمان اثر

بری و زیتامل در پنج محور قابليت اعتماد ،همدلی ،اطمینان،

( )1997است ،مدلهای اندازهگیری رضایتمندی مشتری
مدلهای عینی بر این ایده استوار است که رضایتمندی

پاسخگویی و عوامل ملموس موردسنجش قرار داد [،34 ،20

مشتری از طریق شاخصهایی قابلسنجش هستند که با شدت

• قابليت اعتماد :توانايي انجام خدمات تعهدشده بهطور

مدلهای ذهنی براساس سطح رضایتمندی نیازهای مشتریان

.]35

مطمئن ،دقيق و صحيح در زمان موعود .در واقع ،اين بعد به

برآورده ساختن تعهدات درباره تحويل خدمات ،قيمتگذاري،
رسيدگي به شکايات و  ...برميگردد.

رضایتمندی مشتری همبستگی داشته باشند .در مقابل،

است .بهعبارتدیگر این مدلها براساس ادراک مشتریان از
رضایتشان عمل میکنند؛ بنابراین مستقیماً از عقاید مشتریان
استفاده میکنند و رویکردی از رضایتمندی مشتریان ارائه

• پاسخگويي :تمايل به کمک به مشتريان و فراهم ساختن

میدهند که به ادراک آنها نزدیکتر است .در شکل ()1

مالحظه و توجه نسبت به پاسخگويي به تقاضاها ،سؤاالت و

جایگاه روش سروکوال 6ارائه شده است.

سريع خدمات .اين بعد بر نگرشهاي کارکنان خدماتي مبنيبر
5. Relationship
6. ServQual

تقسیمبندی مدلهای سنجش رضایتمندی مشتریان و
1. Service Quality
)2. Customer Relationship Management (CRM
3. Cilent
4. Management

ﻣﺪلﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮي
ذﻫﻨﯽ

ﻋﯿﻨﯽ

ﺣﺎدﺛﻪﻣﺪار

وﯾﮋﮔﯽﻣﺪار

روشﻫﺎي ﻋﺪدي
)درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ،ﻧﺮخ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺸﺘﺮي(

رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي ﻣﺪار

ﻧﮕﺮشﻣﺪار

روشﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺨﻔﯽ  /ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﺪل ﮐﺎﻧﻮ

ﺳﺮوﮐﻮال؛ ﺳﺮوﭘﺮف؛
ﺳﺮاﯾﻤﭙﺮف

ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻤﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎ
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﺷﮑﺎﯾﺎت

ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي
ﻣﺸﺘﺮي

شکل :1تقسیمبندی مدلهای سنجش رضایتمندی مشتریان []34

در ادامه به تشریح برخی از مدلهای ذکرشده میپردازیم تا از

مدل

مدل سروکوال :سروکوال برگرفته از  Service Qualityیا

رابطه با قضاوت در خصوص کیفیت خدمات ارائهشده از دو

که برای سنجش ادراک مشتری از کیفیت خدمات یک سازمان

 .1جزء ارزیابی یا اثرگذار خدمات واقعی شرکت (عملکرد)؛

چگونگی استفاده از آنها درک بهتری حاصل شود.

کیفیت خدمات است .سروکوال یک مقیاس چندعاملی است

سرایمپرف:8

سرایمپرف

مدل

مخفف

 Service Importance Performanceاست .این مدل در

توسط پاراسورامان ،بری و زیتمل به وجود آمده است .بعدها

پرسیده میشود و برای بهدست آوردن کل قضاوت مشتری

این دو جزء برای هرکدام از خدمات ارائه شونده سازمان

پاراسورامان و همکارانش در سال  1985کیفیت خدمات را

نیز استفاده میشود .در این مدل بهجای مقیاس دوتایی از

مختلف مدلسازی کردند .نگرش عمیق ،موشکافانه و تجربی

خدمات ارائهشده و کیفیت خود خدمات ارائهشده سنجیده

پاراسورامان و همکارانش منجر به طرح مدل مفهومی سروکوال

دو مقیاس مجرد استفاده میشود که بهوسیله آنها اهمیت
خواهد شد [.]17 ،14

شده است که کیفیت خدمات را برمبنای ابعاد پنجگانه شامل،

مدل وبکوال :9وبکوال ،ابزاری است برای ارزیابی دریافتهای

ضمانت و همدلی مورد ارزیابی قرار میدهد [.]37

«گسترش عملکرد کیفیت » بنا نهاده شده است .گسترش

ابعاد و ظواهر فیزیکی ،قابلیت اطمینان ،مسئولیتپذیری،

کاربر از کیفیت خدمات اطالعاتی وبگاهها و براساس
10

مدل سروپرف :7مدل سروپرف فقط خدماتی که بهوسیله

عملکرد کیفیت فرایندی منظم و ساختاریافته است که همواره

داده و طبقهبندی میکند .در این مدل برخالف مدل قبلی که

از تولید ،انجام و یا توسعه خدمت اطالعاتی است [.]19 ،18

مشتریان استفاده میشود (یعنی عملکرد) را موردسنجش قرار
از مقیاس دوتایی استفاده کرده ،از یک مقیاس مجرد استفاده

میشود .قضاوت کلی در رابطه باکیفیت بهوسیله جمع هر یک
از آیتمهای مجرد محاسبه میشود.

در تدارک راهی برای تعیین و تصویب نیاز کاربر در هر مرحله

مدل رضایتمندی مشتری سوئدی  :این مدل در سال ۱۹۹۲
11

بهعنوان اولین مدل شاخص رضایتمندی تولیدات و خدمات
در سطح ملی ،در کشور سوئد معرفی شد .مدل اولیه کشور
7. ServPerf
8. SerImPerf
9. Webqual
)10. Quality Function Deployment (QFD
)11. Swedish Cuctomer Satisfaction Barometer (SCSB

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

خدماتی یا خردهفروشی استفاده میشود .مقیاس سروکوال از

بهعنوان شکاف بین مصرفکننده و فروشنده در سطوح

19

جزء اصلی استفاده میکند .این دو جزء عبارتاند از:

 .2جزء اهمیتی (اهمیت).

مشهورترین روشهای اندازهگیری کیفیت خدمات بوده که
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ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي

ﺗﮏﺑﻌﺪي

ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎ
روش ﺣﻮادث ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺎت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﺻﺮﯾﺢ

ﺿﻤﻨﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎ

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

سوئد شامل دو محرک اولیه یعنی ارزش درکشده و انتظارات

دوبعدی است و نه یک بعدی .برمبنای این مدل مشخصههایی

درکشده برابر است با سطح دریافت شده از کیفیت نسبت به

دسته مشخصهها یا عملکردهای گفتهشده ،مشخصههای

مشتری برای ارزیابی رضایتمندی است .بهطور دقیقتر ارزش

قیمت پرداختشده .کیفیت نسبت به پول پرداختی یکی از

مشعوفکننده یا گفتهنشده و مشخصههای اساسی یا مورد

مختلف را باهم مقایسه میکند [.]7 ،2

بهگونهای است كه عدم تأمین آنها موجب نارضايتي مشتريان

شاخصهایی است که مشتری توسط آن محصوالت و خدمات
مدل رضایتمندی مشتری آمریکایی :12این مدل با بررسی

بنابراین در این مدل ،سه معیار روی رضایت مشتری تأثیر

تأمینکننده باید انجام شود [.]31

شکایت مشتری و وفاداری مشتری [ .]28مدل رضایتمندی

مشتری اروپایی :13این مدل برگرفته از مدل رضایتمندی
مشتری سوئدی و سازگار با مدل آمریکایی است .ساختار
این مدل دارای هفت متغیر است .در این مدل ،یک متغیر

اختیاری است و مربوط به نگرشی است که مشتری از آن

برند یا سازمان دارد .همچنین کیفیت درکشده به دو بخش

نرمافزار و سختافزار تقسیم میشود .بعد سختافزاری مربوط

به کلیه مواردی است که مشتری به چشم خود میبیند ،اما
بعد نرمافزاری شامل مواردی است که مشتری از آن اقتباس

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 28تابستان 1397

شده و در عوض تأمین كامل و مناسب آنها خشنودي

انتظارات مشتری شروع میشود ،سپس با بررسی کیفیت

میگذارند .در نهایت این مدل میتواند دو خروجی داشته باشد،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

انتظار تقسیم میشوند .مشخصهها یا عملکرد گفتهشده،

مشتري را در پي خواهد داشت .در واقع برآورده کردن این

دریافتشده توسط مشتری و ارزش دریافتشده ادامه مییابد.
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از محصول که با رضایت مشتری در ارتباط هستند به سه

میکند مانند خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش و ...

[.]29 ،16

دسته از خواستههای مشتریان ،کمینه کاری است که توسط

 3مرور ادبیات

جنتیان ( )1389در پژوهشی به «طراحی اثرزدای کیفیت
خدمات با تلفیق طراحی آزمایشهای تاگوچی 16و روش
سروکوال  -مورد آژانس مسافرتی ایران تراول» پرداخت .مسئله

اصلی در این پژوهش آن است که چگونه میتوان به طراحی
اثرزدای ابعاد کیفیت خدمات دستیافت .در این پژوهش با

بهکارگیری روش طراحی آزمایشهای تاگوچی (با استفاده
از آرایههای متعامد) ،پرسشنامههای سروکوال طراحی شده

است؛ سپس نسبت مطلوبیت به بدی کارکرد را محاسبه و با
استفاده از تحلیلهای نرمافزار  ،Minitabترکیب بهینه سطوح

مختلف ابعاد کیفیت مشخص شده است .تعداد آزمایشها

مدل فورنل :14این مدل نخستینبار در سال  ١٩٨٩در سوئد،

(پرسشنامهها) برای پنج متغیر سهسطحی و یک متغیر

است .این مدل همچون ابزار اندازهگیری پایهای است که

آمده است .با استفاده از دادههای جمعآوریشده ،طراحی

تحت نام «فشارسنج سوئدی» توسط «فورنل» طراحی شده
در هر دو مدل رضایت مشتری سوئدی و رضایت مشتری

آمریکایی استفاده شده است [ .]38تفاوت کلیدی آن با مدل

سنتی ،وارد کردن مفهوم یا متغیر «ارزش درک شده» است.

در ضمن روابط متغیرها ،شفافتر شده است .در سال ١٩٩٦

دوسطحی از جدول آرایههای متعامد تاگوچی برابر  18بهدست

سطوح ابعاد کیفیت خدمات براساس متغیر پاسخ مجموع
انتظارات مشتریان و طراحی سطوح ابعاد کیفیت خدمات

براساس متغیر پاسخ مجموع شکافهای کیفیت خدمات،
انجامشده و نتایج این دو نوع طراحی با یکدیگر مقایسه شده

برای اولینبار ،انجمن کیفیت آمریکا از این مدل برای محاسبه

است .در پایان ،سؤال آخر پرسشنامه ،یعنی رضایت کلی از

مدل کانو :15تا پیش از آنکه مدل کانو مطرح شود ،اینطور تصور

استنباطی قرار گرفته است .یافتههای اصلی این پژوهش شامل

شاخص رضایت مشتری استفاده کرد.

آژانس ،از نظر جمعیت شناختی موردبررسی آماری توصیفی و

میشد که هرچه کیفیت محصولی که در اختیار مشتری قرار

ترکیب مطلوب سطوح ابعاد کیفیت خدمات براساس متغیر

فرایند رضایت مشتری یک بعدی تصور میشد .اما در سال

ابعاد کیفیت خدمات براساس متغیر پاسخ مجموع شکافهای

میگیرد باالتر باشد رضایت مشتری باالتر میرود .در حقیقت

 1984پروفسور نوریاکی و همکارانش مدل تازهای را مطرح

نمودند .این مدل بیان میکند که رضایت مشتریان فرایندی

پاسخ مجموع انتظارات مشتریان و ترکیب مطلوب سطوح
کیفیت خدمات است .با مقایسه نتایج این دو نوع طراحی

در بعضی از ابعاد مانند قیمت ،پاسخگویی و همدلی ،نتایج
)12. American Customer Satisfaction Index (ACSI
)13. Europian Customer Satisfaction Model (ECSM
14. Fortel
15. Kano
16. Taguchi

انتخاب سطوح یکسان و در ابعاد قابلیت اطمینان ،تضمین و

تیله کو ( )1391در پژوهشی به «ارزیابی تحلیلی سطوح

در این دو طراحی ،تفاوت در نوع کاربرد آنهاست .طراحی

ارائهشده با استفاده از مدل سروکوال» پرداخت .در این تحقیق

ملموسات ،نتایج انتخاب سطوح متفاوت است .اما مسئله مهم
براساس مجموع انتظارات مشتریان در هنگام شروع یا پیش از
شروع ارائه خدمات جدید میتواند مفید باشد .در این طراحی

با گرفتن نظرات و انتظارات مشتریان بالقوه میتوان سطوح
مناسب ابعاد کیفیت خدمات را طراحی کرد .در طراحی

رضایتمندی مشتریان بانک پارسیان از کیفیت خدمات
به بررسی پنج مؤلفه میپردازند که عبارتاند از:

• اعتبار :قابلیت انجام خدمت وعده شده به نحوی اطمینانبخش

و صحیح؛

• تضمین :دانش و تواضع کارکنان و قابلیت و توانایی آنها در

که مدتی است به خدمت مشغول هستند ،مناسبتر است .در

کارکنان و مطبوعات ارتباطی؛

میتوان با هدف کمینه کردن شکافهای موجود در کیفیت

• پاسخگویی :تمایل به کمک به مشتریان و ارائه خدمات فوری.

مدنظر قرار میگیرد .بنابراین این نوع طراحی برای سازمانهایی

خدمات به ترکیب جدیدی از سطوح ابعاد کیفیت خدماتی
رسید .پس طراحی در حالت دوم برای سازمانهای خدماتی

که قصد ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات خود را دارند میتواند
مفیدتر باشد .مقایسه این دو نوع طراحی میتواند به مؤسسه در

• همدلی :اهمیت دادن و توجه ویژه به تکتک مشتریان؛

در نهایت با نتایج حاصلشده نشان داده است که قابلیت
اطمینان بیشتر از سایر عوامل روی رضایتمندی تأثیرگذار

است [.]6

گرجي و همکاران ( ،)1392در پژوهشي به بررسي «بهکارگیری

هزینهیابی برای یافتن مشتری جدید یا حفظ مشتری موجود

مدل شكاف كيفيت خدمات (سروكوال) در مجتمع آموزشي

بيدختي و همکاران ( ،)1390در پژوهشي «تأثیر كيفيت

نشان داد که در تمام ابعاد كيفيت خدمات ارائهشده ،شكاف

استفاده از مدل ايركوال» را موردبررسی قرار دادند .نتايج اين

كمترين ميزان آن در بعد تضمين بهدست آمد .همچنین

کمک کند [.]7

خدمات بر وفاداري مسافران در صنعت حملونقل هوايي با

رابطه معنادار مثبتي وجود دارد و رضايت مسافران میتواند به

خريد مجدد آنها و توصيه شركت به افراد ديگر منجر شود و
درنهایت مشخص شد آن دسته از مسافراني كه تمايل دارند از

خدمات شركت دوباره استفاده نمايند ،آن شركت را به ديگران
نيز توصيه مینمایند [.]5

درماني امام خميني(ره)» پرداختند .یافتههای اين پژوهش
منفي وجود داشت؛ بيشترين شكاف در بعد دسترسي و

هیچیک از متغيرهاي زمينهاي ،شامل جنس ،وضع تأهل،
بيمه ،دفعات مراجعه ،سن و ميزان تحصيالت ،ارتباط آماري

معنيداري با شكاف كيفيت خدمات بهدست نداد .در نهایت
نتايج اين پژوهش نشان داد که در هیچیک از ابعاد ،انتظارت

بيماران ،برآورده نشده است و میتوان بهجز در بعد دسترسي،
با اثرگذاري بر هر طرف از انتظارات و يا ادراكات ،برطرف ديگر

طبيبي و همکاران ( ،)1391در پژوهشي به بررسي «رابطه

ابعاد اثر گذاشت .در حالت كلي ،فضاي زيادي براي بهبود

مراجعهکننده به كلينيكهاي بيمارستانهاي منتخب شهر

اماموردیان و همکاران ( )1397به اولویتبندی مسیرهای

بیمارستانها بايد درك و آگاهي خود را در ارتباط با حفظ و

استفاده از روش تحلیل شبکهای پرداختند .در این مقاله

كيفيت خدمات با وفاداري خدمات ارائهشده به بيماران سرپايي
تهران» پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد که مديران

بهبود وفاداري بيمار باال برده و در اين راستا بیشینه تالش خود

را به كار گيرند .از كاركنان بيمارستان نيز انتظار میرود بيش
از انتظارات بيماران عمل نمايند .همینطور آگاه باشند ارائه

خدمات كار گروهي است و كليد ارائه خدمات خوب به بيماران

نيز در رضايت بيمار از كيفيت خدمات نهفته است [.]2 ،1
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كيفيت خدمات در اين مركز وجود دارد [.]11

پیوسته گردشگری حوزهی میانی غربی شهر مشهد با
17

ابتدا مسیرهای گردشگری با تکیهبر اسناد فرادست شهری و
تجزیهوتحلیلهای نگارنده انتخاب میشوند؛ سپس معیارهای

مورد تجزیهوتحلیل نیز از طریق ،استفاده از تجربیات کشورهای
دیگر در امر برنامهریزی و طراحی شهری و نیز بهرهگیری از

نمونههای موجود در ایران و همچنین دیدگاه صاحبنظران
)17. Analytical Network Process (ANP

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

پژوهش نشان داد که بين ابعاد ايركوال و رضايت مسافران
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این حالت ،با نظرسنجی عملکرد سازمان و انتظارات مشتریان

• ملموس بودن :وجود و نمایش تسهیالت فیزیکی ،تجهیزات

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

براساس شکاف کیفیت خدمات ،عملکرد سازمان خدماتی نیز

انتقال اعتماد و اطمینان؛

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

و مشاهدات میدانی و  ...تعیین میشوند .روش سنجش

شاخصهای مسیرهای پیوسته گردشگری بهمنظور جذب

خصوص وضعیت ادراک کارکنان (وضعیت موجود) از کیفیت

 SuperDecisionصورت گرفته است [.]4

است .نتایج آزمون  Tوابسته نشان داد که بین هر یک از ابعاد

گردشگر با روش فرایند تحلیل شبکهای با استفاده از نرمافزار

فرشادگهر و همکاران ( )1396به بررسی چند نمونه از رایجترین

و اولویتبندی آنها پرداختند .میزان آزاردهندگی ،آموزندگی،

البرز در بانک ملی ایران (اداره امور شعب غرب تهران) تفاوت

مشوق بودن و جذابیت ،همگی از معیارهای مهمی هستند که

مؤثر هستند [ .]10رمضانی و همکاران ( )1396پس از بررسی

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ

ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،وفاداري ﺑﻴﻤﺎران» ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

حوزههای فرایند توسعه محصول جدید و مدیریت ریسک،

مهمترین معیار ﺑﺮ وفاداري ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد

استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی و فرایند تحلیل شبکهای

وﻓﺎداري ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ میگردد ،ﺑﻴﻤﺎران مراقبتهای درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ

( )1396عوامل مؤثر در رخداد زمینلغزشهای حوزه آبریز

رواﺑﻂ بلندمدت ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﻬﺮت

تعداد  20ریسک فناورانه از ادبیات موضوع استخراج کردند و با
به بررسی و اولویتبندی پرداختند [ .]9مددی و همکاران
را شناسایی کرده و جهت امتیازدهی به عوامل و معیارها و

ﻛﻴﻔﻴﺖ نهتنها ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ را درﻳﺎﻓﺖ مینمایند .ﻳﺎدآور میگردد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،
بيمارﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ [.]22

طبقهبندیها از دو روش فرایند تحلیل شبکهای و قضیه بیز

آراسلي و اکيز ( )2008در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ

احمدی ( )1395در پژوهشی به «بررسی رضایتمندی

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮان بیمارستانها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮدن رﺿﺎﻳﺖ در

در بانک ملی ایران (اداره امور شعب غرب تهران) براساس

ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

استفاده کردند [.]13

کارکنان از کیفیت خدمات ارائهشده توسط شرکت بیمه البرز
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اطمینان ،ضمانت و تضمین ،همدلی و پاسخگویی -شرکت بیمه
وجود دارد [ .]3چن ( )2007در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ «ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ

بر پیدا کردن بهترین شیوه برای تبلیغ در وب برای این مقاله

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

خدمات در حد گزینه متوسط به لحاظ آماری معنادار بوده

کیفیت خدمات ادراک شده و مورد انتظار  -محسوسات ،قابلیت

شیوههای تبلیغات وب در ایران با کمک اثرگذارترین معیارها
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یافتههای پژوهش نشان داد که میانگین نظرات پاسخگویان در

مدل سرکوال» پرداخت [ .]3هدف پژوهش مذکور ،بررسی
رضایتمندی کارکنان از کیفیت خدمات ارائهشده توسط
شرکت بیمه البرز در بانک ملی ایران (اداره امور شعب غرب
تهران) براساس مدل سرکوال است .روش تحقیق توصیفی از
نوع پیمایشی است .جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه

کارکنان بانک ملی ایران ،اداره امور شعب غرب تهران است که

ﺧﺪﻣﺎت درون بیمارستانهای دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻗﺒﺮس

ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد اﺑﺘﺪا رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﺪﻳﺮان بیمارستانها ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ از
ﺑﻴﻤﺎران میتوانند ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﻴﻤﺎران مؤثرتر
و ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ [.]41

لي و همکاران ( ،)2010در پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر

کيفيت خدمات بر رضايتمندي و ميزان حضور بازيکنان گلف،

نتيجهگيري کردند که ملموس بودن و همدلي دو جنبه مهم از

براساس آخرین آمار و ارقام تعداد این افراد  1477نفر است.

فباز
کيفيت خدمات است که بر رضايتمندي مردان و زنان گل 

است .در نهایت از جامعه آماری مذکور ،نمونهای به حجم 305

ويستنه و برناب ( ،)2010در پژوهشي با عنوان «ارزيابي شکاف

در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفادهشده

تأثیر ميگذارد ].[32

نفر با بهکارگیری فرمول کوکران انتخاب شد .بهمنظور سنجش

پهناي باند :از نفوذ تا کيفيت» ،کيفيت پهناي باند را باتوجه به

خدمات سروکوال استفاده شد .روایی پرسشنامه توسط

اطالعات ،سرعت دريافت اطالعات و تأخیر) در  42کشور

متغیرهای مورداستفاده در پژوهش از پرسشنامه کیفیت

سه پارامتر کليدي کيفيت ارتباط (سرعت ارسال و بارگذاري

صاحبنظران و اساتید راهنما تأیید شد و پایایی پرسشنامهها

تحليل کردند .کشور ژاپن به علت استفاده از شبکههای فيبر

تعیین گردید .برای تجزیهوتحلیل از روشهای آماری توصیفی

تسنگ ( ،)2012در پژوهشي «ارتباط بين دانش خارجي و

توسط آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت خدمات ()0/82

و آمار استنباطی ( Tتک متغیره T ،وابسته) استفاده شد.

نوري در باالترين رتبه قرار گرفت [.]17

زنجيره دانش را بهعنوان تأثير کيفيت خدمات» را موردبررسی

قرار داد .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که ظرفيت

ارزیابی ریسک مرتبط با تسهیالت شیمیایی استفاده کردند و

است .ازاینرو ،بايد شرکتهای زنجیرهای دانش را بهمنظور

محصوالت شیمیایی را تا حد قابل قبولی کاهش دهند .سیستم

جذب دانش خارجي در واقع يک منبع مهم مزيت رقابتي

جمعآوری دانش از مشتريان ،تأمینکنندگان و رقباي خارجي

با این روش توانستند ریسک موجود در چند کارخانه مرتبط با

پیشنهادی آنها میتوانست با در نظرگیری پارامترهایی مانند

و همچنين بهعنوان تبديل دانش بهمنظور افزايش کيفيت

مکان ،ظرفیت ،حجم مواد شیمیایی ،آسیبپذیری محیط و ...

در پژوهشي به بررسي «مدل يکپارچه ادراک کيفيت خدمات

شفیعی و همکاران ( )2017با طراحی یک سیستم تحلیل

خدمات خود را اعمال کنند [ .]33تسن و همکاران (،)2012

از چشمههای آب گرم تحت عدم اطمينان» پرداختند .نتايج

شبکهای در کنار مدل هزینه-ریسک بحرانی ،توانستند سیستم

مناسبی برای پیشنهاد و انتخاب استراتژی نگهداریوتعمیرات

يانگ و لي ( ،)2013در پژوهشي به بررسي «کيفيت خدمات،

شرایط با نیازهای مطرح شده در برنامههای نگهداریوتعمیرات

استراتژيک ترکیبشده کرد [.]15

برمبنای عوامل متعددی تنظیم شده بود و قابلیت تنظیم

کيفيت خدمات بين فردي ،و حمایتهای خردهفروشی»

را داشت [ .]40دابستانی و همکاران ( )2017از روش تحلیل

تعاملي تا حد زيادي به نيت حمايت خردهفروشی مربوط است.

بررسی ابعاد کیفی در یک هتل استفاده کردند [ .]24مشابه

پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد که دو جزء کيفيت
اثرات تعديل اضطراب تکنولوژي ،نياز به تعامل ،و سن نيز تا
حدي اثرگذار است .براي افزايش حمایتهای خردهفروشی،

شبکهای برای طراحی سیستم ارزیابی و اولویتدهی جهت
این سیستم توسط فرا و همکاران ( )2017جهت ارزیابی و

انتخاب روشهای توسعه انرژی بادی استفاده شده است

بسيار مهم است که به بهبود تکنولوژي سلفسرویس با

[ .]26همچنین مازومدر و همکاران ( )2018با استفاده از

همچنين نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر اين است که مديران

شبکهای توانستند به مقایسه بهرهوری بخشهای درون و برون

کيفيت خدمات و همچنين کيفيت خدمات فردي تمرکز شود.

سازمانی بپردازند .در این سیستم عالوه بر ارزیابی سناریوهای

نيتهای حمايت خردهفروشی ارائه میکنند ،میتوانند کيفيت

مختلف ،به بهبود مدیریت پروژه طرحها نیز کمک شایانی شده

علیزاده و همکاران ( )2018از ترکیبی از روش شبکه تحلیلی

با مروری بر تحقیقات صورت پذیرفتهشده در ادبیات موضوع

آنها موفق به ارائه سیستمی شدند که میتوانست با یادگیری

تحقیق مبتنی بر طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در

خدمات خود را باال ببرند [.]21

و شبکههای عصبی برای پیشبینی زمینلرزه استفاده کردند،
چگونگی تنظیم پارامترها برای هر منطقه ،به پیشبینی مناسب
زمینلرزه در زمانهای مختلف بپردازد [ .]16بلتران و همکاران

( )2017موفق شدند که با در نظرگیری سریهای زمانی و

است [.]33

تحقیق میتوان دریافت که باتوجه به اینکه پیشینه موضوع
ادارات خدمات مشترکین برق شرکت توزیع برق تهران بزرگ

مسبوق به سابقه نیست ،موضوع جدیدی است و باتوجه به
اینکه بهدنبال بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات در ادارات

مالی در یک شبکه تحلیلی ،یک سیستم شبکه پیشبینی

خدمات مشترکین برق هستیم ،موضوع نو و بدیعی است.

مشتری را اعالم کند تا وی بتواند بیشترین سود ممکن را

شهر تهران ،آن را از دیگر تحقیقات صورت پذیرفتهشده در

طراحی کنند که میتواند بهترین سناریوهای متناسب با هر
در بازار سهام داشته باشد .البته این بررسی در بازههای کوتاه

زمانی عملکرد مناسبی از خود نشان داده است و در بلندمدت

نیاز به آموزشهای کلیدی دیگری نیز دارد تا بتواند پاسخدهی
مناسبی داشته باشد [.]18

خاکزاد و همکاران ( )2017از رویکرد تحلیل شبکهای برای

همچنین اجرای مطالعهی موردی در منطقهی برق فارابی در

ادبیات موضوع تحقیق متمایز میسازد.
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طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

خردهفروشی با درک دقيق از اينکه چگونه ويژگيهاي فردي بر

یک سیستم تحلیل دادههای پوششی در کنار روش تحلیل

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 28تابستان 1397

میتوان بهعنوان يک مدل بصري براي توسعه بيشتر نگرانیهای

در یک محیط تولیدی یا خدماتی ارائه کنند .سیستم آنها

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اين تحقيق نشان داد که دو گروه از ادراکات کيفيت خدمات را

تحلیلهای مناسبی برای مقابله با ریسک پیشنهاد دهد [.]30

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

 4روش تحقیق

 :qبرابر نسبت عدم موفقيت در جامعه آماري،

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات ارائه

شده در شرکت برق پرداخته میشود .از لحاظ هدف تحقیق
از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها،
روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی صورت گرفته است.

برای گردآوری دادهها جهت اندازهگیری کیفیت خدمات در
این مقاله از پرسشنامه استاندارد سروکوال استفاده شده

است .ﻣﺪل سروکوال ﻳﻜﻲ از گستردهترین مدلهای ﻛﺎرﺑﺮدي

برای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﻼش میکند ﺗﺎ

فعالیتهای ﻋﻤﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ادراك از ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺗﺤﺖ تأثیر
ﻗﺮار میدهند ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .بنابراین مدل سروکوال مورد استفاده
در این تحقیق شامل زیرمجموعهای از مدلهای ذهنی است

که ادراک و عقاید مشتریان را نیز در نظر میگیرد .جامعه مورد

بررسی این تحقیق  353خبره و  384نفر از  182000نفر
مشترکین منطقه برق هستند.

در این مقاله تالش میشود که با توجه به نظرات خبرگان ،برای
معیارهای مرتبط با رضایت مشتریان سازمان برق اولویتبندی

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 28تابستان 1397

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مشخصی تعیین شده و معنادار بودن این معیارها با توجه به
یکدیگر بررسی شوند؛ بدیهی است که ورودی این قسمت

براساس پژوهشهای مختلف و پرسشنامههای تکمیل شده
بهدست خواهد آمد .سپس یکی از طرحها با توجه به همین
معیارها و روش تحلیل شبکهای انتخاب و در مورد اهمیت آن

بحث میشود.

جامعهی آماری این پژوهش را همهی مشترکین توزیع برق

منطقهی برق فارابی تهران تشکیل میدهند که تعداد آنها

حدود  182000مشترک است .در اين پژوهش براي انتخاب
حجم نمونه مشترکین از فرمول «کوکران» استفاده شده است.

بنابراين از رابطه زير براي تعيين حجم نمونه استفاده ميشود:
)𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑍𝑍∝2� 𝑝𝑝(1 −

كه در آن داریم:

2

)𝑝𝑝 (𝑁𝑁 − 1)𝑑𝑑 2 + 𝑍𝑍∝2� 𝑝𝑝(1 −
2

 : nبرابر حجم نمونه،

 :Nبرابر جامعه آماري،

 Zα/2برابر توزيع جامعه نرمال،

 :Dبرابر خطاي پذیرفتهشده توسط محقق يا بازه قابلتحمل از
برآورد پارامتر موردنظر که معموالً در علوم اجتماعي برابر 0/05
در نظر گرفته ميشود [.]12

براساس فرمول کوکران تعداد  384نفر از مشترکین برق

بهعنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند .همچنین براساس

نظرات خبرگان و مدل سروکوال ،پرسشنامههایی متناسب با
خدمات ارائهشده در سازمان مورد نظر طراحی شد .برای ارزیابی

و محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازهگيري که خصيصههاي

مختلف را اندازهگيري ميکند ،از روش آلفای کرونباخ استفاده
شد .براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس

نمرههاي هر زيرمجموعه سؤالهای پرسشنامه و واریانس کل
را محاسبه کرد .سپس با استفاده از رابطه زير مقدار ضريب آلفا

را محاسبه ميکنيم.

 5روش اجرای تحقیق
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 :Ɛبرابر دقت برآورد ،

 :pبرابر نسبت موفقيت در جامعه آماري،

= 𝑛𝑛

كه در آن داریم:

𝐽𝐽
∑𝑛𝑛 𝑆𝑆 2
) (1 − 𝑗𝑗=1 𝑗𝑗 �𝑆𝑆 2
𝐽𝐽 − 1

= ∝𝑟𝑟

 :Jبرابر تعداد زیرمجموعههای سؤالهای پرسشنامه يا آزمون،
 S𝐽𝐽2بر :ابر واريانس زير آزمون  Jام،

 : 𝑆𝑆 2برابر واريانس کل پرسشنامه يا آزمون.

بنابراین بهمنظور اندازهگيري قابلیت اعتماد ،از روش آلفاي

کرونباخ يک نمونه اوليه شامل  30پرسشنامه پیش آزمون
شده و سپس با استفاده از دادههاي بهدستآمده از اين

پرسشنامهها و به کمک نرمافزار آماري  ،SPSSمیزان پایایی
با روش آلفاي کرونباخ برای این ابزار محاسبه میشود .مقدار

پایایی پرسشنامه پس از انجام محاسبات مربوط برابر با0/912

بهدستآمده است ،بنابراین میتوان پرسشنامه را برخوردار از
اعتبار کافی دانست [ .]8در ادامه بهمنظور رتبهبندی از تحلیل
شبکهای استفاده میشود .تمام مراحل یادشده با استفاده از
برنامه آماری  SPSSو  SuperDecisionانجام میشود.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نیز روش تصمیمگیری تحلیل
18

شبکهای هر دو توسط توماس ال ساعتی بیان و مبانی تئوریک
آنها ارائه شدند؛ هماکنون یک انجمن بینالمللی وجود دارد

که هر دو سال یکبار نشست بینالمللی در مورد فرایند تحلیل
سلسله مراتبی ،تشکیل میدهد .تئوری روش تصمیمگیری
)18. Analytical Hierarchy Process (AHP

تحلیل شبکهای (ویرایش سطح باالتری از تحلیل سلسله

پنج دسته سؤال مرتبط با تخصص خبرگان است .برای هر

به نام تصمیمگیری چند معیاره 19ارائه و بهوضوح تشریح شده

خاطر ،همدلی و عوامل فیزیکی و ملموس توسط دو دسته

یک از پنج معیار ،وضعیت قابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،اطمینان

مراتبی است) در دهه  ۱۹۸۰و در فصل هشتم کتاب ساعتی

سؤال مطرح گشت .در دسته سؤال اول به بررسی تأثیرگذاری

است.

ساختار سلسله مراتبی از باال به پایین جوابگوی یک سیستم

معیار مربوط بر کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین

مراتبی صرف در مسئله را در نظر نمیگیرد بلکه مسئله را با

مؤثر بودن تغییرات معیار بر کیفیت خدمات در ادارات خدمات

توزیع برق تهران پرداخته میشود و در دسته سؤال دوم بر

پیچیده نیست .روش تحلیل شبکهای تنها یک ساختار سلسله

مشترکین توزیع برق تهران بزرگ تمرکز شده است.

استفاده از یک سیستم با رویکرد بازخورد مدلسازی میکند.

یک سیستم با بازخور را میتوان با شبکهای که در آن گرهها

است همه یا قسمتی از عناصر سایر گرهها را تحت تأثیر قرار

جدول زیر 53% ،از افراد پاسخدهندهی به پرسشنامه دارای

پاسخدهندگان به سؤاالت پرسشنامه را نشان میدهد .طبق

تحلیل شبکهای ،عناصر موجود در یک گره (یا سطح) ممکن

تحصیالت عالیه هستند که این امر میتواند در بهبود کیفیت

دهد.

و دقت نتایج حاصله از تحقیق کمک کند .همچنین ،توزیع

 6بررسی نتایج

نمونهی منتخب نوعی توازن بین سنین مختلف را نشان میدهد
و بدین ترتیب ،تأثیر سن روی نتایج حاصله از پرسشنامهها تا

در این تحقیق ،برای ارزیابی و اولویتدهی به هر معیار در روش

حد زیادی کمرنگ میشود.

ی شد که دارای
ارزیابی کیفیت سروکوال ،پرسشنامهای طراح 

جدول :1مشخصات جمعیتشناختی خبرگان

25

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
دﯾﭙﻠﻢ

ﻓﻮقدﯾﭙﻠﻢ
54

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ

83

دﮐﺘﺮا
6

44

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ
 111ﻧﻔﺮ زن

 242ﻧﻔﺮ ﻣﺮد
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻨﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن
25-30
54

31-35
47

36-40
38

41-45
64

46-50
40

51-55
63

56-60
36

ﺑﺎﻻي 60
11

ازآنجاییکه به دنبال بررسی تأثیر متغیرهای مستقل پنجگانه

برای آزمون فرضیات تحقیق به دلیل وجود چند متغیر ،از

تهران بزرگ هستیم ،برای تجزیهوتحلیل دادهها بهطور عمده

اطالعات نیز با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSصورت گرفته است.

روی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین توزیع برق

از روشهای توصیف و تحلیل آماری و بهویژه روش رگرسیون

استفاده میکنیم.

روش رگرسیون چندمتغیره استفادهشده است و تجزیهوتحلیل
نتایج مرتبط با این بررسیها در جدول ( )2ارائه شده است.

جدول  :2نتایج حاصلشده از تجزیهوتحلیل با نرمافزار SPSS
ﻧﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮ

T-Statistic

Standard Error

Sig.

وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ادارات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ

2,701

0,127

0,0088

وﺿﻌﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ادارات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ

2,24

0,172

0,0089

وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ادارات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ

2,31

وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ادارات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ادارات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ

2,684

2,328

0,135
0,141
0,166

0,0092
0,0082
0,0091

)19. Multi Criteria Decision Making (MCDM

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

166
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نشانگر سطوح یا اجزا هستند ،نشان داد .بهعبارتدیگر در

ارسال نمودهاند .جدول ( )1مشخصات جمعیت شناختی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 353نفر از خبرگان امر این پرسشنامه را تکمیل و

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

در ادامه باتوجه به نتایج ،سطح معناداری (یعنی  )Sigبا 0/05

بهکار برده میشود .در نهایت کيفيت خدمات از پنج بعد مورد

سنجیده میشود و تأثیر هر معیار بر کیفیت خدمات بررسی

ارزيابي قرار میگیرد.

باتوجه به نتایج حاصلشده از این قسمت ،پرسشنامهای برای

میشود .از پاسخگويان خواسته شد تا نظر خود را در رابطه

ل شده است:
پیادهسازی روش سروکوال از دو قسمت تشکی 

واقعي شرکت را درك میکنند ،بدهند .براساس اختالف بين

میشود.

بررسی نظر مشتریان طبق مدل سروکوال طراحی میشود.

در مجموع از  ۲۲ويژگي براي توصيف  ۵شاخص فوق استفاده
با اینکه از خدمات چه انتظاري دارند و اينكه چگونه خدمات

 .1قسمت اندازهگیری انتظارات مشتري که از  22پرسش

انتظارات و تجارب پاسخگويان از  ۲۲ويژگي فوق ،امتياز كيفيت

ارتباط با يک خدمت مورداستفاده واقع میشود.

استاندارد سروکوال بود و تعداد  384نفر جهت اجراي مطالعه

تشکیلشده است و بهمنظور شناسايي انتظارات مشتري در

 .2قسمت اندازهگیری دريافت مشتري که  22پرسش مانند
پرسشهای قسمت پيش را در برمیگیرد و براي اندازهگیری

ارزيابي مشتري از خدمات دريافتشده توسط يک سازمان

كلي میتواند محاسبه شود .ابزار گردآوري داده ،پرسشنامه
انتخاب شدند و به پرسشنامهها جواب دادند؛ نتایج نهایی در

جدول ( )3مشاهده میشود.

جدول  :3نتایج پرسشنامه برای ارزیابی خدمات در شرکت توزیع برق تهران بزرگ
ردﯾﻒ ﺟﻨﺒﻪ

ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
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3

ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

9

11

12
ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ

15

6,3866

1,77014

7,24064

1,74912

8,7306

0,56212

7,12325

2,10237

8,63247

0,82144

8,962121

0,354022

6,34118

1,92118

7,29

1,5508

8,73212

0,66543

6,41208

1,83541

7,1189

1,4106

8,6308

0,78006

6,142371

1,92034

6,23114

1,79236

8,3104

1,11945

6,21014

1,86048

7,22117

1,4174

8,55231

0,79254

6,27907

1,967904

6,673913

1,850578

8,590909

0,995763

آﯾﺎ در ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾ
وﺟﻮد دارد؟ )ﺗﮏﺗﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از 6,195122
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟(

1,99022

7,02381

1,731883

8,619048

0,794873

6,2

2,015326

6,634146

1,699354

8,487805

1,07522

6,5821301

2,01225

8,37756

0,754331

8,923015

0,458905

6,545455

1,823038

7,347826

1,119869

8,744186

0,492468

6,38213

1,95114

7,49211

1,32111

8,58111

0,80116

آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را دﻗﯿﻘﺎً اﻃﻼع
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

آﯾﺎ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد؟
آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻣﯿﺪواري زﯾﺎد ﺑﻪ
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎادب و اﺣﺘﺮام ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﻤﺎم
زﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد؟

آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داراي اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﺆاﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

10

14

6,47323

2,11456

7,12324

1,48086

8,56443

0,797341

آﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ )دوﺑﺎرهﮐﺎري زﯾﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد؟(

6

13

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ آن 6,36212
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

1,75414

7,21315

1,72119

8,7105

0,58011

آﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﺎن وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد؟

5

8

6,22313

1,53246

7,11164

1,292342

8,460211

0,731158

آﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﯽﮔﺮدد؟

4

7

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

آﯾﺎ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪروز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

1
2

ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ) (1-9وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب )ﺣﺪاﮐﺜﺮ( )(1-9

ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد )(1-9

آﯾﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﮏﺗﮏ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت )زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن( ﺑﺮاي
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎﻓﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

آﯾﺎ درك ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟

ادامهی جدول  :3نتایج پرسشنامه برای ارزیابی خدمات در شرکت توزیع برق تهران بزرگ
ردﯾﻒ

ﺟﻨﺒﻪ

ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮي

18
19
20

6,10148

2,17694

6,8203

1,412677

8,460982

0,98165

6,52333

1,87108

7,35633

1,58098

8,58144

0,84213

آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داراي ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ و ﭘﺎﮐﯿﺰهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ 6,45235

آﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از ﮐﺎر ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ
6,68114
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد؟

1,99111

7,60128

1,38034

8,63095

0,76213

2,00157

7,29114

1,69213

8,68414

0,6213

6,75118

1,64118

7,80213

1,14206

8,77094

0,46116

آﯾﺎ ﻧﻤﺎي ﺟﺬاب و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ
وﺟﻮد دارد؟

ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﺎري ﺷﺮﮐﺖ داراي آراﺳﺘﮕﯽ و ﻧﻈﻢ
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ

ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮي

آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﺎنﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﺎنﻫﺎ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ؟(

6,31178

1,97112

6,98196

1,22542

8,42115

1,00123

6,10148

2,17694

6,8203

1,412677

8,460982

0,98165

6,52333

1,87108

7,35633

1,58098

8,58144

0,84213

آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داراي ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ و ﭘﺎﮐﯿﺰهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ 6,45235

1,99111

7,60128

1,38034

8,63095

0,76213

7,29114

1,69213

8,68414

0,6213

1,14206

8,77094

0,46116

8,610981

0,87412

8,42115

1,00123

آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪروز و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را دارا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

آﯾﺎ ﻧﻤﺎي ﺟﺬاب و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ
وﺟﻮد دارد؟

17
18

ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﺎري ﺷﺮﮐﺖ داراي آراﺳﺘﮕﯽ و ﻧﻈﻢ
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

20

آﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از ﮐﺎر ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ
6,68114
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد؟

2,00157

6,75118

1,64118

7,80213

6,406

1,91988

7,22356

1,36212

6,31178

1,97112

6,98196

1,22542

19

16

ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮي

22

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ

21

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎري را در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،آن را در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﺎنﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﺎنﻫﺎ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ؟(

آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪروز و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را دارا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

بنابراین نتایج عددی برمبنای جنبههای پنجگانه بهصورت جدول ( )4ارائه میشود.
جدول  :4نتایج عددی برمبنای جنبههای پنجگانه
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )(1-9

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب )ﺣﺪاﮐﺜﺮ()(1-9

ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد)(1-9

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

6,36

1,79

7,15

1,56

8,62

0,66

6,42

1,93

7,19

1,47

8,63

0,78

ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪﺻﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ(

6,38

1,96

7,37

1,32

8,67

0,72

ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮي )ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن(

6,35

2,01

7,19

1,39

8,52

0,89

6,61

1,85

7,56

1,39

8,69

0,65

ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ )ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اراﺋﻪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت(
ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻬﺪﺷﺪه
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺻﺤﯿﺢ(

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ )داﻧﺶ و ادب ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺎن در اﻟﻘﺎء
اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن(

براساس نتایج بهدستآمده در جدولهای قبل مشخص

ارائهی خدمات در زمان وعده شده و تعهد به انجام کار در موعد

و  21هستند .بنابراین براساس نتایج بهدستآمده به ترتیب

اما نمای جذاب و خوشایند از امکانات سازمان کماهمیتترین

میشود که اثرگذارترین زیرمعیارها ،زیرمعیارهای شماره 5

مقرر پراهمیتترین معیارها از نظر مشتریان بهشمار میروند.

27

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

6,406

1,91988

7,22356

1,36212

8,610981

0,87412
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6,31178

1,97112

6,98196

1,22542

8,42115

1,00123
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16

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎري را در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،آن را در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

21
22

ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪروز و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را دارا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

16
17

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ) (1-9وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب )ﺣﺪاﮐﺜﺮ( )(1-9

ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد )(1-9

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

معیار است .این موارد نشاندهندهی آن است که مشتریان و

استفاده از روش تحلیل شبکهای میپردازیم .هرچند روش

دریافتکنندگان خدمات در منطقهی برق فارابی تهران ،بیشتر

تحلیل شبکهای زمانی استفاده میشود که زیر معیارهایی

تعهد و تالش کارکنان بهمنظور اجرای به هنگام وظایف خود

از روش تحلیل سلسله مراتبی هم مفید است .در قسمت

از آنکه به بعد ظاهری توجه نمایند ،توجه بسیار زیادی روی

دارند .بدین منظور ،هرچقدر که شرکت مزبور بتواند میل به

تعریف شده باشد؛ اما زمانی که زیرمعیار وجود ندارد ،استفاده

قبل ،اهمیت هر بعد از نظر مشتریان مشخص شد؛ اما در

اجرای سریعتر و بهتر خدمات به مشتریان را تقویت نماید،

این قسمت به بررسی تأثیرگذاری هر بعد بر خدمتدهی از

میکند.

روش تحلیل شبکهای (محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم،

رضایت مشتریان از شرکت مزبور افزایش قابلتوجهی پیدا

نظر خبرگان میپردازیم .برای این منظور به ترتیب مراحل

از بعد جنبههای موردبحث در این تحقیق به ترتیب بعد

نرمالسازی ماتریس ارتباط مستقیم ،محاسبه ماتریس ارتباط

ظاهری برای جامعه موردبحث بیشترین تأثیر را دارا هستند.

با بررسی بردارهای ویژه ،محاسبه شدت و جهت تأثیر ،ترسیم

تعهد ،بعد قابلیت اعتماد ،بعد همدلی ،بعد پاسخگویی و بعد
بنابراین ،آنچه بیشتر از همه برای دریافتکنندگان خدمات در
این شرکت حائز اهمیت است ،بحث تعهد به اجرای درست و

بهموقع خدمات و تالش در راستای انجام هرچ ه بهتر وظایف
کارکنان در قبال دریافتکنندگان خدمات است.

در ادامه باتوجه به نتایج فوق و نظرات گرفتهشده از خبرگان،

به بررسی و تعیین اولویت هر یک از معیارهای پنجگانه با

کامل زیرعاملها ،محاسبه ماتریس ارتباط کامل عوامل اصلی

نقشه روابط شبکه ،نرمالسازی ماتریس ارتباط کامل ابعاد،

تشکیل سوپرماتریس

20

موزون و محدود کردن آن) را انجام

داده و پس از ارزیابی وزنهای فازی ،وزن قطعی هر عامل را
محاسبه میکنیم .نتایج نهایی این ارزیابی در جدول ( )5آمده

است.

جدول  :5نتایج عددی موزون برمبنای جنبههای پنجگانه
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ

1,927

2,167

2,613

1,690

1,895

2,273

ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮي )ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن(

0,783

0,889
0,887

1,045

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ )داﻧﺶ و ادب ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺎن در اﻟﻘﺎء اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن(

1,253

1,434

1,647

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ
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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر
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ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ )ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اراﺋﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت(

ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻦ و
ﺻﺤﯿﺢ(
ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ(

0,769

ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﻮﺟﻮد

1,052

همانگونه که از نتایج جدول فوق مشخص است ،بعد

شبکهای فازی به اولویتبندی عوامل بپردازیم .در این قسمت

و حساسیت برای مشتریان میباشد .باتوجه به نظرات خبرگان،

اولویتها و حساسیتهای بررسیشده ،بهترین تصمیمگیری

پاسخگویی از بین ابعاد پنجگانهی مسئله دارای بیشترین توجه
شرایط فعلی شرکت در این بعد از میانگین وضعیت مطلوب
باالتر میباشد .بنابراین میتوان گفت که شرایط شرکت از

تالش میشود که بین سه طرح تصمیمگیری شود تا برمبنای

انجام شود .برای این منظور از روش تحلیل شبکهای استفاده

شده است .در این قسمت باتوجه به پنج معیار بررسیشده و

منظر بعد پاسخگویی یعنی میل به کمک کردن به مشتریان

سه طرح ممکن در سازمان موردبررسی که توسط کارشناسان

توانسته است ازاینجهت با امتیاز مناسبی نمرهی قابلقبول

طرح برتر میپردازیم .طرحهای بهبوددهنده بهصورت زیر

برای دریافتکنندگان خدمات در شرکت برق منطقهی برق

• طرح :1عدم واگذاری فعاليتهاي بازاریابی ،پشتیبانی فنی،

و ارائه سریع خدمات در شرایط مطلوبی میباشد و شرکت

کسب نماید .بعد قابلیت اعتماد در رتبهی دوم از منظر اهمیت
فارابی تهران دارد.

در قسمتهای قبل به بررسی تأثیر عوامل بر کیفیت خدمات
پرداختیم و تالش کردیم که با استفاده از نتایج روش تحلیل

ارزیابیشده است ،به تصمیمگیری در مورد چگونگی انتخاب
پیشنهاد شده است:

سیستم ارتباط با مشتری ،تحلیل پیشنهادها و صدای مشتری

نسبت به اداره خدمات مشتركين به بخش پيمانكاري (عدم

برونسپاری)؛

20. Super Matrix

• طرح :2برونسپاری فعاليتهاي بازاریابی ،پشتیبانی فنی،

معیارها براي مسئله را تعیین کردیم .در ادامه به مقایسه زوجی

نسبت به اداره خدمات مشتركين به بخش پيمانكاري؛

و ماتریس اهمیت استراتژیها را محاسبه کردیم .باتوجه به

سیستم ارتباط با مشتری ،تحلیل پیشنهادها و صدای مشتری

• طرح :3واگذاري بخشي از فعاليتهاي بازاریابی ،پشتیبانی

طرحها با توجه به معیارها و نسبت با سایر طرحها پرداختیم
محاسبات انجامشده ،سوپرماتریس زیر ترسیم خواهد شد.

فنی ،سیستم ارتباط با مشتری ،تحلیل پیشنهادها و صدای

سوپرماتریس در مسئله موردنظر داراي چهار قسمت اصلی

(بخشي از فعالیتها برونسپاری شود)؛

است .قابلدرک است که در یک سوپرماتریس باید بین معیارها

مشتری نسبت به اداره خدمات مشتركين به بخش پيمانكاري

است که هر یک از قسمتهای آن در جدول ( )6تشریح شده

قسمت قبل به بررسی دقیقتر چگونگی استخراج اولویت

• قسمت  :Aاهمیت معیارها باتوجه به هدف مسئله؛

مشتریان پرداختیم .برای این منظور در ابتدا اهمیت معیارها

• قسمت  :Cاهمیت معیارها باتوجه به گزینههای مسئله؛

خبرگان و ذینفعان سازمان مربوط گرفته شده است که در

باتوجه به هدف مسئله تعیین کردیم .سپس وابستگی درونی
معیارها باتوجه به هر معیار را مشخص کرده و ارجحیت نهایی

• قسمت  :Bاهمیت معیارها باتوجه به وابستگی درونی معیارها؛
• قسمت  :Dاهمیت گزینهها باتوجه به معیارهاي مسئله.

جدول  :6نمایی از جدول یک سوپرماتریس
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قابلذکر است که تمامی ضرایب و جداول اولیه از نظرات

و گزینهها وابستگی متقابل و وابستگی درونی وجود داشته

Goal
C1
C2

C

A

B

29

C3
C4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

P1

-

P2

-

P3

طبق جدول ( )6در جدول ( )7نمایی از سوپرماتریس نهایی دیده میشود.
جدول  :7نمایی از جدول سوپرماتریس مرتبط با انتخاب طرح
P3

P2

P1

C5

C4

C3

C2

C1

Goal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Goal

0.444

0.080

0.476

0.244

0.169

0.329

0.094

0.368

0.303

C1

0.075

0.665

0.264

0.038

0.361

0.095

0.407

0.044

0.263

C2

0.111

0.175

0.714

0.148

0.032

0.382

0.092

0.130

0.121

C3

0.061

0.741

0.193

0.270

0.355

0.039

0.313

0.239

0.123

C4

0.092

0.194

0.708

0.299

0.083

0.154

0.093

0.219

0.189

C5

-

-

-

0.429

0.368

0.263

0.304

0.368

-

P1

-

-

-

0.333

0.474

0.263

0.391

0.368

-

P2

-

-

-

0.238

0.158

0.474

0.304

0.263

-

P3

باتوجه به ماتریس اهمیت استراتژیها به تعیین ارجحیت
نهایی پرداختیم و همانطور که در ادامه دیده میشود ،طرح

اول بیشترین امتیاز را به خود اختصاص میدهد.

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

C5

طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

0.2431
0.4396
0.3895
0.1693

0.184
=

0.1418

0.7076
*

0.2545

0.1932

0.7137

0.2639

0.4763

0.1943

0.7411

0.1753

0.6648

0.08

0.0924

0.0611

0.1111

0.0752

0.4437

= WANP = WA*WC

0.1765

 7نتیجهگیری و پیشنهادات

همانطور که پیشاز این بحث شد ،هدف از این تحقیق ارزیابی
کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین برق شرکت توزیع

برق تهران بزرگ (مطالعه موردی :منطقه برق فارابی) بود.

نخستین گامی که در این راستا برداشته شد ،شناخت جامعی
از مسئله با بهرهگیری از منابع موجود بود .سپس پرسشنامهای

بهمنظور آزمون فرضیات تحقیق طراحی شد .درنهایت پس
از تحلیل پرسشنامههای توزیعشده در بین خبرگان ،معیارها

و زیرمعیارها بهوسیلهی آزمون همبستگی پیرسون و توسط
نرمافزار  SPSSمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که باتوجه به
نتایج بهدستآمده ،ارزیابی و اولویتبندی شدند.

در گام بعدی روش سروکوال پیادهسازی شد .با بهرهگیری
از این روش ،وضعیت فعلی شرکت برق در پنج بعد توسط

 22سؤال مورد ارزیابی قرار گرفت و بدین ترتیب ،نسبت
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به شناسایی نقاط ضعف اصلی در زمینهی ارائهی خدمات
شرکت مزبور اطالع حاصل شد .براساس نتایج بهدستآمده،

مؤثرترین ابعاد در این تحقیق از نظر مشتریان به ترتیب تعهد،
قابلیت اعتماد ،همدلی ،پاسخگویی و ابعاد ظاهری برای جامعه

موردبحث هستند .بنابراین اثرگذارترین معیارها ،معیارهای

ارائهی خدمات در زمان وعده شده و تعهد به انجام کار در
موعد مقرر از نظر مشتریان بهشمار میروند .اما نمای جذاب و

خوشایند از امکانات سازمان کماهمیتترین معیار است.

در ادامه با بهرهگیری از روش تحلیل شبکهای ،وزن و اهمیت

هر یک از معیارهای پنجگانهی تأثیرگذار روی کیفیت ارائهی
خدمات در شرکت برق منطقهی فارابی تهران مشخص گردید.

پس از بررسی پنج معیار مختلف از طریق نظرسنجیها و استفاده
از نظرات خبرگان در قالب پرسشنامه استاندارد طراحیشده،

مشاهده گردید که به ترتیب معیارهای پاسخگویی ،قابلیت

اطمینان ،تعهد ،ابعاد ظاهری و همدلی بر میزان کیفیت و
رضایت مشتریان مؤثر هستند .برای اثبات وجود رابطه معنادار

بین هدف و معیارهای مطرح شده از آزمون رگرسیون استفاده
شد و اثبات شد که تمامی عوامل پنجگانهی موردبررسی در این

تحقیق بر هدف موردنظر مؤثر هستند .همچنین برای هریک

از معیارهای پنجگانهی یاد شده ،وضعیت مطلوب نیز بررسی و
ارزیابی شد ،برای این منظور برای هریک از معیارهای مطرح
شده ،زیرمعیارهای مشخصی تعریف شد و آزمون رگرسیون و

ارزیابیهای الزم روی آنها انجام گردید .درنهایت تمامی نتایج
گرفتهشده از ارزیابی زیرمعیارها در معیار موردنظر جمعبندی
شد و اولویتهای هر معیار با توجه به هدف مشخص گردید.

بعد پاسخگویی از بین ابعاد پنجگانهی مسئله دارای بیشترین
توجه و حساسیت برای مشتریان است .بعد قابلیت اعتماد در

رتبهی دوم از منظر اهمیت برای دریافتکنندگان خدمات در
شرکت برق منطقهی برق فارابی تهران دارد.

در ادامه به بررسی سه طرح بهبوددهنده پرداخته شد و تالش
گردید که با استفاده از نظرات خبرگان و ارزیابی طرحها براساس

معیارهای مذکور ،ابعاد مختلف این طرحها بررسی شود .برای

این منظور از فرایند تحلیل شبکهای استفاده گردید و تمامی
مراحل آن بهطور کامل مشخص شد .درنهایت سوپرماتریس
مربوط به ارزیابی طرحها براساس هدف و معیارها ترسیم
گردید و بهترین طرح برای بهبود انتخاب شد .بدیهی است که

با توجه به پیچیدگی روابط معیارها با طرحها و همچنین هدف

بهبود با هر طرح ،انتخاب بهترین طرح با پیچیدگیهای زیادی
همراه است که با استفاده از روش تحلیل شبکهای ضمن در

نظرگیری تمامی معیارها و اهداف ،بهترین طرح بهبوددهنده
را نیز معرفی کردهایم.
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