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چکیده

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

کیفیت خدمات مفهومی است که بهدلیل مشکالت درزمینهی تعریف و اندازهگیری آن بحثهای زیادی را از آن خود ساخته است .امروزه
بيش از هر زماني ديگر سازمانهای عمومي به ارزيابي دیدگاههای مشتريان خود دربارهی خدمات ارائهشده و نيز ميزان برآوردهشدن
انتظارات آنها از ارائهی اين خدمات نیاز دارند ،چراکه آنها بهخوبی میدانند تا چه حد فقدان اطالعات كافي درباره انتظارات و بازخورد
ادراكات مشتريان از خدمات ارائهشده براي سازمانها مشكالتي را ایجاد خواهد کرد .این پژوهش به روش اسنادی انجام گرفته است.
بهاینترتیب که با هدف بررسی و واکاوی مفهوم و ابعاد «کیفیت خدمات» با طرح سؤاالتی از قبیل «چرا موضوع کیفیت خدمات برای مطالعه
از اهمیت ویژهای برخورداراست؟ و خدمات شامل چه مواردی میشود» سعی میکند پیشینهی تاریخچهای آن را بررسی کند و رویکردها
و مدلهای نظری و شاخصهای مختلف موجود برای اندازهگیری آن را از میان ادبیات موجود در این حوزه استخراج کند و در پایان تعریف
جامعی از مفهوم «کیفیت خدمات» و ابعاد آن را ارائه کند .مطالعهی این پژوهش به مديران و پژوهشگران کمک خواهد کرد تا با مفاهیم و
ابعاد مدیریت کیفیت خدمات آشنا شده و از آن برای خدماترسانی بهتر به مشتریان و همچنین جذب و نگهداری مشتریان استفاده کنند.
واژگان کلیدی:

كيفيت خدمات ،انتظارات ،مدیریت ،مدیریت کیفیت خدمات
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 1مقدمه

آتی با سرعت بیشتر توسعه مییابد .پژوهشهای انجامشده در

کیفیت خدمات یکرشتهی علمی نسبتاً جوان است که در حدود

زمینهی کیفیت خدمات و در ارتباط با تعریف ،مدلسازی،

دو دهه از تحقیقات در این زمینه میگذرد .امروزه جهانیشدن

اندازهگیری ،روشهای جمعآوری داده ،تجزیهوتحلیل دادهها

و آزادسازی نهتنها اقتصاد کشورهای درحالتوسعه ،بلکه اقتصاد

و  ...منجر به توسعهی دیدگاههای مختلف پژوهشگران در اين

کشورهای پیشرفته را نیز تحتتأثیر قرار داده است؛ بنابراین،

زمینه شده است .مطالعهی پژوهشهای انجامشده درزمینهی

سازمانها تمرکز خود را از بیشینهکردن سود صرف بهسوی

کیفیت خدمات ،به مديران و پژوهشگران کمک خواهد کرد تا

کسب منافع از طریق افزایش رضایت مشتریان قرار دادهاند.

دريابند که چطور نگرشهای موجود در اين زمینه را با توجه

(ناظمی و میرایی .)1389،در دهههای اخیر ،کیفیت خدمات،

به جهان در حال تغییر ،اصالحکرده و تغییر دهند.

با توجه به اثر زيادی که بر عملکرد تجاری ،هزینهها ،رضايت

امروزه چالش بزرگ خدمات ،كيفيت عالي خدمات و جلب

مشتری ،وفاداری مشتری و سودآوری دارد ،تبديل به يک

رضايت مشتري است .شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،کیفیت و

حوزهی اصلی موردتوجه محققان ،مديران و پژوهشگران شده

کمیت خدمات گوناگون میتواند مدیران و برنامهریزان را در

است .در دنیای امروزی با رشد ف ّناوری و فناوریهای اطالعاتی،

راستاي نیل به اهداف ،اجراییکردن برنامهها و رفع ضعفها

رفاه عمومی افزایشیافته و باالتررفتن سطح زندگی در جوامع

و کاستیها یاري کند .)Sureshchander,2002( .ازاینرو ،در

مختلف باعث افزایش سطح آگاهی و انتظارات مشتریان شده

محیطهایی با رقابت شدید میان سازمانها ،مهمترین عامل

است .درحالحاضر پذیرش رویکرد مشتریگرایی بهصورت یک

ارزیابی خدمات توسط استفادهکنندگان و بهبود آنهاست تا

الزام برای سازمانها تبدیل شده است و سازمانی که خود را با

با بهترین کیفیت ممکن به سودآوری و ارتقاي کیفیت زندگی

این رویکرد تطبیق ندهد به نابودی و شکست محکوم خواهد

آنها منجر شود.

شد .بررسی تحوالت سالهای اخیر نشان میدهد که خدمات
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افزايش رقابت در بازار ،مراکز خدماترسان را وادار به انديشيدن

انتظارات مشترك مشتريان را در نظر گرفت .با تعيين اين

جدید و نگهداري مشتريان قدیمی کرده است .در ميان

نارضايتي مشتري در رفع مشكل تالش كرد و كيفيت ارائهی

درخصوص بهکارگیری راهکارهایی با هدف جذب مشتریان

مشخصهها و اهميت آنها براي مشتري ،میتوان در زمان

راهکارهای مختلف بهكار گرفتهشده توسط شرکتها ،تمركز بر

خدمات را باال برد .بهعالوه اين مشخصهها به شركت كمك

خدمات ،رضايت مشتري و افزايش وفاداري آنهاست( .جيانگ

دارد ،به كار برد كه درنهايت به حفظ مشتريان و باالبردن سود

بهبود كيفيت خدمات اهميت بهسزایی دارد .زيرا هدف كيفيت
و ژانگ2017 ،؛ آقاكسيري و همكاران)2017 ،

میکند تا منابع خود را در راهي كه بيشترين رشد كيفي را
شركت منجر خواهد شد( .دیواندری و همکاران)1389 ،

اسمیت بیان داشت که کیفیت خدمات منفعتی است که

امروزه کیفیت خدمات بهویژه در مؤسساتی که با حجم باالیی

خدمات به دست آورد .پاراسورامان نشان داد که مشتریان

و میتوان آن را بهعنوان یک راهبردی ضروري در نظر گرفت

مشتری میتواند پس از خرید خدمات و بخشی از ارزش

از مشتریان مواجه هستند ،اهمیت فزایندهای پیدا کرده است

هدف اصلی مراکز خدماترسانی ارائهی خدمات باکیفیت به

خدمات و رضایتمندی آنها به یک چالش عمده تبدیل شده

مستلزم نهادینهشدن کیفیت در نهادهای خدماترسان است.

کیفیت خدمات عبارت است از آمادهبودن خدمت یا کاال

میکنند و در این بخش کیفیت خدمات نقش اساسی دارد.
مشتریان و برآوردن نیازها و انتظارات مشتریان است؛ این مهم

مؤسسههای خدماتی جهت برآوردهشدن انتظارات گیرندگان
است( .باستانی و همکاران)1394 ،

با افزایش روزافزون رقابت ،کیفیت خدمات و رضایت مشتری

برای استفادهکننده که خود نیازمند کیفیت طراحی ،انطباق،

در پژوهشهای داخلی کمتر موردتوجه قرار گرفته است .از

و همکاران .)1381 ،نکتهی کلیدی این است که وقتی در

بهعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت و سودآوری است که

در دسترس بودن مکان ارائهی خدمات است( .حق شناس

خدمت به مشتری بهعنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود،

کاهش کارایی و کاهش سود این سازمان میشود .مطالعات

قرار میگیرند؛ بهطوریکه هر مرکز خدمترسانی ،خدمات با

مختلف نشان دادهاند که مشتریان وفادار بیشتر از خدمات
سازمان یا مراکز خدماترسان استفاده میکنند .بنابراین،

سازمانها با ارتقای کیفیت خدمات خود مشتریان وفادار خود
را حفظ و جذب کنند.

مراکز خدماترسان از قبیل سازمانها و  ...در مدار صحیح خود
کیفیت و باارزش به مشتری ارائهداده و از خدمات ارزشمند

دیگر مراکز بهرهمند میشود و درنتیجه رضایت مشتری را
ایجاد میکند و رضایت مشتری خود منجر به وفاداری مشتری
به آن مرکز میشود( .بئوت و همکاران )2014

محققان دریافتند که برای دریافتکنندگان خدمات ،کیفیت

از مهمترین عوامل ایجاد تمایز بین سازمانهای خدماتی در

و تفسیر حاصلشده توسط آنها نیز است( .روحی و همکاران،

به مشتریان است( .دافوس و بارکی)2009 ،

فقط شامل اعمال و رفتار نیست ،بلکه دربرگیرندهی درک ذهنی

 )1389بنابراين ،كيفيت خدمات ارائهشده ،قضاوت مشتري در

فضاي رقابتی کنونی کلی ،ارائهی خدمات شایستهی مناسب
کیفیت خدمات دارای دو مدل کلی است .مدل کیفیت خدمت

مورد مزيت و برتري خدمات ،براساس ادراك مشتري از آنچه
(انتظار داشته است ،دريافت كند و آنچه واقعاً به او ارائه شده

است گالوین کیفیت را در پنج نگرش اساسی  )1نگرش فلسفی

را از خدمت دارد ،براي شناسايي مشخصههای اصلي و مهم

نگرش کیفیت بر مبنای کاربرد؛  )4نگرش کیفیت بر مبنای

است ،از آنجا كه هر مشتري دیدگاهها و انتظارات خاص خود

ارزيابي كيفيت ارائهی خدمات از ديد مشتريان بايد نيازها و

و مدل کیفیت خدمات عملکردی از مدلهای کیفیت خدمات
به کیفیت؛  )2نگرش کیفیت بر مبنای محصولگرایی؛ )3
تولید؛  )5نگرش کیفیت بر مبنای ارزش ،تعریف کرده است
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طرفی کاستی در کیفیت خدمات موجب نارضایتی مشتریان
میشود مث ً
ال اگر کیفیت خدمات ارائهشده به مشتریان در یک
سازمان پایین باشد باعث ایجاد نارضایتی مشتریان و همچنین

جامع های ،جایگاه و نقش مشتری بهدرستی تعریفشده باشد و
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مراکز خدماترسانی خدمات فراوانی را به مشتریان خود ارائه

داشته باشد .مدیریت و بهبود بخشیدن کیفیت خدمات براي

ملموس ،قابلیت اطمینان پاسخگویی ،قابلیت اعتماد و همدلی.

رقابتی دست یابد و در طوالنیمدت سودآوري الزم را بهدنبال

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

کیفیت خدمات را براساس پنج بعد ارزیابی میکنند :عوامل

که به سازمان کمک میکند تا به نتایج مطلوبتری در بازار

با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش قصد دارد به بررسی و

خدماترسان و سازمانها فراهمكردن خدمات با كيفيت باال

پژوهش به مدیران مراکز خدماترسانی جهت ایجاد آگاهی

موقعیت خود در رقابت با سایر سازمانها باید بتوانند مشتريان

واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات بپردازد .این

هرچه بیشتر نسبت به این موضوع و اتخاذ تدابیر مناسب جهت
جذب مشتریان و جلب رضایت آنان کمک میکند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

چنانچه نگاهی گذرا به تاریخچهی فعالیتهای کیفیت در عصر
اخیر داشته باشیم ،متوجه خواهیم شد که توجه به کیفیت کاال
و محصوالت ملموس از سابقهی نزدیک به یک قرن برخوردار

است؛ اما تا سالهای آغازین دههی  80میالدی ،مفهوم
کیفیت در خدمات بهطورجدی موردتوجه واقع نشده بود.
عدم آگاهی از نحوهی ارزیابی کیفیت خدمات و ناشناختهبودن
ابعاد مختلف کیفیت در این حوزه ،در کنار عدم احساس نیاز

به تعریف استانداردهای مدون درزمینهی خدمات ،مهمترین
عوامل کمبود توجه به این موضوع اساسی بهشمار میرود .از

دههی  80میالدی تاکنون ،کیفیت خدمات موضوع بسیاری از
مطالعات بازاریابی و رفتار سازمانی بوده است .مطالعات بازاریابی
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وفاداری که منتهی به افزایش قابلیت سوددهی شود ،متمرکز

شد .مطالعاتی که درزمینهی شناسایی ارتباط بین کیفیت

خدمات و عملکرد انجامشده ،نشان میدهد کیفیت خدمات
بر سود از طریق افزایش سهم بازار اثر دارد .ب ه این ترتیب

درنهایت ،عامل کیفیت خدمت بهعنوان استراتژی رقابتی مهم

درزمینهی خدمات و مشتریان آن ،مقبول واقع شد( .فيضي و
ديگران ،1390 ،ص  .)56طبق یافتههای پژوهشی که در مرکز
هنلی در سال  1997انجام گرفت ،هزینهی بهدستآوردن یک

ی نگهداری
مشتری جدید میتواند پنج برابر بیشتر از هزینه 
مشتری فعلی باشد .ممکن است بازگشت سرمایه در بازاریابی

برای مشتریان موجود نیز ،سه تا هفت برابر بیشتر از مشتریان
آینده باشد( .قالوندي ،1391 ،ص )50با توجه به اینکه تأمین
رضایت مشتریان و نگهداری آنها برای سازمانها از اهمیت

بهسزایی برخوردار است و مشتری ،هدف نهایی ارائهی خدمات
است .بنابراین ،رعایت و عدمرضایت وی در طراحی این نظام

حائز اهمیت فراوانی است.

يكي از مهمترین چالشهای پيشروي بسياري از مراکز

براي مشتريان و اربابرجوعان است .سازمانها برای بقا و حفظ
خود را حفظ و مشتریان جدید جذب کنند( .نمين)2017 ،

نمیتوان ارزش مطالعاتی موضوع کیفیت خدمات را نادیده

انگاشت در حقیقت موضوع کنترل کیفیت بهمدت چند دههی
متمادی پیش از آنکه به کیفیت خدمات بهعنوان زمینهای
مجزا توجه شود ،وجود داشته است( .سیدصالحی)1390 ،

تمايل به ارائهی خدمات با كيفيت نقش مهمي در صنايع

خدماتي نظير خدمات بیمهای ،بانكي ،گردشگری و  ...ايفا

میکند چرا كه كيفيت خدمات براي بقا و سودآوری سازمان
امري حياتي بهشمار میرود .درواقع امروزه رضايت مشتري و

كيفيت خدمات بهعنوان مسائل حياتي در اغلب صنايع خدماتي
بهشمار میروند .بهویژه اين موضوع در رابطه با خدمات مالي

كه بهطورکلی متمایزسازی خدمات در آن مشكل است ،حائز
اهميت بيشتري است( .سیدجوادین و کیماسی)1384،

فيليپ و همکاران در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند

كه كيفيت محصوالت و خدمات واحدهاي تجاري راهبردی
مهمترین عاملي است كه بر عملكرد اين واحدها اثرگذار است.

آنها عنوان میکنند كه كيفيت برتر ،سودهاي بيشتري از

طريق قیمتهای باالتر ايجاد میکند و نيز راهي است براي

رشد واحدها .بهعالوه بازل و گال اظهار میکنند كه بهدليل اثر

كيفيت بر ارزش ادراکشده از سوي مشتريان ،كيفيت خدمات
نه تنها با قابليت سودآوري سازمان ،بلكه با رشد سازمان نيز در
ارتباط است .سرانجام دالیل متعددی را میتوان برشمرد که

بدان جهت سازمانها باید به دنبال ارائهی خدمات باکیفیت

باال به مشتریان خود باشند که در شکل  1بهصورت خالصه

آورده شده است.

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ

 .1ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮدن

 .1ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

 .2ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي

 .2اﻗﺘﺼﺎد

 .3ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮي

 .3ﺳﯿﺎﺳﯽ

 .4ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮي

 .4اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮي
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

 .2ﺳﺮﻋﺖ

 .2ﻓﺮوش ﺣﻀﻮري

 .3ادب

 .۳رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

 .4ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام
ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ
 .1رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي
 .2رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
 .3ﺑﻬﺮه وري
 .4ﺳﻮد آوري

ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ
 .1ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﻗﺒﺎ
 .2رﻗﺒﺎي ﺟﺪي
 .۳ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎ

شکل  :1اهمیت و ضرورت توجه به کیفیت خدمات (سیدجوادین و کیماسی)1390 ،

مفهوم کیفیت خدمات

شرکتها و نهادها و سازمانها به متمایزکردن خدمات خود

راغب شدهاند .امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات در
راستای برندسازی بهعنوان یک مسئلهی راهبردی برای

سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت میکنند ،شناخته

شدهاند .سازمانهایی که به سطح باالتری از کیفیت خدمات

دست مییابند ،سطوح باالتری از رضایتمندی مشتریان
را بهعنوان مقدمهای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار
خواهند داشت( .ملکی و کهیاری حقیقت)1395 ،

به نظر میرسد در بازارهای کنونی کیفیت را میتوان یک هدف
پویا در نظر گرفت .هیچ خدمتی را نمیتوان واقعاً عالی دانست،

مگر اینکه محصوالت آن با معیارهای کیفیت عالی مطابقت کند.

باند کیفیت مبتنی بر مشتری را چنین تعریف میکند«:فقط
مشتری میتواند قضاوت کند که کیفیت چیست .در حقیقت،
مشتری همیشه برحق است و حرف آخر با اوست» .از نظر
رایت نیز ،مفهوم کیفیت خدمات عبارت است از مناسبسازی
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ارائه خدمات برای رسیدن به هدفهای سازمان ،ارائهی
خدمات مناسب در مکان و زمان مناسب و یا ارائهی خدمات
مناسب در اولین درخواست .زیت هامل ،پاراسودامان و بری،

در سال  ،1990کیفیت خدمات را «تقاضای بین انتظارهای
مشتریان و ادراکهای آنها از خدمات دریافتی» ارائه کردند.
(احمدي ،1388،ص.)56-55

كيفيت ،پديده پیچیدهای است كه متأثر از ادراك افراد با زاويه

ديد خاص آنها است .اين ادراك از طريق تجربهی گذشته افراد
و مصرف كاالها و خدمات در شرايط مختلف ايجاد میشود.

کیفیت باالی خدمات میتواند موجب جذب بهترین و
سودآورترین مشتريان شود و در مقابل ،کیفیت بد خدمات

ارائهشده ،میتواند بهمرور ،وجههی شركت را نزد عموم مردم،

مشتریان و مشتريان بالقوه خراب کند .کیفیت خدمات پایین در
ي در بسیاری از موارد ،موجب فرار مشتريان
شرکتهای توليد 

از شركت میشود و با كاهش فروش و به دنبال آن کاهش
سودآوری ،عملكرد كل شركت تحتتأثیر قرار میگیرند.

همچنین ،در بسیاری از موارد بانکها از طريق تبليغات ،براي

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

با سختترشدن موضوع متمایزکردن محصوالت فیزیکی،

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .1دﻗﺖ

 .1ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
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ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

ﻋﻮاﻣﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎن

جذب صاحبان سرمايه و نقدينگي از خدمات مناسبتر خود

بسيار مهم و راهبردی ،براي توسعهی بهرهوری در سازمانها

ن موجب
از شرکتها در ارائهی خدمات مناسب به مشتريا 

کیفیت خدمات بهعنوان یک عامل تعیینکنندهی مهم از

میشود( .سبحانی فرد و چراغعلی )1393 ،کیفیت از مشتری

مایل به ادامهی حیات خود در بلندمدت هستند ،شناخته شده

استفاده میکنند .در بسیاری از موارد ،شهرت منفی برخی

پایینآمدن رتبهی آنها در جذب مشتريان و سطح فروش

شروع میشود و هرگونه توجه به کاال یا خدمت ،بدون توجه
به نظر مشتری الزاماً کیفیت را به دنبال ندارد .بنابراین ،معموالً

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

کیفیت را براساس تطابق پذیری محصول با ویژگیهای مدنظر
مشتری و یا میزانی که محصول میتواند انتظارات مشتری
را برآورده سازد ،تعریف میکنند( .انستون و نیلسون)2003،

كیفیت خدمات ،مقایسهای است میان آنچه از دیدگاه مشتری
باید وجود داشته باشد (انتظارات مشتری) با آنچه دریافت كرده

است .شرکتهای بزرگ که از رقابت فشرده جان سالم به در

بردهاند ،توجه زیادی را نهتنها به حفظ مشتریان گذشتهی خود
بلکه به دست آوردن امکانات جدید نیز میکنند .این موضوع

بسیار مهم است زیرا آنها گرايش به تغییر دیگر سازمانهای
رقابتی را ندارند .گاهی اوقات نوسانات موجود در عملکرد

سرویس ،برای کیفیت خدمات و خواستههای مشتریان حیاتی
است.)Al-Azzam,2015( .

94

سال نهم -شماره  - 2پیاپی  - 32تابستان 1398

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

مشتریان کیفیت خدمات را بهوسیلهی مقایسهی آنچه
انتظار و توقع دارند با آنچه ارائهدهندهی خدمات ،عم ً
ال ارائه
میدهد ،ارزیابی میکنند؛ بنابراین ،کیفیت خدمات را میتوان

بهصورت تفاوت بین انتظارات مشتریان از خدمات و برداشت

و درک آنها از عملکرد واقعی خدمات تعریف کرد( .حقیقی و

همکاران)1393،

یو و پارک کیفیت خدمات را بهعنوان توانایی سازمان (برای

برآوردن نیازهای مشتریان با توجه به سطح انتظاراتشان تعریف

میکنند شاید بتوان پیشتازان مطالعات مربوط به کیفیت
خدمات را پاراسورامان و همکارانش دانست

خدمت فرايندي است مشتمل بر يك سري از فعالیتهای
ي در
کموبیش نامحسوس كه بهطورطبيعي اما نه لزوماً هميشگ 
تعامالت بين مشتريان و كاركنان و يا منابع فيزيكي یا کاالها و

يا سیستمهای ارائهکنندهی خدمت ،روي داده تا راهحلی براي
مسائل مشتريان باشد( .دیواندری و همکاران )1389 ،ارائهی
خدمات باکیفیت ممتاز راه موفقيت در مراکز خدماتی است.

چراکه رقابت شديد ميان مراکز خدماترسان مختلف در عصر

حاضر ،موجبشده تا پايش و بهبود كيفيت خدمات به امری

تبديل شود( .مساال و پائو )2016

عملکرد کسبوکار و یک ابزار راهبردی برای شرکتهایی که
است( .لی)2014،

تعاریف کیفیت خدمات

تعاریف متعددی از کیفیت خدمات ارائهشده است که برخی

از آنها عبارتاند از:

الف) کیفیت خدمات سه بعد فیزیکی ،موقعیتی و رفتاری را

دربرمیگیرد .بهعبارتدیگر کیفیت خدمت عبارت است از
تمرکز بر چیزی که به مشتریان تحویل داده میشود ،چگونگی
موقعیتی که خدمات در آن ارائه میشود؛

ب) توجه مستمر سازمان به برآورده ساختن نیازها و

خواستههای مشتریان؛

ج) میزان اختالف موجود میان انتظارات مشتریان از خدمات

دریافتی و ادراک آنها از خدمات دریافت شده.

آنچه از مرور ادبیات کیفیت خدمات قابل نتیجهگیری است این
است که تعریف سوم که مبتنی بر رویکرد عدمتأیید انتظارات

مشتری قرار دارد ،طی سالیان متمادی تعریف غالب بوده است.
هرچند اخیرا ً زیرمجموعههای ادراکی این رویکرد بیشتر مورد
استفاده قرار میگیرد (خیرخواهان)1389،
خدمات را در سه بعد خالصه میشود:

 كيفيت فيزيكي، -كيفيت شركت،

 -كيفيت تعاملي.

جدول  :1برخی تفاوتهای خدمات و محصوالت فیزیکی (شاهين زهرا ابوالحسني)1389
ﺧﺪﻣﺎت

ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ .

ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻫﻤﮕﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ.

ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻫﻤﮕﻦ اﺳﺖ .

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻔﮏ اﺳﺖ .

در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .

در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .

ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ .

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﻧﺪارد .

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺪارد .

تعریف میکند .این پنج نگرش عبارتاند از:

 )1نگرش فلسفی به کیفیت،

 )2نگرش کیفیت بر مبنای محصول گرایی،
 )3نگرش کیفیت بر مبنای کاربرد،
 )4نگرش کیفیت بر مبنای تولید،

 )5نگرش کیفیت بر مبنای ارزش.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي دارد .
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دارد.

برمبنای تولید را میتوان از طریق مطالعهی فرایند تولید و
میزان تحت کنترل بودن آن اندازهگیری کرد.

 )5نگرش کیفیت برمبنای ارزش :براساس این نگرش ،مزایای
حاصله از حرید یک محصول به میزان پول مصرفشده برای

خرید کیفیت نامیده میشود .این نوع نگرش به کیفیت را
میتوان از طریق مقایسهی محصوالت و میزان کاربرد و

بهرهوری آنها محاسبه کرد( .خبوشانی و شیرنشان)1392،

شیوههای مدیریت کیفیت خدمات در سازمان خدماتی

است .براساس این نگرش کیفیت قابلاندازهگیری نیست .ولی

 )1واکنشی یا انفعالی :در حالت انفعالی به کیفیت بهعنوان

 )2نگرش کیفیت بر مبنای محصول گرایی :براساس این نگرش

در کنترل و برنامهریزی واکنشی کیفیت ،تأکید اصلی بر

مفهوم فلسفی بوده و به معنای یک وضعیت مطلق بیعیب

خدمات را میتواند اتخاذ کند:

قابلشناسایی است.

یک منبع عمده تمایز یا مزیت رقابتی نگریسته نمیشود.

هنگامیکه معیارها و استانداردهای تعریفشده برای محصول

کمینهسازي ناراحتی مشتریان است تا جلب رضایت مشتریان.

مییابد .این نوع از کیفیت از طریق اندازهگیری معیارهای فنی

عوامل بهداشتی تأکید دارند .عوامل بهداشتی ،عواملی هستند

 )3نگرش کیفیت بر مبنای کاربرد :این برداشت از کیفیت

براي جلب رضایت مشتریان این عوامل کافی نیستند ،چراکه

بهطورکامل در ساخت آن بهکار گرفته نشود ،کیفیت کاهش

در این رویکرد فعالیتهای برنامهریزی و کنترل کیفیت بر

قابلمقایسه است.

که توسط مشتریان بدیهی و مسلم فرض میشوند؛ بنابراین،

موقعی مفهوم پیدا میکند که مصرفکننده رضایت خاطر از

برآوردهساختن این نیازها ،مشتریان را خشنود نخواهد ساخت،

نیازهای وی را ارضا کند .این نوع کیفیت را میتوان از طریق

در پی خواهد داشت.

خرید و استفاده از آن محصول را داشته باشد .بهعبارتدیگر

درحالیکه فقدان آنها بهصورت طبیعی نارضایتی مشتریان را

اندازهگیری میزان رضایت مصرفکننده و یا با مشاهدهی

 )2راهبردی یا فعاالنه :در نگرش راهبردی یا فعاالنه از

 )4نگرش کیفیت بر مبنای تولید :اگر در مرحلهی ساخت

راهبرد سازمان جهت رسیدن به مزیت رقابتی جاي دارد.
در اینجا ،معموالً کیفیت یکی از محرکهای جلوبرندهی

خط تولید و مونتاژ محصول بهوجود خواهد آمد .نگرش کیفیت

حولوحوش کیفیت ایجاد میرود .در این نگرش تأکید بر

احساسات وی ارزیابی کرد.

و تولید یک محصول به استانداردهای فنی و مشخصات
تعریفشده در طراحی بهطورکامل توجه نشود ،مشکالتی در

کیفیت بهعنوان عامل تمایز استفاده میشود .کیفیت در قلب

اولیهی کسبوکار بهشمار میرود و تصویر ذهنی شرکت در
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 )1نگرش فلسفی به کیفیت :براساس این نگرش کیفیت یک

یک سازمان خدماتی یکی از شیوههای اصلی مدیریت کیفیت
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دانشمندی به نام گالوین کیفیت را در پنج نگرش اساسی

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .
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نگرشهای کیفیت

ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ

رضایت مداوم مشتري است و به پدیدهی کیفیت بهعنوان

که ویژگی کاال یا محصول یا خود محصول یا خدمت ،سطح

نگریسته میشود( .صفري و رادي )1393

که رضایت مفهومی گستردهتر از کیفیت خدمات است و نیز

منبعی براي برتري و تمایز خدمات سازمان از خدمات رقبا

کيفيت

هزینههایی که صرف طراحي ،توسعه ،ساخت و توزيع يک
محصول ،يک فرايند و يا خدمات میشود ،ارزش کيفيت است.

يکي ديگر از هزینههای وارده بر نظامهای توليدي نقصان کيفيت

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

است .هزینههای مربوط به نقصان کيفيت را میتوان از طريق
کنترل کامل مواد (افزودهها ،محصوالت ،مواد بستهبندی و مخارج
آب ،برق و گاز و )...افراد و فرايندها کاهش داد .اجراي نادرست

پروژهها ،موجب افزايش هزينه کيفيت میشود که کروزبي
آن را هزینهی اجراي نادرست نامگذاری میکند .دورريخت

محصول توليدي بهدليل عدم رعايت ویژگیهای مشخصشده
کاال ،جمعآوری محصول از بازار بهدليل ضعف کيفيت ،موجب

افزايش هزینههای کيفي میشود .عدم رضايت مصرفکنندگان
از کاالي عرضهشده از سه مقوله فوق مهمتر است.

رابطهی میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری

عالقه مربوط به مصرف را مهیا میسازد .همچنین پیشنهادشده

هم شامل ارزیابی شناختی و هم عاطفی میشود ،درحالیکه
ارزیابی کیفیت خدمات عمدتاً رویهای شناختی است .تعدادی
از مطالعات در ادبیات بازاریابی خدمات نشان دادهاند که این دو

ساختار بهشدت با هم ارتباط دارند که در شکل  2نشان داده
شده است)Kouthouris,2005( .

در بخش خدمات ،ارزيابي كيفيت آن حين فرايند ارائهی
خدمات انجام میگیرد .رضايت مشتري از يك خدمت را
میتوان از طريق مقایسهی انتظارات او از خدمات با برداشت
او از خدمات ارائهشد ه تعريف كرد .اگر خدمات ارائهشده از
حد انتظارات مشتري فراتر باشد ،آن خدمات فوقالعاده تلقي

میشود .زمانيكه انتظارات مشتري از خدمات با برداشتهای او

از خدمات يكسان شود كيفيت خدمات ارائهشده رضایتبخش
و در حد انتظار است و درصورتیکه كمتر از آن باشد کیفیت

غیرقابلپذیرش است( .دیواندری و همکاران )1389

رضایت پاسخ خشنودی مصرفکننده است .و این قضاوتی است
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻤﺪﻟﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮس

ﻗﯿﻤﺖ

ت ()Zeithaml & Bitner,1996
شکل  :2رابطهی رضایتمندی مشتری و کیفیت خدما 

کیفیت خدمات و وفاداری

بسیاری از مراکز خدماترسان برنامههای وفاداری مشتریان را

بهعنوان بخشی از فعالیتهای توسعهی روابط گسترش دادهاند.
کاروانادر تحقیقی که در زمینهی ارتباط بین کیفیت خدمات،
رضایت مشتری و وفاداری خدمت در بانکهای مالت انجام داد به

این نتیجه رسید که رضایت مشتری نقش میانجی در اثر کیفیت
خدمات بر وفاداری خدمت ایفا میکند .در حقیقت کیفیت
خدمات از طریق رضایت مشتری بر وفاداری خدمت اثر میگذارد.

مأموریت اصلی هر سازمان ،خدمترسانی ،ایجاد نوعی رابطه

و پیوند پایدار بین خدمات سازمان و گروه خاصی از مشتریان

است که عصارهی آن نوعی تعهد و وفاداري مشتري نسبت به
خدمت سازمان خواهد بود .ایجاد چنین تعهدي ،طی فرایندي

صورت میگیرد که شامل آشناشدن مشتري با محصول ،شناخت

پیداکردن نسبت ب ه آن و سپس ترجیح خدمت است .در صورت
موفقیتآمیز بودن این فرایند ،وفاداري مشتري به سازمان،

موفقیت سازمان و مأیوسشدن سایر رقبا تضمین خواهد شد.
(رنجبریان و غالمی کرین)1385 ،

امروزه شرکتهایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال

حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداري آنها هستند،

هر زمانی باید در پی درك خواسته و نیازهاي مشتریان باشند تا

حال افزایش و هزینههای جذب مشتریان جدید نیز بهشدت

آنها برقرار کنند( .رنجبریان و براري)1388 ،

ادامهی کسبوکار امري حیاتی تلقی میشود؛ بنابراین،

 )1مدل کیفیت خدمت ،شامل ابعاد :ملموسبودن ،قابلیت

راهبردهای گوناگون مدیریتی باشند .امروزه مدیران شرکتها

 )2مدل کیفیت خدمات عملکردی شامل ابعاد :کیفیت فنی و

زیرا اغلب بازارها در مرحلهی بلوغ خود قرار دارند ،رقابت در
افزایش یافته است .حفظ مشتري و جلب وفاداري آن ،براي

شرکتها نیز باید براي بهبود وفاداري مشتریان خود به دنبال

براي جلوگیري از گرایشیافتن مشتري به سمت رقبا بیش از

بهتر بتوانند نیازهاي آنها را برآورده کنند و روابط بلندمدت با
مدل در زمینه کیفیت خدمات

اعتماد ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی؛

عملکردی.

ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮدن

ﺗﻀﻤﯿﻦ

ﻣﺪل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ

ﻫﻤﺪﻟﯽ

ﻣﺪلﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدي
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ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﺪل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدي
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻨﯽ

شکل  :3مدل درزمینهی کیفیت خدمات

برای رفع این مشکل و جهت سنجش کیفیت خدمات تجاری،

توجه به اینکه سازمانها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند.

شد .این مدل بر تعامل خریدار  -فروشنده و واحد تحلیل آن

برای ایجاد تغییرات مناسب باید بهطور اختصاصی از این مدل

کاربرد آنها در بازارهای تجاری /صنعتی دچار اشکال است.
رویکرد تعامل از سوی گروه بازاریابی و خرید صنعتی مطرح

ارتباط متمرکز است .براساس مدل تعامل دو مؤلفهی مبادله و

پاراسوامن و همکاران به کمک این مدل استفاده کنند ،ولی با

مدیران با توجه به ویژگیها و نیازهای پژوهشی سازمان خود
استفاده کنند .در این مدل پرسشنامهای با  22سؤال (معیار)

ارتباط ،ادراکات از خدمت تجاری را شکل میدهد( .حاج کریمی

طراحی شده است که طی آن خدماتگیران و مشتریان وضعیت

مدلهای اندازهگیری مختلفی چون مدل کانو ،مدل فورنل ،مدل

مختلف کیفیت خدمات را شامل میشود که در زیر ارائه شدهاند:

در این پژوهش برای ارزیابی کیفیت از مدل سروکوال استفاده

و وسایل ارتباطی به لحاظ ظاهری؛

و همکاران ،1388 ،ص.)35

اکسمپرو مدل سروکوال برای ارزیابی کیفیت خدمات وجود دارند.
شده است .این مدل را در اوایل دههی  80میالدی پاراسوامن و

همکاران معرفی کردند .در این مدل رضایت مشتریان از کیفیت

ارائهی خدمات را ارزیابی میکنند .این  22سؤال پنج جنبهی
 )1محسوسها :شامل وسایل فیزیکی ،تجهیزات ،ظاهر کارکنان
 )2پایایی :توانایی ارائهی خدمات تعهدشده با دقت و
قابلاطمینان؛

خدمات ارائهشده سنجیده میشود و همچنین ،شکافی که

 )3پاسخدهی و مسئولیتپذیری :شامل رغبت کمک به مشتری

همچنین ،شکافی که بین انتظارات مشتری از خدمات ارائهشده

 )4تضمین شامل دانش و نزاکت کارکنان و توانایی آنان در القای

بین انتظارات مشتری از خدمات ارائهشده سنجیده میشود و

و فراهمکردن فوری خدمات؛

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

اگرچه مدلهای فوق در بازارهای مصرفی استفاده شدهاند اما

و ادراکات آنها از خدمات وجود دارد ،تعیین میشود .بنابه نظر

97

اعتماد ب ه درستی خدمات؛

مورد استفاده قرار میگیرد .قسمت دوم به ارزیابی مشتری از

 )5همدلی :شامل توجه خاصی که دانشگاه به دانشجویان خود

خدمات دریافتی مربوط میشود که آن هم شامل  22سؤال

این مدل از دو قسمت تشکیل شده است :قسمت اول اندازهگیری

این بود که با اندکی اصالح ،ابزار مناسبی برای سنجش کیفیت

بهمنظور شناسایی انتظارات مشتری در ارتباط با یک خدمت

 ،1390ص.)138

دارد( .نواللهی وهمکاران)1392،

انتظارات مشتریان است که از  22سؤال تشکیل شده است و

است .هدف اصلی و اولیهی تهیه و توسعهی الگوی سروکوال
خدمات در همهی سازمانها فراهم شود( .عنایتی نوینفر،

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

جدول  :2خالصه مدلهای اندازهگیری کیفیت خدمات (قالوندی و همکاران ،1391 ،ص)52
ﻧﺎم ﻣﺪل

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

ﺳﺎل

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدي ﻓﻨﯽ

ﮔﺮوﻧﺲ

ﭘﺎراﺳﻮراﻣﺎﻧﻮ ﻫﻤﮑﺎران

1984
1985

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدي و ﻓﻨﯽ

ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﺮوﮔﻮوﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران

1990

ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﮐﺮوﻧﯿﻦ ﺗﯿﻠﻮر

1997

ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد  22ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺮوﮐﻮال وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ
ارزش ادراكﺷﺪه

ﻓﯿﻠﯿﭗ و ﻫﺰات

1992

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدي و ﻓﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي  ،اﺟﺮا و ﻋﻤﻠﮑﺮد(

اس و ﻧﺠﺎو و ﻫﻤﮑﺎران

1997

زو و ﻫﻤﮑﺎران

2002

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدي از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺮوﮐﻮال و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻓﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﺳﺮوﮐﻮال

2003

از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

ﺷﮑﺎف

وﯾﮋﮔﯽ pcp

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ IT

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﺳﺎﻧﺘﻮس

اندازهگیری کیفیت خدمات
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از طریق شناسایی شاخصهای اهم کیفیت در نظر مشتریان،
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نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و از آن در تصمیمات

راهبردی و برنامهریزیهای رقابتی خود استفاده کنند .بهعالوه

تعیین سطوح اهمیت هریک از شاخصهای کیفی از منظر
مشتریان ،بهعالوه تعیین سطوح اهمیت هریک از شاخصهای
کیفی از منظر مشتریان ،این امکان را به شرکتها خواهد داد

تا منابع خود را به گونهی مؤثرتری مصروف دارند .بهمنظور

دستیابی به شاخصهای اصلی کیفیت و اندازهگیری کیفیت
خدمات در صنایع خدماتی ،مدلهای زیادی ارائه شده است

اما ،جامعترین مدلی که بهطور چشمگیری مورد استفاده قرار
گرفته است ،مدلی است که توسط پاراسارامون و همکارانش بنام
سروکوال نامگذاری شده و تاکنون در صنایع خدماتی بسیاری

همچون؛ بانکداری ،بیمه ،کتابداری ،مبادالت اطالعاتی رایانهای،

بهداشت و درمان ،حملونقل ،هتلداری و بسیاری دیگر مورد
استفاده قرار گرفته است .در مدل سروکوال ،کیفیت خدمات برابر

شکاف میان انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات را معادل

رضایتمندی مشتری میداند .تیلور ( )1992انتقادات خود را در
مورد روش پاراسارامون و همکارانش در مجلهی بازاریابی به چاپ

اﺑﻌﺎد  10ﮔﺎﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺤﻮري ،ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﻣﺮﮐﺰي( و ﺟﺎﻧﺒﯽ

اﺑﻌﺎد ﺳﺮوﮐﻮال ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ادراﮐﺎت

رساندند آنها در جملهی سادهای اظهار کردند که مفهومسازی و

عملیاتی سازی سروکوال مناسب نیست .آنها علت خود را نیز به
شرح زیر بیان کردند( :حسینی وهمکاران)25 : 1389،

«سروکوال رضایتمندی و نگرش را در هم کرده است».

کرونین و تیلور در ادامه پس از نقد سروکوال روشی پیشنهاد

کردند که بر مقیاس مبتنی بر عملکرد استوار بود و آن را

سروپرف نامیدند و اظهار میدارند که مدل آنها از سروکوال
کاراتر است( .فیضی ،1390 ،ص)57

نتایج مطالعات آنها اظهار میکرد که کیفیت خدمات یک

پیشایند موردنیاز بهمنظور دستیابی به رضایتمندی مشتری

است و رضایتمندی مشتری بیشتر از کیفیت خدمات بر قصد
خرید او تأثیرگذار است .آنها نیز مانند سایرین اشاره کردند

که مقیاسهایی که کیفیت خدمات را تعریف میکند میتواند
بر مبنای نوع صنعت کام ً
ال متفاوت باشد .عالوه بر اینها آنها
مخالفت خود را با پنج بعد پاراسامون و همکارانش ابراز داشته و

حتی بحث کردند که  22آیتم موجود در پرسشنامه سروکوال

نیز تکبعدی است .درواقع کرونین و تیلور تنها عملکرد را مبنای
اندازهگیری کیفیت میدانستند .در سال  1994نیز پاراسامون

روابط علی میان کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری را

استخراج کرد و ایرادات وارده بر روششناسی ،مفهومسازی،

 )2جذابیت ظاهری مواد و تسهیالت؛

اندازهگیری کیفیت خدمات بهترتیب در سالهای  1985و

بو ،رایحه و ...در سازمان؛

کار را انجام میدهند و آن را اندازهگیری کیفیت خدمات است.

 )5جذابیت ظاهری عالمت ،نشانهها ،تابلوها ،تبلیغات ،جزوهها و

تحلیل مدل و  ...را پاسخ گفت .مدل سروکوال و سروپرف برای

 1992مطرح شده است .آنچه مسلم است اینکه هر دو روش یک

 )3چیرگی بر وضعیتهای نامطلوب مثل دما ،تهویه ،سروصدا،
 )4ارائهی خدمات بهصورت صحیح و در اول وقت؛

متناسببودن هریک از این دو روش به نوع صنعت و موقعیتی

دیگر مصنوعات در سازمان؛

این دو روش را برای هر موقعیتی ترجیح داد .تحقیقاتی که

 )7راحتبودن جانمایی فیزیکی تجهیزات و دیگر مبلمان برای

که در آن قرار داریم برمیگردد و بهراحتی نمیتوان یکی از

 )6ارائهی خدمات متعهدشده؛

که در هر نوع خدمات چه ابعاد خاصی بیشتر موردتأکید است.

(فیضی ،1390 ،ص.)58

فن کیفیت خدمات اصالحشده

برخی از محققان همچون اسکات در سال  2003و همچنین

برخی از صاحبنظران مثل سورشکاندر ،راجندران و کامالنبان

در سال  2001معتقد بودند که فن کیفیت خدمات مقدماتی،
ایراداتی دارد که مهمترین این ایرادات ،مربوط به موضوع است

که پنج بعد موجود در فن کیفیت خدمات مقدماتی ،تمامی

موارد موردنیاز جهت دستیابی به کیفیت را شامل نمیشود؛
خدمات مقدماتی ،یک زمینهی جدید به نام فن کیفیت خدمات
تجدیدنظر شده را فراهم کردند .البته آنان در این کار ،فوقالعاده
متأثر از فن کیفیت خدمات ابتدایی بودهاند .در این فن ،همانند

فن پیشین ،پنج بعد اساسی مدنظر قرار میگیرد؛ اما این پنج
بعد تا حدودی متفاوت از پنج بعد مذکور در فن کیفیت خدمات

مقدماتی است .همچنین سؤاالتی که در این فن بهکار گرفته

میشود ،شامل  41سؤال است که در مقایسه با فن قبلی ،افزایش
سؤاالت را شامل میشود( .سلطانی و همکاران ،1386 ،ص)46

ابعاد فن کیفیت خدمات اصالحشده:

سطح سفارش سازمان.

ی خدمت :این بعد کیفیت به
ب) بعد روشمندکردن ارائ ه 

فرایندها ،راهحلها ،نظامها و ف ّناوری میپردازد که خدمات را
مؤثر و کارا میکنند .پیامد این بعد ،تحویل روان خدمات مداوم،
بدون کار اضافی و انحرافات عظیم است.

بندهای این بعد ،شامل موارد زیر است( .فدائی و همکاران)1390،

 )1وجود کارکنان الزم و کافی برای ارائهی خدمت خوب به
مشتری؛

 )2ارتقای ظرفیت جهت خدمت اثربخشتر به مشتری؛

 )3وجود یک فرایند ساده و استاندارد ارائهی خدمات بدون
دیوانساالریهای اضافی؛

 )4تسهیالت کافی و الزم جهت ارائهی خوب خدمات به مشتری؛
 )5درجهای از رویهها و فرایندهای محفوظ از خطا؛

 )6وجود فرایندهای ارائهی ساختارمند و ساده بهطوریکه زمان

ارائهی خدمات در کمینهی ممکن باشد.

ج) مغز خدمت :شامل خدمت واقعی ،فراتر از چگونگی ارائهی

آن است و این بعد را میتوان مهمترین بعد فن کیفیت خدمات
تجدیدنظر شده دانست .این بعد ،بندهای زیر را دربرمیگیرد:

 )1گوناگونی و طیف خدمات؛

الف) بعد ملموسات خدمت :این بعد درواقع همان بعد ملموسات،

 )2نوآوری در خدمات؛

آیتمهای فن قبلی حذف شدهاند .این دو آیتم شامل تجهیزات

 )4ادارهی راحت ساعات و روزهای ارائهی خدمات؛

به شرح زیر هستند:

د) بعد مسئولیت اجتماعی :این بعد ،به موارد اخالقی و مسئولیت

در فن پیشین است .آیتمهای این بعد ،اصالحشده و دو آیتم از
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 )3شدت و عمق خدمات؛

مدرن و پاکیزهبودن ظاهر کارکنان است .سایر بندهای این بعد،

 )5وجود عملیات بیشازحد در بخشهای سازمان خدماتی.

 )1اثربخش بودن فرایندهای شکایات مشتری؛

سازمان در قبال دیگران بازمیگردد .این بعد ،اثر خوبی بر ذهنیت

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

بنابراین ،آنها با ایجاد تغییراتی در ابعاد ذکرشده در فن کیفیت

 )10توجه به خانهداری بهعنوان یک حق تقدم و در باالترین

سال نهم -شماره  - 2پیاپی  - 32تابستان 1398

تکیه بر ابعاد خدمات ،کار خود را شروع میکنند و باید بدانیم

 )9ارائهی خدمات تعهدشده در جدول زمانبندی؛

اظهار کردهاند .مهمترین موضوع آن است که این دو روش با

 )8ارائهی سریع خدمت به مشتری؛

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

تاکنون انجام شده تناسب هریک را برای موقعیتهای خاصی

مشتری ،جهت تعامل با کارکنان؛

مشتریان میگذارد .بندهای این بعد شامل موارد زیر است:

ی سازمان بهگونهای که با همهی مشتریان
 )1رفتار عادالن ه 

کاربرد این فن را میتوان در موارد زیر تشریح کرد:

 )2ارائهی خدمات خوب با هزینهی کمینه؛

 )2بازبینی و بازرسی فرایند؛

یکسان برخورد شود؛

 )3برتری خدمت یعنی مشتری تشخیص دهد که نیاز بیاننشده
 )4احساس تعهد کارکنان؛

)5مقایسهی وضعیت خود با شرایط رقبا( .سلطانی و همکاران،

 )5داشتن شعبه در مکانهای مختلف جهت دسترسی آسان
بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

تمام اقشار جامعه؛

 )6وسعت سازمان ،دارابودن شخصیت حقوقی و سرمشق بودن
سازمان از نظر اخالقی در حوزهی عملکرد؛

 )7ارائهی خدمت خوب به تمام اقشار جامعه.

ه) بعد عنصر انسانی خدمات :این بعد ،مرتبط با موارد انسانی

ارائهی خدمت مثل قابلیت اطمینان نسبی ،پاسخگویی ،همدلی
و ادب است .این بعد شامل بندهای زیر است:

 )1آمادگی کمک و پاسخ به خواستههای مشتریان؛

 )2آگاهکردن مشتری از طبیعت و زمانبندی خدمات موجود
در سازمان؛

 )3وجود کارکنانی که اعتماد را بهوسیلهی رفتار صحیح خود به
مشتریان القا کنند؛

 )4داشتن مهارتها و قدرتهای الزم و مهمتر ،اشتیاق کارکنان
سال نهم -شماره  - 2پیاپی  - 32تابستان 1398

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

 )1دستیابی به مبانی ایزو 9001؛
 )3کسب مزایای رقابتی؛

بالقوهی او ،بیش از آنچه او انتظار دارد ،پاسخ داده میشود؛
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کاربردهای فن کیفیت خدمات

به انجام کار ،هنگام وقوع یک حادثهی بحرانی؛

 )5کارکنانی که نیازهای مشتریان را درک کنند؛

 )6کارکنانی که دانش و صالحیت پاسخگویی به نیازها و
درخواستهای ویژهی مشتریان را داشته باشند؛

 )7محیطی که در آن ،جهت بهبود استانداردهای خدمت از
بازخور مشتریان استفاده شود.

 )8راضی نگهداشتن مشتریان از لحاظ امنیت ،رضایت و
خشنودی در تعامالتشان؛

 )9رسیدگی و توجه منحصربهفرد به مشتریان بهوسیلهی مدنظر
داشتن بهترین عالقههای مشتریان در بطن سازمان؛

 )10کارکنانی که همیشه مؤدب و باصفا هستند؛

 )11درجه سازمان در بازگرداندن وضعیت نرمال ،هنگامیکه یک
مشکل بحرانی پیش میآید؛

 )12وجود کارکنانی با ظاهر آراسته و پاکیزه؛

 )13برآوردکردن مداوم اطالعات مشتریان از کیفیت خدمت
و عملکرد واقعی خدمات در مقابل اهداف سازمان( .فدائی و

همکاران)1390،

 )4رفع و یا کاهش ایرادات ممکن؛
 ،1386ص)48-47

محدودیتهای فن کیفیت خدمات اصالحشده

 )1اساسیترین ایراد این فن ،تعداد سؤاالت بسیار آن است که
این امر ،درپرکردن پرسشنامهها بخصوص توسط مشتریان،

ایجاد مشکل میکند .البته در سازمانهای خدماتی که تعداد
مشتریان زیاد است ،میتوان با تقسیمکردن پرسشنامه به دو
قسمت ،مشکل را کاهش داد .در این زمینه ،فن کیفیت خدمات
مقدماتی این مزیت را داشت که تعداد سؤاالت آن  22سؤال بود

و مشتری در پاسخدادن به پرسشها دچار خستگی نمیشد و با

حوصلهی بیشتری پرسشنامه را تکمیل کرد.
 )2اساساً تمامی بندهای فن اصالحشده در یک صنعت خاص،

جوابگو هستند .بهعنوانمثال ،یکی از بندها اشاره به وجود
نمایندگی از جانب سازمان در نقاط مختلف بود که این امر مث ً
ال

در قبال صنعت هتلداری عم ً
ال قابل پیادهسازی نیست.

 )3برخی از بندهای فن جدید ،به هر صورتی که بیان شوند،

برای متوسط مشتریان و حتی بسیاری از کارکنان غیرقابل
درک هستند و مفاهیمی کام ً
ال مدیریتی هستند .این بندها
شامل برآوردکردن مداوم اطالعات مشتریان از کیفیت خدمت
و عملکرد واقعی خدمات در مقابل اهداف سازمان و نیز محیطی

که در آن ،جهت بهبود استانداردهای خدمت از بازخور مشتریان

استفاده شود هستند.

 )4برخی از ابعاد ،بیش از یک سؤال را دربردارند که این موضوع،
پاسخگویان را دچار سردرگمی میکند.
 )5اساساً بهتر است که سازمان بانک سؤاالتی درخصوص این
فن برای خود تشکیل دهد و از سؤاالت آن براساس اقتضا و نیاز

استفاده کند .البته این نباید موجب چشمپوشی از سایر موارد

شود.

 )6فن کیفیت خدمات تجدیدنظر شده نیز برخی از موارد بسیار
ضروری را در بندهای ابعاد نگنجانده است .بهعنوان نمونه میتوان
از موارد مرتبط با سازمان اما بیرون از آن نام برد .مث ً
ال در صنعت

هتلداری ،وجود پارکینگ ،استخر ،سونا و محیط بیرونی هتل
از اهمیت خاصی برخوردارند .البته این موارد نیز جزو بندهای
شناور هستند که مجددا ً لزوم طراحی تخصصی بانک سؤاالت را
ایجاب مینمایند.

 )7بند دو بعد ارائهی روشمند خدمت (ارتقای ظرفیت جهت

خدمت اثربخشتر به مشتری) در بسیاری از صنعتها مثل

هتلداری نمیتواند بهدرستی توسط مشتری پاسخ داده شود.

پاسخ صحیح به این بند نیازمند ارتباط طوالنیمدت مشتریان با
سازمان است .بند  13به بعد عامل انسانی (برآوردکردن مداوم

و همکاران)2009،

ابعاد کیفیت خدمات

دانشمندان مختلف ابعاد متفاوتی را برای کیفیت خدمات بیان

کردهاند .دیوید گاروین ،کیت اسمیت ،زیهامل ،جیسون ،میوری
اتکینسون ،پیتر سنگه ،لهتینن و پاراسورامان در سال هرکدام

ابعاد مختلفی را جهت استقرار مدیریت کیفیت در بخش عمومی
بیان کردهاند( .نیتین و همکاران )2010،این مدلها در قالب
جداول زیر نشان داده شده است:

ابعاد کیفیت خدمات ،دیوید گاروین 1993

اطالعرسانی

سرعت در ارائهی خدمات
صحت خدمات
زیبایی

در بخش دولتی اطالعات باید سریع و دقیق بوده و در دسترس همگان قرار داشته باشد.
مشتریان بخش دولتی ،خواهان تسریع در کار موردنظر خود هستند.
مشتریان بخش دولتی ،درستی نتایج کارهای انجامشده را طالباند.

ظاهر اقدامات ،مکاتبات ،انتشارات ،امکانات و فضای محل مراجعه باید تمیز و زیبا باشد.

رفتار مناسب

مشتریان بخش دولتی ،خواهان دریافت خدمات با رفتاری مشفقانه هستند.

سادگی و سهولت

مشتریان بخش دولتی ،انجام کارها و همچنین انجام خواسته را بهسادگی و نه در چارچوب گردشهای پیچیده و پر پیچوخم خواهانند.

قانونمندی

انعطافپذیری

مشتریان بخش دولتی ،خواهان پایبندی کارکنان به قوانین و ضوابط اند و هرگونه تبعیض و نابرابری را ناخوشایند میدانند.
مراجعان بخش دولتی خواهان نرمش در نحوه اجرای قوانین و مقرراتاند.

جدول  :4ابعاد کیفیت خدمات ،کیت اسمیت
ابعاد کیفیت خدمات ،کیت اسمیت 1994

مقصود از فروتنی ،استقبال از مشتری ،نگاهکردن به وی با روی گشاده ،با لحن خوشایند صحبتکردن ،مؤدب و یاریدهنده بودن و ختم مالقات بهنحو دوستانه

واکنش سریع داشتن ،توضیح دادن دربارهی تأخیرها ،ارائهی توضیحات و دستورالعملهای موجز ،تصدیق درک و شناخت مشتری ،تمرکز بر روی موضوعات کاری
ارائهی خدمات بهطورکامل ،حصول اطمینان از کاملبودن مدارک ،ارائهی دستورالعملها و پاسخهای کامل ،درک خطمشی و روشهای
اجرایی ،انجام تمامی کارها در مرحلهی اول

کامل بودن

بهوضوح صحبتکردن و سؤالکردن ،ارائهی دستورالعملهای واضح و ارائهی توضیحات قابلفهم ،علم استفاده از اصطالحات فنی ،صحبت
به زبان مشتری در صورت امکان

وضوح
صحیح بودن
با توجه بودن
پاکیزه بودن

حصول اطمینان از صحیحبودن مدارک ،واردکردن صحیح دادهها ،ارائهی پاسخهای صحیح ،تجزیه و آموختن از خطاها ،انجام صحیح کارها در مرحلهی نخست

در نظر گرفتن فرصت کافی برای گوش کردن به سخنان مشتری،
با توجه به کامل گوشدادن بهصورت عدم اطمینان از نیاز مشتری دریافت آن به کمک سؤالکردن از وی ،در صورت قادرنبودن به ارائهی کمک یافتن شخصی که
قادر به انجام این کار باشد ،تمایل به ارائهی توضیحات ،اطالع کافی از محل ارائهی خدمات جهت راهنمایی مشتری
ظاهر آراسته و تمیزداشتن ،حفظ محیط کاری تمیز ،مرتب ،ایمن و مطبوع

جدول  :5ابعاد کیفیت خدمات ،زیهامل
اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت  ،زﯾﻬﺎﻣﻞ 1999

ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت

اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﻣﻮارد ارﺗﺒﺎﻃﯽ

اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﺼﺪﯾﻖ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮا ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﻣﻮارد ارﺗﺒﺎﻃﯽ

داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ و داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد

اﻣﺎﻧﺖداري ،اﻋﺘﻘﺎد و درﺳﺘﯽ در اراﺋﻪي ﺧﺪﻣﺎت

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ
اﻣﻨﯿﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ

درك ﻣﺸﺘﺮي
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
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ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ
رﻋﺎﯾﺖ ادب ،اﺣﺘﺮام و ﺗﻮﺟﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎن

آﺳﻮدﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮي در ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ و ﺧﻄﺮ و ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﻬﻮﻟﺖ ارﺗﺒﺎط در اراﺋﻪي ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ درك ﻣﺮاﺟﻌﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻧﺎن

ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﮔﻮشﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آنﻫﺎ

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

فروتنی

موجز بودن

سال نهم -شماره  - 2پیاپی  - 32تابستان 1398

جدول  :3ابعاد کیفیت خدمات ،گاروین

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

اطالعات مشتریان از کیفیت خدمت و عملکرد واقعی خدمات در

مقابل اهداف سازمان) نیز دقیقاً همین شرایط را دارد( .دیمیتروا

جدول :6ابعاد کیفیت خدمات ،جیسون
اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺟﯿﺴﻮن 1998

ﺳﺮﻋﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻗﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت.

ﺳﺮﻋﺖ

رﻋﺎﯾﺖ ادب و ﻧﺰاﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

ادب و ﻧﺰاﮐﺖ

ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻤﯿﺰي ﻓﻀﺎي ﮐﺎر و اﻗﺪاﻣﺎت.

راﺣﺘﯽ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ

ﺻﺤﺒﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درﺳﺖ آﻧﺎن.

دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

جدول  :7ابعاد کیفیت خدمات ،میوری و آتکینسون
اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت  ،ﻣﯿﻮري و آﺗﮑﯿﻨﺴﻮن 1998

ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺸﺘﺮي اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ﮐﺎﻣﻞ و درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

دوام و ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﺎن درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺰ و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎري
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

جدول  :8ابعاد کیفیت خدمات ،پیتر سنگه
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن

اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط روانﺗﺮ و
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط

ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ

اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﭘﯿﺘﺮ ﺳﻨﮕﻪ 1998

ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت در دﺳﺘﺮس ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﺎن روان و آﺳﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و درك ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﮐﻼﻣﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮي را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.

ﻣﺮاﺟﻌﺎن ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺻﺪاﻗﺖ دارﻧﺪ.

جدول  :9ابعاد کیفیت خدمات ،لهتینن
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ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺎره دارد .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻟﯽ اﺑﻌﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮاﺳﺎس دﮐﻮراﺳﯿﻮن ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺎره دارد .ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روي دﻫﺪ ،ﻣﺜﻼً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت رو در رو و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎي دورﺑﺮد ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ و ادراﮐﺎت ﮐﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

جدول  :10ابعاد کیفیت خدمات ،پاراسورامان
ﻣﻠﻤﻮﺳﺎت
اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮي
ﺗﻀﻤﯿﻦ

ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت  ،ﭘﺎراﺳﻮراﻣﺎن 2000
ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،اﺑﺰار ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﭘﺮﺳﻨﻞ  ،ﻣﻮاد و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﺧﺪﻣﺎت وﻋﺪه داده ﺷﺪه را ﺑﻪﻧﺤﻮ درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﮐﻞ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد آنﻫﺎ.
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن.

مدل سروکوال ( )ServQualو شکافهای کیفیت خدمات

مدل مفهومی کیفیت خدمات سروکوال توسط پاراسورمان و

همکارانش در سال  2000مطرح شد و پس از مطالعات این گروه

به ابزار استانداردی جهت اندازهگیری کیفیت خدمات تبدیل شد.

این ابزار در ادبیات کیفیت خدمات با نام سروکوال مصطلح شد.
طبق این مدل پنج بعد اصلی برای اندازهگیری و ارزیابی خدمات

شناسایی شدهاند که عبارتاند از :ملموسات فیزیکی ،تضمین،
قابلیت اطمینان ،همدلی و پاسخگویی به مشتریان.

 )1ملموسات فیزیکی

به تسهیالت و تجهیزات فیزیکی ،ظاهر کارکنان و ابزار ارتباطی

مقیاس سروکوال در حالت عمومی و اولیه خود دو بخش

دارد که بخشی از آن سطح مورد انتظار پاسخدهنده از یک

موجود در محل عرضهی خدمات مربوط میشود .همچنین.

خدمت خاص را اندازهگیری کرده و بخش دیگر آن سطح

ظاهر کارکنان در چه وضعی هستند؛ بعد تجهیزات فیزیکی در

خاص را اندازهگیری میکند ،مقیاس اصلی سروکوال  22جفت

میکند که مشتری اغلب برای ارزیابی کیفیت آن را مدنظر قرار

ملموسات تضمین ،همدلی و پاسخگویی است.

 )2قابلیت اطمینان

ذهنیت قبلی افراد ،نیازهای شخصی و میزان آشنایی قبلی
مصرفکننده که معموالً در بخش خدمات بهصورت نقلقول

ظاهر تجهیزات و وسایل و ابزار فیزیکی موجود در محل کار،

درکشدهی کیفیت ارائهشده توسط آن سازمان یا شرکت

ارزیابی کیفیت خدمات مهم است این بعد تصویری را فراهم

سؤال براس سنجش پنج بعد از کیفیت خدمات شامل :اعتبار،

میدهد( .خسروی و یهمن)1392،

طبق این مدل ،انتظارات مصرفکننده از خدمات براساس

است .این بعد مهمترین موضوع برای مصرفکنندگان خدمت
است؛ یعنی اگر سازمان خدماتی درزمینهی زمان ارائهشده

خدمت ،شیوهی ارائهی خدمت و هزینهی خدمت وعدههایی
میدهد باید به آن عمل کند( .همان)2006،

 )3پاسخگویی به مشتریان

آیا کارکنان سازمان دارای سرعت عمل بوده و قادر به ارائهی

خدمات سریع هستند؟ این بعد از کیفیت خدمت ،بر نشاندادن
حساسیت و هوشیاری در قبال درخواستها و سؤاالت مشتری

تأکید دارد .معیار تعریف مسئولیتپذیری مدتزمانی است که
منتظر بماند( .گرجی)1384 ،
 )4تضمین

آیا کارکنان سازمان ،هوشیار ،تحصیلکرده ،شایسته و

قابلاعتماد هستند؟ این بعد صالحیت سازمان ارائهدهندهی

خدمات مقایسه میکند که درنتیجه با تعیین شکاف میان
انتظارات و ادراکات مصرفکننده از خدمات ،شکافهای

دیگری را معرفی میکند که موجب تنزل کیفیت خدمات در
سازمان شدهاند .در این چارچوب پنج نوع شکاف عنوان شده
است که برای پیبردن به ماهیت و علت هریک از شکافها و

چگونگی مقابله با آنها ،هرکدام جداگانه مورد بررسی قرار
میگیرد( :چوا )۲۰۰۸،

در فن کیفیت خدمات مقدماتی چند شکاف وجود دارد که

عبارتاند از( :وال محمدی)2010،

شکاف  )1تفاوت بین ادراکات مدیریت از آنچه مشتریان انتظار

دارند و انتظارات واقعی مشتریان:

شکاف  )2تفاوت بین ادراکات مدیریت و مشخصات کیفیت
خدمات (استانداردهای کیفیت خدمات):

شکاف  )3تفاوت بین مشخصات کیفیت خدمت و ارائهی

خدمت ،دقت و حسن نیت آن از دید مشتری را دربرمیگیرد.
این بعد از کیفیت خدمت مخصوصاً در خدماتی مهم است که

دستورالعمل برای ارائهی خدمات ارائهی کیفیت خدمات و

 )5همدلی

عدم حمایت کافی از کارکنان خط مقدم ،مشکالت پردازش یا

دارای ریسک باالتری باشند( .آرورا و همکاران )2011،

آیا سازمان ارائهدهندهی خدمت با مشتری نزدیکی و همدلی
دارد؟ توجه ویژه و فردی به وی و تالش در جهت درک نیازهای

مشتری و تأمین آنها را دارد؟ بهعبارتی یعنی اینکه براساس
روحیات افراد ،با هرکدام از آنها برخورد ویژهای میشود.

بهطوریکه مشتریان قانع شوند که سازمان آنها را درک کرده
است و برای آنها مهم هستند( .لی و همکاران)2015 ،
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خدمت واقعی؛ آیا استانداردها بهطور مداوم رعایت شدهاند؟

کیفیت باال را تضمین نمیکند .دالیل این مورد عبارتاند از
تغییرات عملکرد کارکنان خط مقدم /تماس.

شکاف  )4تفاوت بین ارائهی خدمت و آنچه در خارج از سازمان
موردنظر است؛ آیا به تعهدات بهصورت مداوم عمل شده است؟

شکاف  )5تفاوت بین آنچه مشتریان از یک خدمت انتظار
دارند و آنچه را که عم ً
ال دریافت میکنند( .سلطانی و همکاران،

 ،1386ص)46

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

مشتری مجبور است برای دریافت کمک یا پاسخ به سؤاالتش

دریافتشده از سازمان با عنوان ادراکات مصرفکننده از
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مطمئن و قابلاعتماد است؟ قابلیت اعتماد ،عمل به تعهدات

به افراد منتقل میشود ،شکل میگیرد که آن را با خدمات

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

آیا سازمان ارائهدهندهی خدمت در عمل به وعدههای خود

ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ

ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن

ﺷﮑﺎف 5

ﺧﺪﻣﺎت ادراكﺷﺪه
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه

ارﺗﺒﺎط ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﮑﺎف 4
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

ﺷﮑﺎف 3

ادراﮐﺎت ﻣﺪﯾﺮ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﮑﺎف 2

شکل  :4مدل تحليل شكاف خدمات

ابعاد موجود درسروکوال مقدماتی

الف) ملموسات :که عبارتاند از )1 :تجهیزات مدرن)2 ،
تسهیالت جذاب از لحاظ ظاهری )3 ،ظاهر پاکیزهی کارکنان،

 )4جذابیت مواد موجود (مثل نشریات و فاکتورها) از لحاظ
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ظاهری.

ب) ادب و اعتماد :که عبارتاند از )1 :کارکنان مجاب به دقت
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فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﺷﮑﺎف 1

اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه

و تعامالت صمیمانه )2 ،کارکنان مؤدب )3 ،کارکنان توانمند
در پاسخ به درخواستهای مشتریان )4 ،کارکنان القاکنندهی

صمیمیت به مشتریان.

پ) قابلیت اطمینان :که عبارتاند از )1 :حفظ سفارشهای

عاری از خطا )2 ،قابلیت اطمینان در بررسی مشکالت خدمت

به مشتریان )3 ،ارائهی خدمات تعهدشده )4 ،ارائهی خدمات
در زمان قول داد ه شده  )5اجرای خدمات بهصورت صحیح و
در اول وقت.

ت) مسئولیت و پاسخدهی :که عبارتاند از  )1آمادگی برای

پاسخگویی به سؤاالت مشتریان )2 ،نگهداری مشتریان

بهصورت مطلع در هنگامیکه خدمات انجام میشوند)3 ،

ارائهی سریع خدمات به مشتریان )4 ،خواستارمند بودن در
جهت کمک به مشتریان.

ث) همدلی:که عبارتاند از  )1راحتبودن ساعات کار اداری

و تجاری )2 ،توجه منحصربهفرد به مشتریان )3 .کارکنانی

که نیازهای مشتریان را بفهمند )4 ،مدنظر قراردادن بهترین

عالقههای مشتریان )5 ،کارکنانی که با مشتری بهصورت
مشتاقانه مواجه شوند( .گاریدو همکاران)2011،
مدل کیفیت فنی و وظیفهای

این مدل توسط گرونروز ( )1984ایجاد شد .این مدل چشمانداز

آمریکایی از کیفیت خدمات است .این مدل پیشنهاد میکند

که بین ادراک کیفیت خدمات و توابع کیفیت فنی و عملکرد
ارتباط مستقیمی وجود دارد .گرونروز در این مدل سه جز
کیفیت خدمات را مورد شناسایی قرار داده که عبارتاند از:

کیفیت فنی ،کیفیت وظیفهای و تصویر ذهنی.

 )1کیفیت فنی به کیفیت چیزی که مشتری بهراستی بهعنوان
یک نتیجه در تعامل با شرکت خدماتی دریافت میکند و نیز
اهمیت و ارزیابی او از کیفیت خدمت اشاره دارد.

 )2کیفیت وظیفهای به چگونگی بهدستآوردن نتایج فنی
اشاره دارد.

 )3تصویر ذهنی برای شرکتهای خدماتی دارای اهمیت بسیار

باالیی بوده و بیشتر ترکیبی است از کیفیت وظیفهای و فنی
و عواملی همچون سنتها و فرهنگ( .محمدی و همکاران،

)1395

ﺧﺪﻣﺖ درك ﺷﺪه

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ درك ﺷﺪه

ﻓﺮوش ﻣﺤﻠﯽ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ )ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت،

ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎ ،ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ

ﻓﺮوش ﻣﺤﻠﯽ( و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻮاﻣﻞ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪ اي

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻨﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﭼﻄﻮر

از اثرات مستقیم ارائهی خدمات با کیفیت بهبود توانایی
سازمان جهت ارضاي نیازهاي مشتریان بهصورتی اثربخش

است چراکه سازمان دریافته است که مشتریان خواهان چه
خدماتی هستند .همچنین ارائهی خدمات بهتر به مشتریان

باعث تکرار خرید و گسترش تبلیغات دهانبهدهان مثبت به
مشتریان بالقوه میشود .دیگر اثر مستقیم کیفیت خدمات،

افزایش توانایی سازمان جهت ارائهی خدمات بهصورتی کارا

به مشتریان است ،چراکه سازمان دریافته است که مشتریانش
چه خواسته و نیازهایی دارند؛ بنابراین ،از خدمات غیرضروری

کاسته و یا آنها را حذف میکنند .با افزایش کارایی و
اثربخشی در ارائهی خدمات سودآوري سازمان افزایش خواهد

یافت .چرخهی کیفیت خدمات در شکل  6نشان داده است.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي

ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ

شکل  :6چرخهی کیفیت خدمات (زینامل و پارسومان)1996 ،

کنترل فرایند خدمات

کنترل کیفیت خدمات را میتوان یک سیستم کنترل بازخورد
تلقی کرد .در یک سیستم بازخورد ،بازده را با یک استاندارد
مقایسه میکنند هرگونه انحراف از این استاندارد به ورودی

منعکس میشود و سپس تعدیالت الزم بهعمل میآید تا بازده

را در یک طیف قابلتغییر حفظ کند.
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بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﮐﺎرﮐﻨﺎن
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چرخهی کیفیت خدمات

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

شکل  :5مدل کیفیت فنی و وظیفهای ()Gronroos,1984

ﻣﺸﺘﺮي
)ورودي(

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪﻣﺖ

بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات

ﻣﺸﺘﺮي
)ﺧﺮوﺟﯽ(

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ اﻟﺰاﻣﺎت

شکل  :6کنترل فرایند خدمات

نتیجهگیری و پیشنهادها

توسط بسیاری از سازمانها و بهویژه شرکتهای خصوصی
مشهود است .خدمات و كيفيت خدمات از مشخصههای بقای
سازمانها در عصر رقابت است كه مراکز و نهادهای خدماتی

سال نهم -شماره  - 2پیاپی  - 32تابستان 1398

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺸﻪ ﺑﺮوز
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ

امروزه ،نگاه ژرف به موضوع کیفیت و اتخاذ راهبرد مشتریگرایی،
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ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﻨﺎﺑﻊ

باید تالش کنند نیازهاي مشتریان را بهدرستی بشناسد .گاهی
مراکز و نهادهای خدماتی خود تشخیص میدهند که چه

چیزي براي مشتریان حائز اهمیت است .تشخیص نادرست
سبب نارضایتی مشتریان و بیشترشدن فاصله بین رضایت
واقعی مشتري و رضایت مطلوب خواهد شد .کیفیت خدمات

بهعنوان یک قضاوت کلی در مورد سطح عملکرد خدمات یک
بنگاه تعریف شده است .در اصل ،کیفیت خدمات ارزیابی کلی

و نگرشی از ارائهدهندهی خدمات است .در دنياي امروز كه
رقابتها بهشدت در حال افزايش است ،كليد نگهداري مزيت
رقابتي پايدار ،كيفيت باالي خدمات ارائهشده سازمانهاست.

اين كيفيت باال ،بهنوبهی خود ،منجر به افزايش رضايت

مشتريان از سازمان خواهد شد .باالرفتن کیفیت خدمات در
ایجاد ارزش ویژهی «برند» نقش بسیار اساسی دارد .باالرفتن
کیفیت خدمات ،یعنی مشتري وفادار و مشتري وفادار یعنی

سود بلندمدت .شاید بتوان گفت مدیریت و بهبوددادن کیفیت

خدمات یکی از مهمترین عوامل افزایش رضایت مشتریان

است .زمانیکه یک سازمان از جو خدماتی قوی بهرهمند باشد

سیاستها ،فعالیتها و فرایندهای آن منعکسکنندهی اهمیت
خدمات برای سازمان است و کارکنان برای سازمان است و

کارکنان سازمان نیز باور خواهند کرد سازمان برای خدمات

باکیفیت ارزش قائل است.

در حوزهی کیفیت خدمات شاهد تدوین مقیاسهای مختلف

کیفیت خدمات هستیم اما تنها مقیاسی که بهطور وسیع مورد
استفاده قرار گرفته است مقیاس  SERVQUALاست این

مقیاس دارای پنج بعد ملموسات فیزیکی ،قابلیت اطمینان،
تضمین ،پاسخگویی به مشتریان ،همدلی است.

SERVQAL

را میتوان بهعنوان مبنایی جهت سنجش کیفیت خدمات
پذیرفت .اما ،پیش از استفاده از آن باید تالشهایی جهت
حصول اطمینان از تناسب این مقیاس با شرایط خاص یک

پژوهش صورت پذیرد .در دنیای کنونی ،بهبود کیفیت امری

انکارناپذیر محسوب میشود؛ بنابراین ،نمیتوان از نقش
قابلتوجه مدیریت کیفیت بهعنوان راهکار استمرار موفقیت

چشمپوشی کرد .مقیاس سروکوال را میتوانبرای اهداف زیر

بهکار برد :یکابعاد کیفیت خدمات را میتوان به ترتیب اهمیت
از دیدگاه مشتری سطحبندی کرد .دوم ،در این خصوص که

مشتریان چگونه هر بعد کیفیت خدمات را براساس دیدگاه

خود از سازمان ارائهدهندهی خدمات سطحبندی میکنند ،یک

ارزیابی بهدست آورد ،سپس میتوان دربارهی تمرکز و ساختار

چون این عامل نیز ميتواند به حس نگرش مثبت مشتري

سازمان نتیجهگیری کرد بدینمعنی که سازمان در عواملی که

كمك شاياني بكند .زمانيكه خدماتي اضافي و فراتر از سطح

عمل میکنند .سوم ،اجازه میدهد انتظارات کلی مشتریان

حس موردتوجه قرارگرفتن و ارزشی ايجاد ميكند و به افزايش

میتوان تأثیر عملکرد مدیریت بر کیفیت خدمات را بررسی و

انعطافپذيري در ارائهی خدمات محقق شود.

خدمات رقبا و سرانجام ،شناسایی و تعیین کمیت شکافهای

به مراکز خدماترسانی شود پس به مدیران و کارکنان پیشنهاد

از نظر مشتریانش بیشترین اهمیت را دارند تا چه اندازه خوب
از یک سازمان در طول زمان را پیگیری کرد .بدینترتیب

نظارت کرد .چهارم ،مقایسه کیفیت خدمات سازمان با کیفیت
ابعاد خدمت ،در برآوردن انتظارات مشتری موجب میشود

افزایش کیفیت خدمات نیز میتواند زمینهساز وفاداری مشتریان
میشود با افزایش کیفیت خدمات زمینهی مراجعهی مجدد
مشتریان را ایجاد کند .بهطورکلی ،کیفیت خدمات اهمیت
زیادی در رضایتمندی مشتریان دارد ،بهاینترتیب ،میتواند

کیفیت خدمات میتواند به یک سازمان جهت متمایزکردن

پیشنهاد کرد با توجه به تغییرات دائمی بازار و اضافه شدن

کند کیفیت باالی خدمات بهعنوان عامل اساسی در سودآوری

محصوالت و کیفیت خدمات در بخشهای مختلف ،رضایت

خود از دیگر سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک

رقبای دیگر ،مراکز خدماترسان باید تالش کنند با بهبود

بلندمدت نه تنها برای شرکتهای خدماتی بلکه برای

مشتریان را جلب کنند.

مطلوبتر شود ،خدمات در ذهن مشتریان ارزش بیشتری پیدا

جاري سازمان بهطور مستقیم (دورهاي) در فرایند توسعهی

سازمانهای تولیدی نیز بهشمار میرود .هرچه کیفیت خدمات

به مدیران پیشنهاد میشود فرايندها ،رويهها و دستورالعملهای

حفظ کنند که خدمات با کیفیتتری به اربابرجوعان خود

دستیابی به انعطافپذیری و قابلیت سازگاری ،توانایی و بهبود

تحقیقات مختلف درزمینهی کیفیت خدمات نشان داده است

مختلف را با استفاده از امکانات و تسهیالت خود فراهم آورند تا

تأثیر میگذارد با توجه به این موضوع میتوان به مدیران مراکز

به مدیران سازمانها پیشنهاد میگردد با به بهکار بردن

سازمانهایی میتوانند به سودآوری برسند و بقای خود را

ارائه دهند و بتوانند رضایت آنها را ایجاد کنند.

که ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان از مراکز خدماتی

به مدیران سازمانها پیشنهاد میشود تا با سرمایهگذاری جهت
وعدهی خود به مشتریان در زمان مناسب و کسب اهداف
اعتماد مشتریان جلب شود.

خدماترسان پیشنهاد داد تا ضمن ارزیابی کیفیت خدمات

تخصصهای مختلف و گوناگون و دانش و الگوها و طراحی

در جهت جلب رضایت مشتریان خود اقدام کنند .این مهم

مدیریت پیشرفته باعث افزایش نوآوری در خدمات شد.

بهطور دائمی ،با بهکارگیری راهبردهای بهبود کیفیت خدمات
میتواند بازگشت مجدد مشتریان و درنهایت ،در بلندمدت
افزایش سودآوری را به دنبال داشته باشد.

خدمات جدید و ف ّناوریهای پیشرفته و یادگیری فنون

به مدیران پیشنهاد میشود در راستای توجه به توسعهی
خدمات جدی د با یادگیری فعالیتها و تصمیمهای حیاتی خود

محققین ثابت کردهاند بهبود کیفیت خدمات باعث باالرفتن

را بر عواملی متمرکز کنند که تأثیر بهتر ،سریعتر و مستقیمتری

با توجه به این موضوع به مدیران نهادهای خدماتی پیشنهاد

دارند.

انگیزهی استفاده مجدد از مراکز خدماترسانی میشود پس

میشود تا با بهبود کیفیت خدمات در نهادهای تحت مدیریتی

خود ،انگیزهی الزم برای تداوم استفاده از خدمات برای
مشتریان و اربابرجوعان ایجاد کند.

بهبود کیفیت خدمات و ارزش خدمات ارائهشده از طریق
رفتارهاي مطلوب کارکنان ،مهارتهای ارتباطی و مكمل

در کسب موقعیت رقابتی مطلوب و اثربخشی خدمات سفارشی
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