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چكیده
یکی از عوامل کلیدی مؤثر در ایجاد تمایز و پیشی گرفتن از رقبا ،ارائة مستمر کیفیت برتر به
مشتریان است .رمز موفقیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به کیفیت خدمت بر آورده شده و یا
حتی از آنها پیشی گرفته شود .با توجه به اهمیت کیفیت خدمات در موفقیت سازمانهای امروز،
هدف از این مقاله ،بررسی ابعاد مؤ ثر بر کیفیت خدمات فنی واحد مهندسی فروش شرکت بازرگانی
پتروشیمی ،اندازهگیری شکافهای موجود در سیستم خدمترسانی و در نهایت ارتقاء و بهبود آن
است .بدین منظور از مدل تعدیلیافته سروکوال جهت سنجش کیفیت خدمات استفاده شد .در این
تحقیق تالش بر آن بوده که مدل مذکور با شرایط خاص سازمان تطبیق داده شود ،از این رو ،بُعد
ملموسات از مدل استاندارد با بُعد تنوعخدمت جایگزین گردید و از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی
جهت بررسی مدل نظری تحقیق استفاده شد .مدل تعدیل یافته با استفاده از نرمافزار لیزرل تحلیل و
صحت آن از نظر آماری مورد تأیید قرار گرفت .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار
 SPSSنشان داد که سیستم خدمترسانی واحد مهندسی فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی دچار
آسیب بوده و بنابراین وجود شکافهای خدماتی به اثبات رسید .در پایان راهکارهای عملیاتی جهت
ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود وضعیت موجود ارائه گردید.
واژگان کلیدی :کیفیت خدمات ،مدل سروکوال تعدیل یافته ،شکافهای خدماتی.
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مقدمه
امروزه سازمانها در محیطی پویا ،پرابهام و متحول فعالیت میکنند .یکی از بارزترین
ویژگیهای عصر حاضر ،تغییر و تحوالت شگرف و مداومی است که در شرایط
اجتماعی و فرهنگی (نظیر تحوالت در طرز تفکر ،ایدئولوژی ،ارزشهای اجتماعی)
سیاسی ،اقتصادی ،تکنولوژیکی و فراملی روی میدهد .از طرف دیگر یکی از
مشخصههای عرصة فعالیتهای سازمانی ،رقابتی شدن هر چه بیشتر و سختتر و
پیچیدهتر شدن شرایط حاکم بر رقابت سازمانها است .این در حالی است که انتظارات
و توقع مشتریان نیز هر روز جلوة تازهتری به خود میگیرد و آنها توقع دارند تا
سازمانها به کیفیت و تنوع کاالها و خدمات خود ،زمان ارائه خدمت و نحوة برخورد با
مشتری توجه ویژهای نمایند .بنابراین سازمانهایی موفق هستند که خود را با نیازهای
محیطی منطبق سازند و درصدد تأمین آنها برآیند و این امکانپذیر نیست ،مگر آنکه
سازمانها ضرورت حرکت به سمت مشتری را درك کنند .در واقع سازمانهای
مشتریمدار فعالیت خود را بر اساس انتظارات و ترجیحات مشتریان برنامهریزی کرده و
به دنبال ارضای نیازها و خواستههای آنان هستند .این ضرورت در خصوص سازمانهای
فعال در عرصة بینالمللی همچون شرکت بازرگانی پتروشیمی که نقش فروش
محصوالت مجتمعهای پتروشیمی را به عهده داشته و با فعالیت شدید رقبا در سطح
منطقه و حتی بازار داخلی ایران مواجه است ،بیشتر احساس میشود .بدین منظور در این
تحقیق ،ابعاد موثر بر کیفیت خدمات فنی واحد مهندسی فروش شرکت بازرگانی
پتروشیمی ،اندازهگیری شکافهای موجود در سیستم خدمت رسانی در نهایت ارتقاء و
بهبود آن با بهرهگیری از مدل تعدیل یافته سروکوال که با شرایط خاص این شرکت
منطبق است ،مورد بررسی قرار گرفت.
بخش اول این مقاله به بررسی مبانی نظری پیرامون مفهوم خدمت ،ابعاد کیفیت
خدمت و نحوة سنجش آن میپردازد .بخش دوم به روش تحقیق اختصاص یافته است.
از اینرو ابعاد کیفیت خدمات تبیین شده در این تحقیق ،ابزار جمعآوری اطالعات،
جامعه و نمونة آماری ،مدل تعدیل یافته تحقیق و نحوة اعتبارسنجی آن مورد بحث قرار
گرفته است .بخش سوم نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها را در بر میگیرد .بدین
منظور از نرمافزارهای  SPSSو  LISRELاستفاده شد و پنج شکاف مدل تحقیق در
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خصوص کیفیت خدمات فنی ارائه شده توسط واحد مهندسی فروش مورد محاسبه و
بررسی قرار گرفت .در پایان مقاله با نتیجهگیری از مباحث مطرحشده و ارائه پیشنهادات
عملیاتی جهت بهبود سیستم خدمت رسانی به پایان میرسد.

مبانی نظری و پیشینة تحقیق
یک باور عمومی در بازاریابی و کسب و کار حاکی از آن است که کاالها و
خدمات با کیفیت از مطلوبیت باالتری در بازار برخوردار هستند .تحقیقات انجام شده و
بررسی نتایج عملکردی کسب و کارهای مختلف نیز این باور را تقویت کرده و نشان
میدهد که خدمات با کیفیت بهبود قابل توجهی در سود ،کاهش هزینه و سهم بازار
ایجاد میکند .باور گسترده به این تفکر ،منجر به قرار گرفتن مفهوم کیفیت خدمت در
صدر مسائل استراتژیک سازمانها در سالهای متمادی گردید ] .[71تحقیقات تجربی
انجام شده بر اساس تأثیر استراتژیهای بازاریابی بر سود 7به وضوح رابطة مثبت میان
کیفیت خدمت و عملکرد سازمانی را مورد تأکید قرار میدهد .این تحقیق نشان میدهد
که مهمترین عامل تأثیرگذار بر عملکرد یک واحد کسب و کار ،کیفیت ادراك شده
از محصوالت و خدمات آن در مقایسه با رقبا است] .[71در تحقیقی مشابه ،رایشهلد و
ساسِر 1شواهد متقنی را در خصوص حفظ مشتریان با تأکید بر کیفیت خدمت ارائه
کرده و بیان میدارند که این رویکرد از طریق خریدهای بیشتر و مراجعه مجدد،
افزایش قیمت و کاهش هزینههای عملیاتی ،منجربه افزایش سودآوری خواهد شد].[71
در حالی که امروزه اکثر شرکتهای ایرانی متمرکز بر سنجش و اندازهگیری عملکرد
مبتنی بر شاخصهای مالی کوتاهمدت ،بهرهوری و کارایی هستند ،توجهی به ارزش و
رضایت مشتریان در بلندمدت ندارند .شاخصهای مالی نسبت به پیشبینی عملکرد
آینده بیشتر در سنجش نتایج تصمیمات گذشته مؤثرند .با توجه به اثرگذاری کیفیت
خدمت در موفقیت بلندمدت سازمانها سنجش آن در چارچوبی تعریف شده و بهطور
مستمر اهمیتی دو چندان خواهد یافت .طراحی چارچوب یا مدلی مناسب که با شرایط
سازمان مورد بررسی سازگار باشد نیازمند آشنایی با مفهوم خدمت ،ابعاد آن و مدلهای
رایج بهکارگرفته شده در سنجش آن خواهد بود که در ادامه به این موضوعات
1- Profit Impact of Marketing Strategies
2- Reichheld & Sasser
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پرداخته میشود.
تعریف خدمت و مفهوم کیفیت خدمات
"خدمت ،فعالیت یا فایدهای است که به مشتریان عرضه میشود ،ولی اصوال غیرقابل
لمس بوده و نمیتوان آن را به تملک خود در آورد"] .[5ادراك مشتریان از خدمت،
تعیینکنندة کیفیت آن است] .[4میتسر معتقد است ،مشتریان با مقایسة ادراك خود از
آنچه که دریافت کردهاند و آن چیزی که انتظار داشتهاند باید دریافت کنند ،نسبت به
کیفیت یک خدمت قضاوت میکنند .ماهیت بسیاری از خدمات به صورتی است که
مشتری در فرایند ارائه آن نیز حضور دارد ،بنابراین ادراك از خدمت نه تنها متاثر از
"خروجی یک خدمت" ،بلکه از "فرایند ارائه خدمت" نیز تأثیرپذیر میباشد .انتظارات
اولیه ،با فرایند ارائه خدمت و خروجی آن مقایسه میشوند] .[9در این راستا مشتریان
پس از هر رویارویی با خدمت ،سطح رضایت یا عدم رضایت خود را ارزیابی میکنند
و از اطالعات بهدست آمده برای بههنگام کردن برداشتهای ذهنی خود از کیفیت
خدمات استفاده مینمایند] .[1بهطور کلی دو شکل از کیفیت برای خدمات قابل تصور
است7 :ـ کیفیت فنی1 7ـ کیفیت کارکردی .[74] 1با توجه به اینکه اطالعات مربوط به
کیفیت فنی خدمات عمدتاً در دسترس مشتریان نیست ،سنجش آن به متخصصان و
مجریان آن صنعت محدود میشود .بدین منظور روشها و شاخصهای تعریف شدهای
وجود دارد که از آن جمله میتوان به دقت فنی تستها ،رویهها و ...اشاره کرد].[71
کیفیت کارکردی بر حالتی داللت دارد که خدمت به مشتری منتقل میشود .بنابراین با
توجه به دشواری سنجش کیفیت فنی ،این کیفیت کارکردی است که معموالً ادراك
مشتریان از خدمت را تحت تأثیر قرار داده و مبنای ارزیابی قرار میگیرد].[71

ابعاد کیفیت خدمات
1

صاحبنظران معتقدند که کیفیت خدمت یک سازة چندبعدی یا چند مؤلفهای
است .اما دربارة نحوة مفهومسازی و عملیاتی کردن این سازه اختالف نظر وجود دارد،
بهگونهای که هر یک ابعاد متعددی را برای آن ارائه نمودهاند ].[7

1- Technical quality
2- Functional quality
3- Multi-Attribute
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سنجش کیفیت خدمات
سنجش کیفیت خدمات به صورت عینی ،به علت ناملموس بودن ،ناهمگن بودن و
تفکیک ناپذیری کار دشواری است ] .[71به همین منظور تحقیقات زیادی جهت یافتن
مناسبترین روش سنجش کیفیت خدمات انجام شده و مدلهای مختلفی مانند
سروکوال ،سروپرف و سروایمپرف ارائه گردیده که تمامی آنها انتقاداتی را نیز به دنبال
داشتهاند ] .[77مدل سروکوال توسط زیتهامل ،پاراسورامان و بری در سال  7911ارائه
شد و از جمله قویترین و پرکاربردترین مدلها جهت ارزیابی کیفیت خدمات به شمار
میرود ] .[1کیفیت خدمات در این مدل از طریق یک پرسشنامه  11مؤلفهای سنجیده
میشود که بر پایه پنج بعد کیفیت خدمت 7طراحی شده است .این ابعاد عبارتند از:
ملموسات :1ظاهر کارکنان ،تجهیزات فیزیکی ،ماشین آالت و ابزارهای ارتباطی؛
قابلیت اطمینان :1توانایی ارائه خدمت بهصورت صحیح ،دقیق و در زمان وعده داده
شده؛
4
پاسخگویی  :شور ،اشتیاق و تمایل کمک به مشتریان و ارائه سریع خدمات به آنها؛
تضمین :5دانش و ادب کارکنان و توانایی آنها برای ایجاد اعتماد در مشتریان؛
همدلی : 1مهم شمردن مشتریان و توجه خاص و فردی به آنها و نیازهایشان؛
در شکل ( )7مدل سروکوال نمایش داده شده است که هدف آن بررسی و اندازهگیری
شکافهای خدماتی است که در ادامه به معرفی آنها پرداخته میشود:
شکاف اول ،شکاف اطالعات بازاریابی :1عبارت است از تفاوت میان انتظارات
مشتریان و برداشت مدیران از انتظارات آنها.
شکاف دوم ،شکاف استاندارد :عبارت است از تفاوت میان برداشت مدیران از
انتظارات مشتریان و استانداردهای کیفی خدمات .در حقیقت هدف ،شناسایی صحیح
انتظارات و نیازهای مشتریان و تبدیل آنها به استانداردهای عملکردی و طراحی
فرآیندها با هدف برآورد این انتظارات است.
7ـ این ابعاد پنجگانه در نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی از حدود  71بعد کیفیت خدمت استخراج شده و از استانداردترین و رایجترین
طبقهبندیهای ابعاد کیفیت خدمت در ادبیات محسوب میشوند.

2- Tangibles
3- Reliability
4- Responsiveness
5- Assurance
6- Empathy
7- Marketing Information Gap
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شکاف سوم یا شکاف عملکرد خدمت :7گام نهایی در فرایند ارائه خدمات با کیفیت،
پایبندی به استانداردهای عملکردی و اجرای آنها در صحنة عمل است که وجود
مغایرت در این خصوص را شکاف عملکرد خدمت مینامند.
شکاف چهارم ،شکاف ارتباطی :1اطالع رسانی در خصوص خدمات آثار شگرفی بر
رضایت مشتریان دارد که از آن بهعنوان زمینة مورد نیاز در زنجیره ارائه خدمت یاد
میشود .در این راستا شکاف ارتباطی تفاوت میان خدمت وعده داده شده
(اطالعرسانی شده) و خدمت ارائه شده به مشتری است.
شکاف پنجم ،شکاف کیفیت خدمت :در نتیجة تفاوت بین انتظارات مشتری از خدمات
و تجربه مشتری از وضعیت موجود ارائه خدمت ایجاد میشود.

شكل  .7مدل

سروکوال[1]،

پیشینة تحقیق
مسأله ارزیابی کیفیت خدمت و مدلهای سنجش آن بیش از دو دهه مورد توجه
محققان قرار گرفته است .در این راستا عمدتا تمرکز مطالعات بر کیفیت کارکردی
خدمت یا به عبارتی بر ویژگیهای مشترك کیفیت خدمات بوده و از اینرو است که
مدلی نظیر سروکوال در صنایع گوناگون مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .در این
1- Service Performance Gap
2- Communication Gap

مدل سنجش كيفيت خدمات فنی ارائه843 ...

میان محققان بسیاری با تعدیل جزئی مولفهها و ابعاد ،مدلی جهت بررسی زمینه
مطالعاتی خود طراحی نمودهاند ،این در حالی است که قابلیت تعمیم آن به کل صنعت
مورد توجه قرار نگرفته است .به عبارت دیگر هدف طراحی مدلی خاص برای یک
صنعت که توان ارزیابی همه جانبه ابعاد خدمت در حوزه مورد بررسی را داشته باشد،
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .تحقیقات انگشت شماری به این مهم پرداختهاند که
نتیجه آن دستیابی به یک مدل جدید و برآمده از مدلهای رایج سروکوال و سروپرف
1
بوده است که از آن جمله میتوان به هدپرف 7در حوزه تحصیالت تکمیلی و لیبکوال
در کتابخانهها اشاره نمود .در تحقیق حاضر نیز تالش شد تا مدلی جهت ارزیابی جامع
کیفیت خدمات مهندسی فروش طراحی شود که در تمامی شرکتهای بازرگانی
پتروشیمی قابل پیادهسازی باشد .همچنین با توجه به صالحیت فنی ـ تخصصی مشتریان
(کارشناسان شرکتهای فعال در صنایع پایین دستی پتروشیمی) ،لحاظ نمودن
مولفههای کیفیت فنی خدمت نیز تا گسترهای که توسط مشتریان قابل ارزیابی است ،در
دستور کار قرار گرفت .از اینرو با تشکیل گروههای کانونی ،ابعاد کیفیت و مولفههای
آن متناسب با حوزه مورد بررسی و با تمرکز بر خدمات فنی واحد مهندسی فروش
تعیین گردید و مدلی طراحی شد که با در برگرفتن هر دو جنبه کیفیت خدمت ،نسبت
به سایر تحقیقات انجام شده متمایز است .عمده کاربرد مهندسی فروش در حوزة
محصوالت با تکنولوژی باال است که عالوه بر رویههای معمول فروش ،اطالعرسانی
در خصوص ویژگیهای فنی ،راهنمایی در زمینة بهکارگیری محصول ،توسعه فرایندها
و ...را نیز طلب میکند .با توجه به منحصر به فرد بودن مدل طراحی شده و عدم وجود
مطالعهای با این رویکرد در حوزه مهندسی فروش ،تحقیقات مشابه را صرفاً میتوان در
قالب مطالعاتی که کیفیت خدمت و سنجش آن را دنبال کردهاند ،طبقهبندی نمود .نظر
به طیف وسیع مطالعات خارجی انجام شده در حوزة سنجش کیفیت ،1تحقیقات داخلی
از لحاظ صنعت مورد بررسی به همراه فراوانی مطالعات انجام شده به شرح جدول ()7
ارائه میشود:
1- HEDPERF
2- LIBQUAL

1ـ در نتیجه بررسی اینترنت و پایگاه دادههای  Science direct, Emeraldو  ProQuestمطالعهای با محوریت سنجش کیفیت خدمات
مهندسی فروش و همچنین بررسی آن در شرکتهای بازرگانی پتروشیمی یا صنایع مشابه یافت نگردید.
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جدول  .7دستهبندی مطالعات انجام شده در حوزه سنجش کیفیت خدمات
حوزه تحقیقاتی
 -1عمومی
 -2صنعت هواپیمایی
 -3صنعت پست
 -4صنعت بیمه
 -5صنعت بانکداری
 -6خدمات شهری
 -7کتابخانه
 -8آموزش عالی و دانشگاهها
 -9مراکز خدمات درمانی
 -11صنعت خودرو
 -11حوزه فناوری اطالعات
 -12صنعت حمل و نقل
 -13صنعت گاز
 -14خدمات الکترونیک

فراوانی مطالعات انجام شده
6
1
1
8
2
2
3
7
1
2
1
3
1
2

منبعwww.irandoc.ac.ir/www.noormags.com :

نکتة قابل توجه آن است که تمامی تحقیقات مذکور صرفا به بررسی شکاف پنجم
مدل سروکوال پرداخته و نحوة محاسبه و سنجش شکافهای دیگر مدل را تبیین
نکردهاند .این در حالی است که در تحقیق حاضر مدل مذکور پس از بومیسازی ،به
طور کامل عملیاتی و بهکار گرفته شده است.

روششناسی تحقیق
روش تحقیق حاضر از حیث هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوة گردآوری
دادهها از نوع توصیفی ـ پیمایشی است ] .[1در این تحقیق ابتدا با بهرهگیری از کتب،
مقاالت فارسی و انگلیسی موجود و همچنین منابع اینترنتی نسبت به شناسایی ابعاد
کیفیت خدمات اقدام گردید .سپس کلیه ابعاد و شاخصهای مرتبط با هر کدام که با
شرایط سازمان و نوع خدمات آن سازگاری بیشتری داشت مشخص و جهت طراحی
پرسشنامهها مورد استفاده قرار گرفت .جهت جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه استفاده
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شد .پرسشنامة اول (پیوست یک) ،جهت بررسی و اندازهگیری شکافهای اول و پنجم
مدل بهکار گرفته شد .این پرسشنامه ،پرسشنامه تعدیل و تکمیل شدهای است که با در
نظر گرفتن پرسشنامه استاندارد سروکوال و با مطالعه مقاالت جدید و همچنین کسب
7
نقطه نظرات صاحبنظران بهدست آمده و از  11سؤال و پنج بعد :تنوع خدمت
(سواالت ،)11،17،11،71،71،71،71،1،71قابلیت اطمینان (سواالت ،)74،71،1
پاسخگویی (سواالت ،)79،77،1،5،1،7تضمین (سواالت )9،1و همدلی (سواالت
 )4،75تشکیل شده است .سؤاالت این پرسشنامه که جهت ارزیابی وضعیت موجود ،و
انتظارات مشتریان مورد استفاده قرار میگیرد ،در چند نوبت توسط پژوهشگران مورد
بازبینی و اصالح قرار گرفت و توسط خبرگان سازمان ارزیابی شد و در نتیجه روایی
محتوایی و صوری آن تأیید گردید .ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از
پرسشنامههای وضعیت موجود و انتظارات مورد محاسبه قرار گرفت و مقدار آن به
ترتیب برابر با  1/914و  1/111به دست آمد .پرسشنامة دوم (پیوست دو) ،پرسشنامه
استانداردی است که از سوی پاراسورامان و همکارانش( )7997جهت بررسی و مطالعه
شکافهای دوم ،سوم و چهارم طراحی و پیشنهاد شده است.
جامعة آماری این طرح شامل کارشناسانِ شرکتهای فعال در صنایع پاییندستی
پتروشیمی میشود که مواد مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی پتروشیمی تهیه
میکنند .بر این اساس تعداد اعضای جامعه آماری حدود  5،111عدد تخمین زده شد.
نمونههای این تحقیق از نمایشگاه ایرانپالست جمعآوری گردید .در این تحقیق از
روش نمونهگیری خوشهای و تصادفی جهت جمعآوری نمونه استفاده شده است.
سالنهای این نمایشگاه خوشههای نمونه را تشکیل داده که از هر خوشه نیز ،چند نمونه
(کارشناسان شرکتهای مختلف) بهطور تصادفی انتخاب شده است .برای محاسبه
حجم نمونه از فرمولهای شماره 7و  1استفاده شده است .فرمول شماره  1در خصوص
دادههایی بهکار میرود که به صورت زوجی باشند .در این دو فرمول  nحجم نمونهN ،
حجم جامعه (برابر  P ،)5،111نسبت موفقیت (برای بهدست آوردن بیشترین حجم نمونه
برابر  1/5در نظر گرفته شد) ،میزان خطا بر اساس تحقیقات مشابه (برابر  1/11در نظر
7ـ این بعد تعمیمیافته بعد ملموسات از مدل استاندارد سروکوال میباشد که در آن تنوع خدمات فنی قابل ارائه واحد مهندسی فروش،
محوریت اندازهگیری و سنجش شکاف قرار گرفته است.
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توان
گرفته شد) ⁄ ،سطح زیر نمودار در سطح ( %95برابر  7/91میباشد)،
آزمون (برابر  1/14میباشد) Sd ،واریانس داده زوجی و ̅ میانگین نمونهای اختالفات
است.
)NZ p(1  p
فرمول ()7
n
2

2



) ( N  1)  Z 2 p( p  1
2

2

فرمول ()1

)

⁄

(

̅

براساس فرمول شماره  7حجم نمونه برابر  11و براساس فرمول شماره  1میزان حجم
نمونه برابر  15بهدست آمد .بنابراین حداکثر میزان حجم نمونه برابر  11بود که در این
تحقیق حدود  775مشتری مورد مطالعه قرار گرفتند.
در این پژوهش بعد ملموسات از مدل سروکوال با بعد تنوع خدمت (مشخصههای
فیزیکی و تنوع خدمات فنی) جایگزین گردید تا فرآیند آسیبشناسی و اندازهگیری
شکافهای موجود در سیستم ارائه خدمت با رویکردی کاربردی دنبال شود .در این
راستا مدل تعدیل یافته ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا قابلیت کاربرد آن از نظر
آماری مورد تأیید قرار گیرد.
آزمون مدل نظری تحقیق و بررسی روابط آن
در تحقیق حاضر ،به منظور بررسی مناسب بودن مدل تعدیل یافته و برازش صحیح
آن بر روی دادهها از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار  LISRELاستفاده شد.
این روش از لحاظ جبری بسیار پیچیده است و معموال برای انجام محاسبات آن از
برنامههای مختلفی مانند  LISRELو  AMOSاستفاده میشود ].[1
شکل ( )1خروجی نرم افزار  LISRELرا نمایش میدهد .همانطور که در شکل
مشخص است ضریب همبستگی باالیی میان متغیرهای مکنون و نشانگر وجود دارد و
بدینترتیب تمامی سازههای مکنون درصد باالیی از واریانس متغیرهای نشانگر را تبیین
میکنند .به عبارت دیگر ،مؤلفههای کیفیت خدمت طراحیشده در پرسشنامه بهگونهای
مناسب ،ابعاد کیفیت خدمت متناظر را تشکیل میدهند .از طرفی همبستگی پایین میان
سازههای مکنون یا همان ابعاد کیفیت خدمت مبین آن است که مدل موردنظر
جنبههایی مستقل از کیفیت خدمت را مورد سنجش قرار میدهد و این موضوع
صحهای دیگر بر طراحی مناسب مولفهها و ابعاد جهت سنجش کیفیت خدمت است.
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شكل .2خروجی نرم افزار لیزرل ـ مرحله اول
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بهمنظور بررسی برازش مناسب مدل مورد نظر روی دادهها ،دستهای از شاخصهای
نیکویی برازش ارائه و مورد تحلیل قرار گرفتند .در جدول ( )1خروجی نرمافزار
 LISRELو مقادیر قابل قبول برای هر یک از شاخصهای نیکویی برازش نمایش داده
شده است .همانطور که مشخص است تمامی این  1شاخص در محدوده قابل قبول
خود قرار دارند و میتوان نتیجه گرفت که مدل پنج بعدی تعدیلیافته از برازش مناسبی
بر روی دادهها برخوردار است.
جدول  .2شاخصهای نیكویی برازش ـ مرحله اول
ردیف

شاخصهای نیكویی برازش

مقادیر قابل قبول

خروجی LISREL

1

χ2

P- value ≥1/15

1/134

2

شاخص ریشه میانگین مربع خطای برآورد ()RMSEA

RMSEA ≤1/15

1/137

3

پارامتر عدم مرکزیت ()NCP

NCP = 1

1/11

4

ریشه میانگین مجذور باقی مانده ()RMR

مقادیر بسیار کوچک

1/158

5

شاخص نیکویی برازش ()GFI

GFI ≥1/9

1/93

6

شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ()AGFI

AGFI ≥1/9

1/91

از طرفی به منظور بررسی توان مدل در سنجش مفهوم کیفیت خدمت تحلیل عاملی
تأییدی دیگری با در نظر گرفتن ابعاد کیفیت به عنوان متغیرهای نشانگر و کیفیت خدمت
به عنوان متغیر مکنون انجام شد که نتایج آن مطابق شکل ( )1و جدول ( )1است:
جدول .3شاخصهای نیكویی برازش ـ مرحله دوم
ردیف

شاخصهای نیكویی برازش

مقادیر قابل قبول

خروجی LISREL

1

χ2

P- value ≥1/15

1/1856

2

شاخص ریشه میانگین مربع خطای برآورد ()RMSEA

RMSEA ≤1/15

1/1495

3

پارامتر عدم مرکزیت ()NCP

NCP = 1

1/11

4

ریشه میانگین مجذور بافیمانده ()RMR

مقادیر بسیار کوچک

1/161

5

شاخص نیکویی برازش ()GFI

GFI ≥1/9

1/914

6

شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ()AGFI

AGFI ≥1/9

1/915
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شكل  .3خروجی نرم افزار لیزرل ـ مرحله دوم
مرحلة اول

مرحلة دوم

تنوع خدمت

....

پاسخگویی

....

قابلیت اطمینان

....

تضمین

....

همدلی

....

0.78

کیفیت خدمت

0.6
9
0.8
5
0.9
0
0.7
6

نظر به اینکه شاخصهای نیکویی برازش در محدوده قابل قبول خود قرار دارند
(بهرغم آنکه شاخص  RMSEAبهطور مرزی در ناحیه قابل قبول قرار دارد) برازش
مناسب مدل دوم نیز تأیید میشود.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل میتوان استدالل نمود که مدل طراحی
شد .در سنجش کیفیت خدمات فنی واحد مهندسی فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی
از قابلیت کاربرد مناسبی برخوردار است.

تجزیه و تحلیل دادهها
پس از حصول اطمینان از قابلیت کاربرد مدل طراحی شده ،دادهها جهت محاسبه
شکافها و آسیبشناسی سیستم ارائه خدمت مورد استفاده قرار گرفت که نتایج آن در
ادامه ارائه میشود.
درجة اهمیت ابعاد کیفیت
هر یک از ابعاد کیفیت نقش تعیینکنندهای در رضایت نهایی مشتریان دارد؛ اما
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لحاظ نمودن این نکته که وزن و درجة اهمیت آنها از دیدگاه مشتریان متفاوت است
میتواند تحلیل نهایی دادهها را به شکل معنیدارتری جهتدهی نماید .بدین منظور از
مشتریان خواسته شد تا اهمیت هر یک از ابعاد را با استفاده از اعداد بین  7تا 11
ارزشگذاری نمایند .در گام بعدی میانگین امتیازات داده شده توسط مشتریان به مقیاس
صفر تا یک تبدیل و از این طریق اهمیت نسبی ابعاد تعیین گردید که نتایج آن در
جدول ( )4قابل مشاهده است .با توجه به نتایج جدول (آماره میانگین) ابعاد تضمین و
قابلیت اطمینان از نظر مشتریان مهمترین ابعاد میباشند.
جدول  .4درجه اهمیت ابعاد کیفیت

بعد پاسخگویی
بعد تنوع خدمت
بعد قابلیت اطمینان
بعد تضمین
بعد همدلی

تعداد

حداقل

حداکثر

55
55
55
55
55

1/14
1/12
1/12
1/11
1/17

1/29
1/37
1/32
1/37
1/35

میانگین
آماره

خطای معیار

1/1971
1/1864
1/2173
1/2117
1/1976

1/1162
1/118
1/115
1/115
1/116

انحراف معیار
1/146
1/159
1/143
1/141
1/145

تجزیه و تحلیل شكافهای خدماتی
شكاف کیفیت خدمت
به منظور ارزیابی این شکاف دادهها مبتنی بر آزمون تی استیودنت زوجی مورد
تحلیل قرار گرفتهاند که نتایج آن به شرح جدول ( )5میباشد:
جدول  .5شكاف کیفیت خدمت
اختالف زوجها
ابعاد کیفیت خدمت

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف معیار میانگین

فاصله اطمینان %95
حد پایین

آماره t

حد باال

-3/45
-3/89
1/11
1/11
-3/67
تنوع خدمت
1
-2/85
-3/28
1/116
1/17
-3/16
پاسخگویی
2
-3/12
-3/5
1/12
1/22
-3/26
 3قابلیت اطمینان
-2/68
-3/31
1/16
1/61
-3
تضمین
4
-2/48
-3/13
1/14
1/4
-2/75
همدلی
5
*درجة آزادی این جدول برابر  112و سطح معناداری دو دامنه در خصوص تمامی ابعاد برابر  1/1است.

-33/43
-28/85
-27/2
-18/92
-19/98
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با توجه به آمارة میانگین در خصوص هر بعد که نشانگر تفاوت میان وضعیت
موجود ارائه خدمت و انتظارات مشتریان است ،باالتر بودن سطح انتظار مشتریان از
وضعیت ارائه خدمت کنونی ،قابل استنتاج میباشد .از طرفی با توجه به اینکه سطح
معنیداری برای هر بعد از سطح خطای  1/15کمتر است شکاف در سطح تمامی ابعاد
تأیید و از نظر آماری ،معنیدار محسوب میشود .آماره میانگین نشان میدهد که از
دیدگاه مشتریان بیشترین شکاف مربوط به بعد تنوع خدمت و کمترین شکاف مربوط
به بعد همدلی است.
شكاف کیفیت خدمت موزون
تخصیص منابع تنها با در نظر گرفتن عدد شکاف ،نمیتواند رویکردی اثربخش
باشد چرا که اهمیت ابعاد از دیدگاه مشتریان متفاوت است .بدین ترتیب با محاسبه
شکاف موزون (حاصلضرب میزان شکاف در وزن بعد مورد نظر) میتوان به این مهم
دست یافت (جدول :)1
جدول  .6شكاف کیفیت خدمت موزون
ابعاد کیفیت خدمت

تفاوت انتظار و ادراک مشتریان

وزن ابعاد

شكاف موزون

تنوع خدمت
پاسخگویی
قابلیت اطمینان
تضمین
همدلی

-3/677
-3/169
-3/267
-3/113
-2/756

1/1864
1/1971
1/2173
1/2117
1/1976
1

-1/685
-1/614
-1/677
-1/635
-1/544
-3/154

کل

بررسی علل بروز شكاف کیفیت خدمت
همانگونه که از مدل سروکوال قابل استنباط است شکاف پنجم موسوم به شکاف
کیفیت خدمت ،تابعی است از اثر تجمعی چهار شکاف دیگر ،به عبارت ریاضی:
)Gap5 = f (Gap1, Gap2, Gap3, Gap4

بدینترتیب بهمنظور بررسی و تحلیل علل بروز شکاف کیفیت خدمت ،هر یک از
شکافهای چهارگانه مدل مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد.
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شكاف اطالعات بازاریابی
جهت اندازهگیری شکاف اطالعات بازاریابی تفاوت بین انتظارات مشتریان از
دیدگاه مدیران و انتظارات حقیقی مشتریان با استفاده از آزمون مقایسه زوجها مورد
محاسبه قرار گرفت که نتایج آن در جدول ( )1نمایش داده شده است:
جدول .1شكاف اطالعات بازاریابی موزون
ابعاد کیفیت خدمت

تفاوت شناخت مدیریت و انتظارات مشتریان

وزن ابعاد

شكاف موزون

تنوع خدمت
پاسخگویی
قابلیت اطمینان
تضمین
همدلی

-1/15873
-1/18868
-1/13839
-1/61412
-1/11172

1/1864
1/1971
1/2173
1/2117
1/1976
1

-1/1119
-1/1371
-1/1179
-1/1278
-1/1211
-1/14174

کل

با توجه به جدول ( )1راهبرد مناسب جهت افزایش آگاهی و شناخت اثربخش
انتظارات مشتریان تمرکز بر بعد تضمین و پاسخگویی است که بیشترین میزان شکاف
موزون را به خود اختصاص دادهاند.
سایر شكافها
به منظور اندازهگیری شکاف استاندارد ،شکاف عملکرد خدمت و شکاف ارتباطی،
به ترتیب وجود استانداردها ،میزان پایبندی به استانداردها و میزان تحقق وعدههای
سازمان در خصوص هر یک از ابعاد پنجگانه مدل در چارچوب طیف لیکرت توسط
مدیران و کارشناسان واحد مهندسی فروش مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً با کسر
امتیازات داده شده به هر بعد از عدد  ،1و با در نظر گرفتن اهمیت ابعاد از سوی مشتریان
شکاف مورد بررسی استخراج گردید .در این راستا نحوة محاسبه شکاف استاندارد
بهعنوان نمونه در جدول ( )1نمایش داده شده است:
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جدول  . 8شكاف استاندارد موزون
ابعاد کیفیت خدمت

متوسط میزان وجود استاندارد

نمرات شكاف

وزن ابعاد

شكاف موزون

تنوع خدمت
پاسخگویی
قابلیت اطمینان
تضمین
همدلی

4
6/142
5/428
6
5
کل

-3
-1/857
-1/571
-1
-2

1/1864
1/1971
1/2173
1/2117
1/1976
1

-1/559
-1/169
-1/326
-1/212
-1/395
-1/685

با توجه به نتایج جدول ( ،)1راهبرد مناسب واحد مهندسی فروش به منظور حداقل
رساندن شکاف استاندارد ،تمرکز بر حوزههای مختلف و بر حسب اولویت ذیل پیشنهاد
میگردد -7 :بعد تنوع خدمت؛  -1بعد همدلی؛  -1بعد قابلیت اطمینان؛  -4بعد
تضمین؛  -5بعد پاسخگویی.
رویه مشابهی جهت محاسبه دو شکاف باقیمانده بهکارگرفته شد که خالصه نتایج
آن به شرح ذیل است :شکاف عملکرد خدمت برابر  -7/1محاسبه گردید و راهبرد
مناسب به منظور حداقل نمودن آن ،تمرکز بر حوزههای مختلف و بر حسب اولویت،
ابعاد تنوع خدمت و پاسخگویی شناسایی شد.
شکاف ارتباطی برابر  -7/111محاسبه گردید و راهبرد مناسب به منظور حداقل
نمودن آن و نتیجتا دستیابی به رضایت بیشتر مشتریان ،در چارچوب تمرکز بر حوزههای
مختلف و بر حسب اولویت به ترتیب تنوع خدمت ،پاسخگویی ،قابلیت اطمینان،
تضمین و همدلی میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
همانگونه که اشاره شد یکی از الزامات بنیادی که بقای سازمانها را در دنیای
رقابتی امروز با مشخصه عدم اطمینان تضمین میکند ،شناخت نیازها و انتظارات
مشتریان و پایبندی به ارائه خدمات و محصوالت ،مبتنی بر نیاز در حال تغییر آنها
میباشد .از طرفی توجه به این نکته ضروری است که منابع در تمامی سازمانها محدود
هستند ،از اینرو ،سازمانها باید با برنامهریزی هدفمند ،منابع خود را در جهت اهداف و
اموری صرف کنند که بیشترین بازده را در کمترین زمان ممکن عاید سازمان نماید .در
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این راستا و با هدف شناسایی گلوگاهها و عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات فنی واحد
مهندسی فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی ،تحقیق حاضر عملیاتی و به اجرا گذاشته
شد تا بدین وسیله راهبردی مشخص جهت بهبود سیستم خدمترسانی تبیین و
اولویتهای مورد نظر تعیین گردد .بدینمنظور مدل استاندارد سروکوال با توجه به
شرایط سازمان مورد مطالعه بومیسازی شد و با بهرهگیری از رویکرد عاملی تأییدی
قابلیت کاربرد این مدل جدید در سنجش کیفیت خدمات شرکت بازرگانی پتروشیمی
بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .در گام بعدی تمامی شکافهای پنجگانه مدل که
تاکنون در تحقیقات مشابه کمتر مورد توجه قرار گرفته بود بررسی و بر اساس نتایج
حاصل اولویتهای مورد نظر جهت بهبود تبیین گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
اطالعات نشان داد که به لحاظ آماری تفاوت معنیداری میان درجه اهمیت ابعاد
کیفیت خدمت وجود ندارد و مشتریان در خصوص تمامی ابعاد سطح مطلوب را انتظار
دارند .همچنین مشخص شد که این واحد در هر پنج بعد کیفیت خدمت دچار آسیب
است که در این میان بیشترین اندازه شکاف متعلق به دو بعد تنوعخدمت و قابلیت
اطمینان است .بنابراین ،اولویتهای بهبود در جهت ارتقاء کیفیت خدمات این واحد و
دستیابی به رضایت بیشتر مشتریان متمرکز بر این دو بعد و مولفههای تشکیل دهنده آن
متمرکز خواهد بود .از طرفی تحلیل علل بروز شکاف کیفیت خدمت حاکی از آن
است که بهرغم شناخت نسبتا مناسب از انتظارات مشتریان ،این شناخت به طور مؤثر به
استانداردهای عملکردی تبدیل نمیشود .بنابراین ،طراحی و مهندسی مجدد فرایندها
جهت تأمین انتظارات مشتریان و بهبود وضعیت موجود پیشنهاد میگردد .آگاهیسازی
مستمر کارکنان از مولفههای اساسی کیفیت خدمات واحد مهندسی فروش را میتوان
عاملی مؤثر در حفظ و تداوم بهبود مستمر کیفیت بهشمار آورد .از اینرو آموزش
مناسب کارکنان و ایجاد انگیزه جهت پایبندی به استانداردهای عملکردی اهمیتی دو
چندان مییابد .همچنین به دلیل احتمال تغییر دیدگاههای مشتریان طی گذشت زمان،
ضرورت ارزیابی مستمر و منظم کیفیت خدمات بهعنوان یکی از عوامل کلیدی
موفقیت توصیه میشود .با توجه به عدم شناخت بسیاری از مشتریان از خدمات قابل
ارائه واحد مهندسی فروش ،اطالعرسانی مناسب در خصوص خدمات قابل ارائه،
افزایش شناخت آنها از سازمان و از همه مهمتر پایبندی به وعدههای داده شده منجر به
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کاهش شکاف ارتباطی و افزایش رضایت مشتریان خواهد شد .با توجه به موارد ذکر
شده شرکت بازرگانی پتروشیمی باید لزوم پایبندی به بهبود در سطح تمامی ابعاد در
بازه زمانی بلندمدت را بهعنوان جزئی جدایی ناپذیر از رسالت خود مدنظر قرار دهد.
در پایان پیشنهادات ذیل جهت تحقیقات آتی ارائه میگردد:
7ـ بسیاری از نویسندگان بر ارزیابی خدمات تنها مبتنی بر سنجش عملکرد اتفاق نظر
دارند ،از اینرو ادعا میکنند که مقیاس مبتنی بر عملکرد (مانند سروپرف) ،واریانس
بیشتری در سنجش کلی کیفیت خدمت را نسبت به مدلهای مبتنی بر شکاف تبیین
مینماید .از اینرو بکارگیری مدل سروپرف در حوزة مهندسی فروش میتواند
موضوعی ارزشمند برای تحقیقات آتی باشد؛
1ـ نظر به محدودیت منابع ،برآورده ساختن تمام نیازهای مشتریان امکانپذیر نیست .از
این رو آگاهی از حداقل و حداکثر سطح مورد انتظار مشتریان در خصوص مؤلفههای
کیفیت خدمت یا به عبارتی شناخت نسبت به محدوده تغییرات قابل قبول ،7بسیار حائز
اهمیت است .سازمانها با آگاهی از این موضوع میتوانند منابع را بهگونهای تخصیص
دهند که خدمات پایه 1و حداقل مورد انتظار مشتری فراهم آمده و دستیابی به حداکثر
رضایت امکانپذیر گردد .بنابراین تعدیل مدل با در نظر گرفتن محدوده تغییرات قابل
قبول جهت تحقیقات آتی پیشنهاد میشود؛
1ـ بهرغم طراحی مدلِ تحقیق با هدف امکان بهرهبرداری در گسترهای از شرکتهای
مشابه ،پیادهسازی و بررسی تعمیم پذیری آن در عمل پیشنهاد میشود.

1- Zone of tolerance
2- Core services
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پیوست 7
وضعیت کنونی

کامال مخالفم ...........................کامال موافقم

در مورد خدمات قابل ارائه ،اطالع رسانی مناسبی انجام
میشود.
در اولین مراجعه ،موفق میشوید مساله مورد نظر خود را در
سیستم تعریف کنید و مسیر ارائه خدمات به شما اعالم
میشود..
روند ارائه خدمات فنی ،از سرعت خوبی برخوردار است.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

4

به یک یک مشتریان توجه خاص میشود.

1

2

3

4

5

6

7

5

زمانبندی ارائه خدمات اعالم می شود.

1

2

3

4

5

6

7

6

تنوع خدمات فنی در حال ارائه کافی به نظر نمیرسد.

1

2

3

4

5

6

7

7

خدمات فنی مورد نیازتان درست تشخیص داده میشود.

1

2

3

4

5

6

7

8

تعداد کارکنان برای پاسخگویی به مشتریان کافی نیست.

1

9

کارکنان دانش کافی جهت پاسخگویی به شما را دارند.

1

11

به شما در انتخاب درجه (گرید) مناسب مشاوره میدهند.

1

1
2
3

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

فقط پاسخگوی پیگیری حضوری هستند و امکان پیگیری
تلفنی وجود ندارد.
تنظیمات الزم برای ماشین آالت مورد استفاده در تولید را،
متناسب با ماده فروخته شده شرح میدهند.
به تعهدات خود در زمان مقرر عمل میکنند.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

14

خدمات فنی را بدون خطا ارائه میدهند.

1

2

3

4

5

6

7

15

کارکنان صمیمانه و صادقانه به حل مشکل شما تمایل دارند.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

11
12
13

16
17
18
19
21
21
22

مشتریان برای مواد خریداری شده به مستندات فنی بیشتری در
زمان تحویل نیاز دارند.
در صورت نیاز خدمات فنی در محل شرکتتان به شما ارائه
میشود.
کلیه تستهای مورد نیازتان با کیفیت مطلوب انجام میشود.
نسبت به حل مشکل ناشی از مواد فروخته شده ،احساس
مسئولیت میشود.
دورههای آموزشی مختلفی با محوریت مشکالت مشتری در
حوزه فنی ،تولید و انتخاب درجه (گرید) برگزار میکنند.
در خصوص توسعه فرآیند و طراحی محصوالت جدید از شما
حمایت میکنند.
برای برنامهریزی تولید درجههای (گریدهای) مورد نیاز شما،
اقدام مناسب صورت میگیرد.
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پیوست 2
کامال مخالفم ...........................کامال موافقم

مشخصههای کیفی خدمات فنی
 )1بعد فیزیکی خدمت ،تنوع
خدمات ،ظاهر فیزیکی تجهیزات ـ
پرسنل ـ محوطه سازمان ـ وسایل

وجود استاندارد

1

2

3

4

5

6

7

میزان پایبندی به استاندارد

1

2

3

4

5

6

7

ارتباطی

میزان تحقق وعدهها

1

2

3

4

5

6

7

 )2تمایل سازمان به حل بیدرنگ

وجود استاندارد

1

2

3

4

5

6

7

مشکل فنی مشتری و ارائه خدمات

میزان پایبندی به استاندارد

1

2

3

4

5

6

7

فنی و اطالعرسانی

میزان تحقق وعدهها

1

2

3

4

5

6

7

 )3توانایی سازمان در ارائه خدمات

وجود استاندارد

1

2

3

4

5

6

7

وعده داده شده به طور دقیق و

میزان پایبندی به استاندارد

1

2

3

4

5

6

7

قابل اطمینان

میزان تحقق وعدهها

1

2

3

4

5

6

7

 )4دانش و توانایی کارکنان در

وجود استاندارد

1

2

3

4

5

6

7

ارائه خدمات فنی و ایجاد اعتماد و

میزان پایبندی به استاندارد

1

2

3

4

5

6

7

اطمینان در مشتری

میزان تحقق وعدهها

1

2

3

4

5

6

7

 )5همدلی و توجه خاص به

وجود استاندارد

1

2

3

4

5

6

7

مشتریان و عالقه کارکنان به حل

میزان پایبندی به استاندارد

1

2

3

4

5

6

7
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