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اهي دولتي   کنندگان رد سازمان ي كيفيت خدمات و رضايت مراجعو مطالعو

 ي موردي استان گيالن(  )مطالعو
 

 

 حميدرضا رضايي كليدبري ، مراد رضايي ديزگاه،  سجـّـاد صالحـي كردآبادي 

  چکيده:

ْااي وَلياا اسات      كٍٍدگاي اس ساسواي وٍدي وزاجعّ ي بيً كيفيت خدوات َ رضايت  سٍجش رابطّ ،ْدف اس ايً وطالعّ
كٍٍدگاي اس كيفيات خادوات اراياّ  ادِ ٌياش واُرو        ْاي وَليا َ ويشاي رضايت وزاجعّ ور ْىيً راسيا، كيفيت خدوات ساسواي

صُصاا، خادوات كيفاا بٓيازي ٌبا ت باّ       وْد بخش خ وطالعّ قزار گزفيّ است   ُاْد وحكىا َجُو وارو كّ ٌشاي وا
وْد  با ايً حال، بخش وَليا بايد ْىُارِ خدوات خُو را وُرو بزرسا َ بااسبيٍا قازار وْادر  ازا كاّ       بخش عىُوا ارايّ وا

 44ْااي اجزاياا اصا      د  ور ايً راسيا با تُجاّ باّ اباسي سياسات    ٍكٍ تزيً ٌارضاييا را ق ُل ٌىا كه اوزَسِكٍٍدگاي  وزاجعّ
ي رقابت بايد كيفيت خادوات خاُو را بٓ اُو بخشايدِ َ ور  اا       ْاي وَليا بزاي باقا واٌدي ور عزصّ اساسا، ساسواي قاٌُي

كٍٍدگاي بزآيٍد  ٌُيبٍدگاي وقالّ بز اساس ويغيزْاي الگُي سزَكُآل يعٍا واُارو ومىاُس، ايىيٍااي،     كبب رضايت وزاجعّ
ّ ولا، تأثيز ْز يك اس ايً  گُيا، اعيىاو َ ْه  اسخ ّ      وؤلفا كٍٍادگاي واُرو آسواُي قازار واوٌاد        ْاا را باز وياشاي رضاايت وزاجعا
  ي وعٍاوار َ وبايقيىا َجاُو وارو   كٍٍدگاي رابطّ وْد كّ وياي كيفيت خدوات َ رضايت وزاجعّ ْاي  ژَْش ٌشاي وا يافيّ

ظااار بااُوِ َ رضااايت تااز اس وياااٌگيً واُرو اٌي  ْاااي وَلياا كااه  گاز آي اساات كااّ كيفياات خادوات ساااسواي   اياً وطالعااّ بياااي 
ّ          كٍٍدگاي اس كيفيت خدوات اراياّ  ادِ ٌياش كاه     وزاجعّ كٍٍادگاي باّ    تاز اس ويااٌگيً واُرو اٌيظاار اسات  باا اياً حاال وزاجعا
گاُيا   ولا بيشيزيً ويشاي رضايت را اعسن وا يّ َ بُعد  اساخ  ْاي كيفيت خدوات اس بُعد ْه ْاي وَليا اس وياي وؤلفّ ساسواي
 كٍٍدگاي را بّ خُو اخيصاص واوِ است    وٍدي وزاجعّ رضايتتزيً ويشاي  ٌيش كه

 ها: كليد واژه

  گُيا، اعيىاو   اسخ، كٍٍدگاي وزاجعّوٍدي،  تيت خدوات، رضايفيك

                                                      
 .كارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت sajjad.salehi1362@yahoo.com 
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 مقدمه:

(. رص Olorunniwo et al., 2006كٍشز    اوضَطِ ثذشص دشزوبن ٌ شص وٓىش  صا اميشب وش       

تغييض جٓشت رارِ َ تجشزمب ثشّ ماش  اط     كطُصْبي پيطضفتّ، اقتػبر اط كبال ثّ سىت دزوبن 

 اسشششت ضشششزِ ْشششبي ثمٍزوشششزن رص رٌيشششبي اقتػشششبري اوشششضَط  تشششضمً يشششضامص وٓشششه

 (Ueltschy et al., 2007)يالگُ اط ،دزوبن ثض وجتٍ  ي جبوًّ رص كّ آي صسيزِ طوبي . اكٍُي 

 وجتٍ  ثض دزوبن حضكت كٍيه. م الگُ سىت ثّ كبال ثض وجتٍ 

ً  َل  راضتٍز؛ وضكظ قضاص رص كبالْب َ حبضيشّ رص يشضتّ، دزوشبن رص  دشزوبن  اوضَطِ امش

ّ  قضاص ْب سبطوبي تُجّ وضكظ رص كّ ْستٍشز ثبمشز رص ثذشص    (. Gummesson, 1993  اٌشز  يضفتش

اقتػبر اط اقتػبر وجتٍ  ثض تُليز كبال ثّ سُي اقتػشبر دشزوبن يشبن ثشضراصمه  وًىشبصطارِ َ      

ْب، ثشّ   ْبي صقبثت  َ ضٍبسبم  ٌهبن صاْجضر(. دزوبن ٌ ص وٓى  صا رص تًضمف 1386احىزي، 

كٍز. رص ح ي ت وح  بي ثض امً ثبَصٌز كّ سكُح ثشبالي   وٍهُص اٌجبن وزمضمت دزوت اميب و 

يشضرر؛ امشً    كٍٍزيبي َ وطتضمبي و  كٍٍزيبي وٍجض ثّ حيم وضاجًّ كيييت َ صؾبمت وضاجًّ

(. Hossain & Leo, 2009 كٍشز   ْبي دزوبت  ثسيبص ٌىُر پيزا وش   اوض ثّ دػُظ رص سبطوبي

ادتػشبظ ٌزاضشتّ، ثماشّ اط      َ ثبطصيشبٌ   دػُغ يْب ف ف ثّ سبطوبي يوزاص يوطتض اوضَطِ

 ي،َ ضشٓضٌَزوحُص  مش  يضا مضمتوشز  ي مّثب وكضح ضزي ٌهض ،ثّ ثًز يستهث ي سزِ 90 ي رّْ

. ثشب  ثضدُصراص ثُرِ است يا مژَِ مگبَِ جب يتاط اْى يظٌ  رَلت يْب رص سبطوبي يوزاص يوطتض

وٍبفى َ وػشبل  يىشُن جبوًشّ     يًتأو  ،رَلت مضمتوز  اغم سبلتفمسيّ َ ص مً كّتُجّ ثّ ا

 ضشٌُز   قمىشزار وش    رَلتش  يْب رص سبطوبي يوضرن َ ضٓضٌَزاي ثّ يٍُاي وطتض ي ْىّ است،

تشضمً صاِ   ٌهضاي وكىئً ي ثيطتض غبحت (. ثّ ي يز1388ِي الُاٌ  َ وًىبصطارِ،  تضجىّ  ْيُط،

ي  كٍٍزيبي است؛ امً وٓه تٍٓب رص سبمّ كست وُف يت، ثبق  وبٌزي رص سًْ وضاجًّثّ وٍهُص 

ْشبي   آمشز. ثشضد ك كبالْشب، كشّ راصاي و يشب       تُليزان مب دزوبن ثب كيييت ثّ رست وش  

وطذع ثضاي سٍجص كيييت ْستٍز، يىماشضر دشزوبت ، ٌشبومىُ  اسشت؛ ثشّ قشُصي كشّ        

چٍيً، تُليشز َ وػشضك دشزوبن صا     ٍز. ْهك ي دزوبت  ْض وطتضي ثب رمگضي فضق و  تجضثّ

دزوبن تُسف سشبطوبي تُليشز َ تُسشف وطشتضي رص ْشض       .رمگض تيايك كضر تُاي اط مك ٌى 

 .(1387ْب،  ي حيزصطارِ َ حبج  ضُر  طمتبوب َ پبصاسُصوبي، تضجىّ تجضثّ، وػضك و 
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ُو  َ ْبي يى ْبي اديض ٌبصؾبمت  ضٓضٌَزاي اط دزوبن اصامّ ضزِ تُسف سبطوبي رص سبل 

تشض اط حشز    ْب كيييت پبميً ْب افظامص مبفتّ است. احتىبل كى  َجُر راصر كّ آي اٌتهبصان آي

سبالصي وىاً است ثّ اط رست  تحضك  سيبس  َ رمُاي وكمُة صا ثپشمضٌز. رص امً ضضامف، كه

ْشبي رَلتش  ثبمشز امشً      صفتً ايتجبص وأوُصاي اراصي َ سيبس  وٍجض ضشُر. ثٍشبثضامً سشبطوبي   

تض ضزي ضٓضٌَزاي( صا ثّ يٍُاي مك وٍجى وُثق ثپشمضٌشز   ن اجتىبي   وٍت زتض َ وزي تغييضا

 Korunka et al., 2007.) 

ْب افشظامص   اط كيييت دزوبن سبمض سبطوبي ،كٍٍزيبي اط سُم  رمگض، ويظاي آيبْ  وضاجًّ

ٌيسشتٍز   كٍٍزيبي رمگض وبٌٍز يشضتّ پشمضاي ْض دزوت  مبفتّ َ ثب افظامص تًزار صقجب، وضاجًّ

تضمً صاْجضر  (؛ اط امً صَ رص چٍيً َؾًيت صقبثت ، وٍبست1388كبصاي،   سًيزا اصركبٌ  َ ْه

 ;Aldlaigan and Buttle, 2002ْب راضتً صَماضر ثٓجُر كيييت دزوبن اسشت    ثضاي سبطوبي

Allred & Addams, 2000; Barret, 1997   صقشبثت    44(. ثّ ْىيً رليب َ ثب تُجّ ثّ اغشب َ

ْششبي رَلتشش  ثششّ وٍهششُص كسششت صؾششبمت  اوششُص، ثٓجششُر كيييششت دششزوبن سششبطوبي كششضري

 كٍٍزيبي، رص صقبثت ثب ثذص دػُغ  َ سبمض صقجب ؾضَصي است.  وضاجًّ

ْشب   ي وشضرن اط آي  ي دزوبت  ْستٍز كّ ْىّ رٍْزِ ْبي رَلت  ما  اط وضاكظ اصامّ رستگبِ

اصطمشبث  َ سشٍجص كيييشت امشً      رْز؛ كٍٍز. رَلت يىُوبً دزوبن كيي  اصامّ و  استيبرِ و 

يُ ٌيسشتٍز، اوشضي    چُي ثذص دػُغ  پبسخ ْبي رَلت  ْه دزوبن ثّ امً رليب كّ سبطوبي

وطاب است. اط سُي رمگض وضرن ْه ثّ يٍُاي ضشٓضٌَزاي اط امشً دشزوبن صاؾش  ٌيسشتٍز.      

ّ ضزِ امجبر رص رٌيب، وُج تغييض َ تحُل اراصي َ اغ حبن اراصي  ِاوضَط ّ ي كش  قشُص  است؛ ثش

وشُصر   1381ي دزوبن ْستٍز. رص امشضاي امً وُؾشُو رص سشبل  ْىّ ثّ رٌجبل كيييت اصامّ

    ّ ي  صمشظي كطشُص رصثشبصِ    تُجّ قضاصيضفت. قجق تح ي بن اٌجبن ضشزِ تُسشف سشبطوبي ثضٌبوش

ّ    98ْبي رَلت ،  سٍجص يىماضر رستگبِ ي دشزوبن ٌبصاؾش     رصغز وشضرن اط كيييشت اصامش

ي ضُاْز وحاى  وجٍ  ثض امً كّ ثذشص   (. وجىُي1382ّاي، كبص ْستٍز  دميم  يضاق  َ ْه

 ,Sinhaرْشز، َجشُر راصر     دػُغ ، دزوبن كيي  ثٓتضي ٌسجت ثّ ثذص يىُو  اصامّ و 

ي دزوبن ثب كيييت ثشّ وشضرن    ْب ثّ اصامّ جب كّ رص سبليبي اديض تُجّ رَلت (؛ اوب اط آي1999

تُاٌٍشز   ْستٍز كّ چگٌُّ وش    سص وُاجّْب ثب امً پض ثيص اط يشضتّ ٌىبمبي ضزِ است، رَلت
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(. ثب 1382تض َ ثب كيييت ثبالتض اصامّ رٍْز  الُاٌ  َ صمبح ،  تض، ثٓتض َ كه ْظمٍّ دزوبت  سضمى

آمب ثيً كيييت »تُجّ ثّ وكبلت ييتّ ضزِ پژَْص حبؾض رص پ  پبسخ ثّ امً سؤال است كّ 

ّ     دزوبن سشبطوبي  ّ   ْشبي رَلتش  َ صؾشبمت وضاجًش ؛ ثشضاي  «اي َجشُر راصر   كٍٍشزيبي صاثكش

ْشبي   يُم  ثّ امً پضسص اط صَش تُغيي  تحميم  استيبرِ ضزِ است؛ ثّ كىك آطوشُي  پبسخ

ي امً رَ وتغيض وُصر اصطمبث  قضاص دُاْز يضفت. رص امشً   ثستگ  َ تحميب صيضسيُي صاثكّ ْه

ي وتغيضْشبي صؾشبمت    كشّ رصثضييضٌشزِ   -و بلّ پس اط پشضرادتً ثشّ وجشبٌ  ٌهشضي تح يشق     

ّ    ،-كٍٍزيبي َ كيييت دزوبن است اجًّوض ْشبي آي ثيشبي    صَش تح يق اضشبصِ ضشزِ َ مبفتش

 ييضي دُاْيه پضرادت. ضُر؛ رص پبمبي ٌيظ ثّ ثحث َ ٌتيجّ و 

 كنندگان مراجعهرضايت 

ّ     وٍزاٌّ وتشكض و  ُْش 1پيتض رصاكض اي  ضُر كشّ رص رصَي چٓشبصرمُاصي سشبطوبي، ٌتيجش

ّ    ضُر. تٍٓب ٌتيجّ حبغب ٌى   كٍٍشزيبي   ي َاقً  ثضاي ْض كست َ كبص، آي اسشت كشّ وضاجًش

تضمً يٍبغشضي ثبضشز كشّ وُجشت      ضبمز اط وٓه ،ثب كيييت ي دزوتِ صاؾ  راضتّ ثبضز. اصامّ

تُاٌٍز امً دزوت صا ثّ قشُص پبمشزاص    ْبم  و  طوبيضُر؛ ف ف سب و  2كٍٍزيبي صؾبمت وضاجًّ

كٍٍزيبي اط ٌگضش جبوً  ثضدُصراص ثُرِ َ تًٓز يىي ش  ثشّ    اصامّ رٍْز كّ رص وُصر وضاجًّ

اسشت.   تضمً يبوب وُف يت سبطوبي كٍٍزيبي، وٓه ي وضاجًّ آٌبي راضتّ ثبضٍز. راضتً رغزغّ

بي ثبضز. ٌبكبو  رص تح ق ثذطيزي ثّ كٍٍزي اَلُمت رص ْض سبطوبٌ  ثبمز جمت َ حيم وضاجًّ

امً اوض ثّ وًٍ  سُر ٌجضري، صضز ٌاضري، ضغب ٌزاضتً َ سضاٌجبن اط رسشت راري كسشت َ   

ثبمز راٌست كّ كيييت دشزوبن مشب كبالْشب     .(1384ٌژار،  ي امضاي كبص است  ْبثسُي، تضجىّ

ّ     اسبسشش   كٍششز كٍٍششزيبي اميششب وشش    تششضمً ٌ ششص صا رص صؾششبمت مششب ٌبصؾششبمت  وضاجًشش

 Andreassen , 1995صَ َ وتًبل  ْىيطّ رص پ  كست اقىيٍبي  ْبي پيص (. اط امً صَ سبطوبي

چشضا كشّ صؾشبمت ثشبالي      ؛(Wick & Leon, 1995كٍٍزيبي دشُر ْسشتٍز     اط صؾبمت وضاجًّ

ي تغييضان  كٍٍزيبي ٌُي  ثيىّ رص ثضاثض اضتجبْبن احتىبل  سبطوبي است كّ رص ٌتيجّ وضاجًّ

كٍٍزيبي رامى  رص وُاجٓشّ   ْب اجتٍبة ٌبپشمض است. وضاجًّ دزوبن، َقُو آيوضتجف ثب تُليز 

                                                      
1. Pitter Drucker 

2. Client Satisfaction 
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پُض  ثيطتضي راصٌز؛ طمشضا ثشّ رليشب تجضثيشبن دُضشبمٍز قجمش ،        ْبم  چطه ثب چٍيً وُقًيت 

ييضٌشز. ثٍشبثضامً يجيشت ٌيسشت كشّ جمشت        اضتجبْبن اٌزك سبطوبي صا ثّ صاحت  ٌبرمزِ و 

(. تًضميش  اط  1381ْب ضزِ است  يشبل ،   ي سبطوبيّ تضمً َنيي كٍٍزيبي وٓه صؾبمت وضاجًّ

ٌهشضاي ثبضشز، يجشبصن اسشت اط:      يبي كّ وُصر قجُل ثسيبصي اط غشبحت كٍٍز صؾبمت وضاجًّ

كٍٍزيبي اط يىماضر وُصر اٌتهبص ثشب يىماشضر    ي پيص اط دضمز وضاجًّ اي كّ اط و بمسّ ٌتيجّ»

(. 1386 يجزل  َ فضمزَي فض،  «آمز ي پضرادت ضزِ ثّ رست و  َاقً  ارصاك ضزِ َ ْظمٍّ

كٍٍزيبي ضضـ اسبس  ث بي سبطوبي است، سشبدت سشبطوبي ثشض     رص جبم  كّ صؾبمت وضاجًّ

(. 1388آمشز  الشُاٌ ،    كٍٍزيبي َ تُجّ ثّ آٌبي، سبدتبصي وكمُة ثّ ضىبص و  وجٍبي وضاجًّ

وٍجض  كٍٍزيبي َ كيييت ثبالي دزوبن رصك ضزِ ثبمز تُجّ راضت كّ صؾبمت ثبالي وضاجًّ

ّ Spreng et al., 2009يضرر   كٍٍزيبي َ وطتضمبي و  ي وجزر وضاجًّ ثّ وضاجًّ ي  (. ثّ ييتش

كٍٍشزيبي صا ضشبر َ دُضشحبل يضراٌيشز      جبي صؾبمت صئيس، ثبمز وضاجًّّ ث 1ارَاصرط رويٍگ

كٍٍزيبي ثّ يٍُاي مك دضَج   (. صؾبمت وضاج1388ًّي پبصسبميبي َ ايضاث ،   رفت، تضجىّ

كٍٍزيبي اط كيييت دزوبن وشُصر اٌتهشبص َ كيييشت دشزوبن رصك      ي وضاجًّ سّحبغب و بم

ثيٍش    ي دزوبن ثشضاي پشيص   رٍْزِ . صؾبمت ثّ تُاٌبم  اصامّ(Aydin et al., 2005)ضزِ است 

( صؾبمت، اصطمشبث  پشس اط   1991  2كٍٍزيبي ٌيظ ثستگ  راصر. ثّ ايت بر كبتمض تُقًبن وضاجًّ

كٍٍزيبي َ تُقًبت  اسشت كشّ آٌشبي قجشب اط رصمبفشت       وضاجًّدضمز كبال مب دزوبن اط جبٌت 

الطن ثّ سكض اسشت كشّ ثشب تُجشّ ثشّ      چٍيً  ْه .(Ting, 2004)اٌز  دزوت مب كبال اٌتهبص راضتّ

 وكبلًشششبن قجمششش ، كيييشششت دشششزوبن َ صؾشششبمت راصاي سشششبدتبصي وتىشششبمظ ْسشششتٍز  

  Ismail et al., 2006كيييت دزوبن َ صؾبمت ثّ ْبم  صا ويبي  ( ٌيظ تيبَن1993  3(. اَليُص

 قبمب ضزِ است: طمضضضح 

ْشبي وضثشُـ ثشّ     وظمشت  ثضاسب  َ ثّ قُص آصوبٌ ي كيييت دزوبن  قؿبَن رصثبصِ -1

ي صؾبمت، ثشض اسشب     ضُر؛ رص حبل  كّ قؿبَن رصثبصِ دزوبن اصامّ ضزِ اٌجبن و 

 پشمضر؛ ي دزوبن غُصن و  ْبي اصامّ ْب، ٍْجبصْب َ و يب  ثيٍ  پيص
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ّ  ارصاك اط  -2 ي  َلش  قؿشبَن رصثشبصِ    ؛ي قجمش  ٌشزاصر   كيييت دزوبن صثك  ثشّ تجضثش

 كٍٍزيبي ٌيظ َاثستّ است؛ ي قجم  وضاجًّ صؾبمت، ثّ تجضثّ

ضشُر؛ اوشب    كيييت وًىُالً ثب وًيبصْبي دبصج  ٌهيض قيىشت َ ضشٓضن سشٍجيزِ وش      -3

 (؛Ting, 2004ضُر   صؾبمت ثب وًيبصْبي اراصك  وُصر سٍجص َاقى و 

ضشٍبدت  ثشُرِ رص حشبل  كشّ صؾشبمت راصاي       ،ظبدزوبن ثّ قُص داصطمبث  كيييت  -4

رْشز كشّ صؾشبمت ضشبوب      ْبي ضٍبدت  َ احسبس  است. وكبلًبن ٌطشبي وش    جٍجّ

ضشُر   اٌتهبصان َ ارصاك ثُرِ َل  كيييت دزوبن غضفبً وجبحث ارصاك  صا ضبوب وش  

 Dabholkar & Overby, 2005 .) 

سبدتبصي جزايبٌّ اط كيييت دشزوبن ثشُرِ َ   پژَْط  ٌيظ صؾبمت راصاي  ي رص امً و بلّ

 يض ٌگضش َ احسب  دبظ َ وٍحػض ثّ فضر است. ثيبي

 كيفيت خدمات

كٍٍشزيبي تيشبَن    َ صؾبمت وضاجًّ 1ثبمز ثيً كيييت دزوبن قُص كّ اضبصِ ضز رص آغبط  ْىبي

يضرر؛ رص حبل  كّ صؾبمت صمطّ رص  قبمب ضز؛ چضا كّ كيييت دزوبن اوضي ضٍبدت  وحسُة و 

(. ثب امشً  Dabholkar & Overby, 2005; Spreng et al., 2009  ْبي احسبس  َ ارصاك  راصر جٍجّ

اي دك  است؛ ْضچّ ويظاي  كٍٍزيبي صاثكّ ي ثيً كيييت دزوبن َ صؾبمت وضاجًّ صاثكّ ،حبل

. (Pollack, 2008)ي دزوبن ثيطتض ثبضز ويظاي صؾشبمت ٌيشظ ثيطشتض دُاْشز ضشز       كيييت اصامّ

ي دزوبن َ وطتضمبي آي، و جُل  يبوب كيييت دزوبن ثّ يٍُاي صاْجضر صقبثت  وٓى  رص طويٍّ

ْشب اط   . كيييت دزوبن َ وحػُالن ٌشّ تٍٓشب ثشضاي سشبطوبي    (Newman, 2001 َاقى ضزِ است 

 اْىيششت صاْجششضري ثضدششُصراص اسششت ثماششّ اْىيششت رَ چٍششزاٌ  ٌيششظ ثششضاي اقتػششبر ومشش  راصر

 Tahi, 2008ْب مشبصي كشضرِ َ اط    تُاٌز سبطوبي صا رص تىبمظ ثب رمگض سبطوبي وبن و (. كيييت دز

ييت ثشبالي دشزوبن ٌشّ تٍٓشب رص     كٍز. كي صقبثت  صا ثضاي سبطوبي دُر حبغب   امً قضمق، وظمت

تُليشزي ٌيشظ رص صاسشتبي     ْبي سبطوبي ثماّ ،آَص است سُر ،ْبي دزوبت  وزن ثضاي سبطوبيثمٍز

كبص ييضٌز. امً يبوب، ثضاي جمت تُجشّ وطشتضمبي فًمش  َ ٌٓيتشّ      تُاٌٍز آي صا ثّ آَصي و  سُر
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، ييتّ ضزِ است كّ تُطمى دشزوبن ثشب كيييشت   چٍيً  ْه (.Ghobadian et al.,1994وؤثض است   

كيييت دزوبن صا چٍيً  ْه (؛Kim, 2006ضُر   ثضاي ث بي سبطوبي وحسُة و  ْب ما  اط صاْجضر

(. رص ْىشيً صاسشتب ثبمشز    1388كشبصاي،   ز  ٌجبن َ ْهراٌٍ تضمً يٍػض اثضثذط  سبطوبي و  وٓه

كٍز؛  ي دزوبن ثب كيييت، ٌ ص وٓى  رص غٍبمى دزوبت  اميب و  تُجّ راضت كّ تىبمب ثّ اصامّ

( Stafford et al., 1998ْبم  حيبت  است   چضا كّ كيييت دزوبن ثضاي سُرآَصي چٍيً سبطوبي

ٌتشبم  وكمشُة َ مشب ثشّ يجشبصت  كشبْص       كٍٍزيبي، كسشت   َ وٍجض ثّ افظامص صؾبمت وضاجًّ

 (.Yavas et al., 2004پيبوزْبي وٍي  است  

َّليّ رص دػُظ وُؾُو كيييت دزوبن ٌطبي و وكب رٍْز كّ كيييت دزوبن رصمبفت ،  لت ا

چشّ   آي ي دزوبن ثبمز يضؾّ كٍشز ثشب   رٍْزِ كٍٍز اصامّ كّ وطتضمبي تػُص و چّ  آي ي اط و بمسّ

ّ       رْز، ٌبض  و  ي دزوبن يى ً اصامّ و  رٍْزِ كّ اصامّ ْشبي   ضشُر. ثشضاي ولشبل، ثشض اسشب  ييتش

ميس كيييت دزوبن و يبس  ثضاي سٍجص امً وسألّ است كّ سك  دزوبن اصامشّ  : »2َ ثُوظ 1ُل

ي دزوبن ثب كيييت، ثّ وًٍبي پيشضَي اط   ضزِ تب چّ ويظاي ثب تُقًبن وطتضمبي وٍكجق است. اصامّ

ّ   « ْبي وطتضمبي، ثشض وجٍشبم  ثبثشت اسشت     دُاستّ ي حيشزصطارِ َ    طمتبوشب َ پبصاسشُصوبي، تضجىش

ضضـ اسبس  ثضاي ثٓجُر كيييت است  وحىشزي َ   ييت دزوبن پيصسٍجص كي .(1378ْب،  حبج 

يٌُشّ اجىشبو َاقًش  َجشُر      ْبي كيييت دزوبن ْيچ اوب رص وُصر اثًبر َ وؤليّ ؛(1382كبصاي،  ْه

ّ وٍزاي  راٌص ٌزاصر؛ ثب امً حبل ي اثًشبر كيييشت دشزوبن     وذتمف پيطٍٓبرْبي وتًزري رص طويٍش

ْبي غُصن يضفتّ رص دػُظ  اي اط وكبلًبن َ پژَْص زِ(؛ ثذص يىThai, 2008اٌز   اصامّ كضرِ

شُاصي صسشتى  َ      3سٍجص َ اصطمبث  كيييت دزوبن ثّ كىك اثظاص سضَكُال اٌجبن ضشزِ اسشت  ٌا

 ضُر.   (. رص امً پژَْص ٌيظ اط الگُي سضَكُال استيبرِ و 1384كبصاي،  ْه

كيييشت دشزوبن رص ثذشص    ييشضي كىّش  َ    ْبي تُسًّ مبفتّ رص اٌزاطِ امً الگُ ما  اط الگُ

ييشضي كيييشت    اصامشّ ضشزِ اسشت. اٌشزاطِ     4رَلت  است كّ تُسف پبصاسُصاوبي، طمتبوشب َ ثشضي  

كّ آمشب   ْب ثبمز اصامّ ٌىبمٍز؛ امً دشزوشبن ثشّ وٍهُص رصك وٍبست اط دزوبت  است كّ سبطوبي

وبن مك ي كيييت دز و بمسّچٍيً  ْه امً دزوبن وتٍبست ثب اٌتهبصان وطتضمبي است مب ديض؛
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رصجشّ َ وسشيض ادشت ك ثشيً      ،ييشضي  ضُر. امً اٌزاطِ ْبي رمگض صا ضبوب و  سبطوبي ثب سبطوبي

(. 1382سبطر  الشُاٌ  َ صمشبح ،    ْبي رَلت  صا وطذع و  ن وطتضي َ دزوبن سبطوبيااٌتهبص

 4، اقىيٍشبي 3يُم  ، قبثميت پبسخ2، قبثميت ايتىبر1امً و يب  ضبوب پٍ  ثًُز است: ومىُ  ثُري

 .(1387ْب،  ي حيزصطارِ َ حبج   طمتبوب َ پبصاسُصوبي، تضجىّ 5رل  ْه َ

ي وًٍبراص ثيً كيييت ا  يض َجُر صاثكّ رص دػُظ وُؾُو حبؾض، تح ي بن وتًزري ثيبي

( 1ي   جزَل ضشىبصِ  اي اط امً تح ي بن رص د غّ ؛كٍٍزيبي است دزوبن َ صؾبمت وضاجًّ

 يضرر. اصامّ و 

ی كيفيت خدمبت ي رضبيت  در زميىٍ( 0222-0212)ی اخير  مطبلعبتي كٍ در دٍَ :(1)ی  جديل ضمبرٌ

 است كىىدگبن اوجبم گرفتٍ مراجعٍ

 يافتٍ َا عىًان كشًر محقق سال رديف

1 2000 
ب ٍ  ًٍا وز

 وبراى ّن
گلستبى  ًا

ويفيت خدهبتٍ  رضابتت  
ًمااااص   ُ ثااااب  ّواااازا

 گزي ارسش هيًبجي

ِ   گز آى است وِ سطَح ثبالتي  ًتبتج ثيبى اس ويفيت خدهبت هٌجاز ثا
ز چِا ارسش ررتبتات ضادُ اس ساطال ثابالتي       رضبتت ضدُ است.ّ 

ًيش رر سط َررار ثبضد رضبتتثزخ ر.هٌدي  د َث َّا  ال ثبالتي خ

2 2000 
َاراسٍ   سي
ٍتت  ثبوزپز

 آهزتىب
ي ثااايي  ارستااابثي راثطااِا

ويفيت خادهبت  رضابتت   
ٍتبراري  هطتزيٍ  

طبى هي ًساجت ثِا ويفيات    هٌادي   رّد وِ احسبس رضبتت ًتبتجً 
ِ      خدهبت اراِت ضدُ اس سبسهبى تابراري هزا  ا  ٍ ٌٌادگبى   هٌجاز ثِا و

 گزرر. هي

3 2001 
تئَرٍراويسٍ  

 وبراى ّن
ًَبى  ت

اداسُ  راثطِ گيازي   ي ثيي ًا
ويفيت خدهبتٍ  رضابتت  
رسضاي   ٌٌدگبى هسبثمبتٍ  ثي

 اي حزِت

ِ     رارُ ر راثطا ٍ      ّابي آهابريٍ  َا ي هثجات هيابى ويفيات خادهبت 
رر تأتيد لزار هيرضبتت را  ِ  اث ابر لبثليات       َه وايي راثطا رّاد. ررّ 

  ِ رى راراي رر ا ات     اعتوبرٍ  هلوَس ثَا ويات ثيطاتزي اس  ًب ي ّا
رٍُ  پبسخ ٌّدگبى َث ًيش رتِج پبسخ ر َتي   ي ث دي را رر اختيبر رارر. گ

گ 2002 4 ًٍا  ٍ َ  چيي ل
ويفيت خادهبت  رضابتت   

ًيبت رتتبري  هطتزيٍ  

ٌٌد ًيّبت رتتبري هزا ِ  ابى اس ويفيات    و گبى  رر پي  لت رضابتت ًآ
    ِ خدهبت اراِت ضدُ رر لبلت توبتل ِث خزتد هجدر  تجليغابت سايٌِ ثا

َر  سيٌِ و  ً...ٍ  وٌد. پيدا هيي هثجت 

5 2003 
ثبتيٍ  

 وبراى ّن
ًيب  اسپب

   ٍ  ُ ويفيااات ررن ضاااد
ّاابي  رضاابتت رر ساابسهبى

ِ  چٌاااادهٌ َرُ ي اراتاااا
ٌٌاادُ رر  و ي خاادهبت وهاَا

ٍلتاي  هطبل بتي: خادهبت   ر
ًيب(  اسپب

طبى هي  ً از چِا خادهبت ررن ضادُ اس ويفيات       اتي هطبلِ  رّدّ 
وابى هياشاى ساطال رضابتت      ِّ ًياش    ثبالتزي ثزخَررار ثبضد ث هٌادي 

 تبثد. اتشاتص هي

                                                      
1. Tangibles 

2. Reliability 

3. Responsiveness 

4. Assurance 

5. Empathey 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 26 

 

  (استان گيالني موردي  )مطالعو اهي دولتي کنندگان رد  سازمان ي كيفيت خدمات و رضايت مراجعو مطالعو

 
ی كيفيت خدمبت ي  در زميىٍ( 0222-0212)ی اخير  مطبلعبتي كٍ در دٍَ :(1)ی  جديل ضمبرٌی  ادامٍ 

 است گرفتٍكىىدگبن اوجبم  رضبيت مراجعٍ

 يافتٍ َا عىًان كشًر محقق سال رديف

گ 2004 6  ويفيت خدهبتٍ  رضبتت هبلشي تٌي

طابى هاي   ِ     سٌجص رضبتت هطتزيً  ي  رّاد وِا رضابتت راثطا
زچِ ويفيت خادهبت   ٌب وِّ  هتمبثلي ثب ويفيت خدهبت رارر؛ ثدتي ه 
وابى هياشاى ثابالتز        ّ ًياش ثِا رر سطَح ثبالتزي اراِت ضَر رضبتت 

ر. د َث َّا  خ

7 2005 
َتي ٍ  چ

 وبراى ّن

وزُ 
َثي ٌ  

ي ثيي اث بر ويفيات خادهبت    راثطِ
َثي  ٍ رضبتت ثيوبراى رر وزُ  ٌ

ٍ    تبتِت ٍاثط ثيي ويفيات خادهبت  ّبي اتي هطبلِ  ررن ررستي اس ر
طبى هي گزش را ثز اسبس  ٌسايت    ؛رّد رضبتت ثيوبراى راً  اتيً 
ع خدهبت ثيبى هي  وٌد. سيٍ  ًَ

8 2005 
َوبرٍ   راْث

 ٍرثبيا
 آهزتىب

ٍ پيبهااد ارستاابثي    ااد  ارتجاابف تزاٌت
 ويفيت خدهبتٍ  رضبتت هطتزي

شرتىي ثاب ويفيات    ًتبتج ثيبى دي ارتجبفً  َاهل تزاٌت ِ ع گز آى است و
ًيش ثب رضبتت هطتزي ارتجبف رارر. َاهل پيبهدي  ٍ  ع  خدهبت راضِت

9 2006 
اسو يلٍ  

 وبراى ّن
 هبلشي

ويفيااات خاااادهبت  رضاااابتت  
ٌٌااادگبىٍ  هزا  ااِا ٍتااابراري  و
ٍلتي هبلشي( وسبسهبى  ّبي ر

ٍلتاي اس لظاُب ث  اد      ّبٍ  سابسهبى  رّد وِ سبسهبى ًطبى هي ّابي ر
رى رضبتت هزا ِ  وَرُ هلوَس َث ٌٌدگبى را  لتً  د؛ اهاب اسً  از    و ًا

ج َاهل ٌپ ِ    گبًِ ِث رضبتت هزا ِ  سبتز ع ًيبتتا ٌٌادگبى رسات  اد؛   و ًا
ن ًيش رر ث  دّ  ًبرضبتتي  دُ ه ثيطتزتي   ضَر. يرلي هطّب

10 2006 
َا ٍ  ًٍي ر اَل

 وبرى ّن
 آهزتىب

 ٍ ويفيت خدهبت  رضبتت هطتزي 
 ًيّبت رتتبري

ِ ارستابثي     ًيش ثب استفبرُ اس اث بر ارستبثي ويفيت خادهبت ثا اتي هطبلِ  
ٌبتي ثازاي رضابتت ثِا حسابة      ٍ  ويفيت خدهبت را هج آى پزراخِت

رر. هي  ٍآ

11 2006 
 يًبگ ٍ 

گ  ًٍا
 خدهبتٍ  رضبتتتأثيز ويفيت  آهزتىب

طبى هي ٍ     رّد راثطِ ًتبتجً  ي هستظىوي هيابى ويفيات خادهبت 
َر رارر.  رضبتتٍ  

12 2007 
ٍلتسىي ٍ  ا

 وبراى ّن

آهزتىب  
صاپي  
 آلوبى

  ِ ويفيت خدهبتٍ  رضبتت وهمبتسا
ثاايي الوللااي اس ارراواابت خاادهبت 

 اي( حزِت

ٌّگبهي وِ عولىزر سابسهبى پابتيي    ًت برات   ثدٍى ررً  ز گزتتي ا
ِ  ا زچا  ّ رٍُ  ًيش پبتيي َث ست ورر آهزتىبٍ  آلوبى( ويفيت ررن ضدُ 

ًياش رر ساطظي    ويفيت رر سطَح ثبالتزي ثبضد ورر صاپي( عولىزر 
ر. د َث َّا  ثبال خ

الن 2008 13  آهزتىب َپ
 ِ ي ثاايي ويفياات   اساابس راثطاا

   ٍ ٍ رضاابتت هطااتزي  خاادهبت 
 ٍتبراري

خدهبت هٌجاز  رارر وِ سطال ثبالتزي اس ويفيت  اتي هطبلِ  ثيبى هي
 ضَر. ِث سطَح ثبالتزي اس رضبتت هي

 ٌّد  يسؤال 2008 14
ااداسُ ٍ  ًا گياازي رضاابتت هطااتزي 

 ويفيت خدهبت رر هزاوش هخبثزاتي

گاز آى اسات وِا هادتزتت ويفيات خادهبت رر هزاواش         ًتبتج ثيبى
ًبرتدُ هاي  گابرر؛ ويفيات رر ابلات هزاواش      هخبثزاتي  هطتزتبى را  ًا

داضِت  يً  ًبسلي است.خدهبتي تب  بتگّب  ٍ تب رر سطال 

15 2009 
ٌيبتيىيس  چي

 ٍ
 ليوپزاپبليس

ًَبى  ت
   ٍ تأثيز ويفيت خدهت ثاز رضابتت 

ي هثجات رر   تجليغبت سيٌِ ِث سيٌِ
داضتي ثخص هزالجت  ّبي ْث

ِ       ضبتتوِ ر گز آى است ًتبتج ثيبى ي  ثاز تجليغابت سايٌِ ثِا ساٌي
ن رلاي وِا تىاي اس اث ابر ارستابثي ويفيات        هثجت هؤثز است؛ ث  دّ 

ًيش ِث طَر هستمين ثز تجليغبت سيٌِ ِث سيٌِ ي هثجات   خدهبت است 
 تأثيزگذار است.

برا الرّزي 2009 16  وًب
ويفيت خدهبت  احسبس رضابتت  

  ِ ًيّاابت رتتاابري وهطبل اا اي رر  ٍ 
ّتل  راري( صٌ ت 

ضد وِ ويفيت خدهبت ِث صَرت هستمينٍ  بياز هساتمين ثاز    ثيبى 
 احسبس رضبتت تأثيزگذار است.

17 2010 
 َگب ٍ 

 وبراى ّن
الًد  ٌت

ٍ ارتجاابف آى ثااب   ويفياات خاادهبت 
ٍتبراري  رضبتتٍ  

ُ   ثيبى ضد وِ ويفيت خدهبت هٌجز ِث رضبتت هزا ِ  ٌٌدگبى ضاد و
ًبى را رر پي  ٍ رضبتت هزا ِ  ٍتبراري آ ًيش  ٌٌدگبى   راضِت است.و
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 وش تحقيقر

ْشبي و يشب     الگُي ويُٓو  تح يق حبؾض الگُم  است كشّ رص آي ثشب اسشتيبرِ اط سشؤال    

ْشبي رَلتش  ثشض وجٍشبي پشٍ  ثًُشز        ي سبطوبي سضَكُآل ثّ اصطمبث  كيييت دزوبن اصامّ ضزِ

رل  پضرادتّ ضشزِ اسشت. رص    يُم ، وُاصر ومىُ  َ ْه اقىيٍبي، قبثميت ايتىبر، قبثميت پبسخ

ييضر. الگُي  كٍٍزيبي وُصر وكبلًّ قضاص و  ي وُجُر ثيً آي ثب صؾبمت وضاجًّ امً الگُ صاثكّ

ي ويبْيه َ اثًبر وُصر ٌهض رص پژَْص ثُرِ َ اصتجبـ ثيً اثًبر َ ويبْيه رص  طمض رص ثض ييضٌزِ

ي اصتجشبـ ثشيً وتغيضْشب َ رص پبمشبي،      اٌز. رص امً پژَْص غضفبً ٌحشُِ  ْب وطذع ضزِ فضؾيّ

يشُم ، وشُاصر ومىشُ  َ     طمبث  كيييت دزوبن مًٍ  اقىيٍبي، قبثميت ايتىبر، قبثميت پبسشخ اص

چٍشيً   ْشه  كٍٍزيبي وُصر سٍجص قضاص يضفتّ اسشت؛  رل  ثّ وٍهُص كست صؾبمت وضاجًّ ْه

 ييضر.  ثٍزي قضاص و  ْبي كيييت دزوبن وُصر صتجّ ويظاي صؾبمت آٌبي اط دضرِ و يب 

 

 مفًُمي تحقيق الگًی( 1) ی ضمبرٌ ضكل

( قضاحش   1998كبصاي   اثًبر وتغيض كيييت دزوبن كّ ثض وجٍبي الگُي پبصاسُصاوبي َ ْه

 ييضٌز. ( وُصر اصطمبث  قضاص و 1ي   ضزِ ثض اسب  جزَل ضىبصِ

اٌشز   ثّ كبص صفتّكٍٍزيبي  وضاجًّييضي ويظاي صؾبمت  ثسيبصي اط اثظاصْبم  كّ ثضاي اٌزاطِ

 (؛Caruana et al., 2000اٌشز    اي مگبٌّ ثّ وٍهشُص سشٍجص صؾشبمت ثشُرِ     اغمت ضبوب وؤليّ

 اطميىان

 اعتمادقابليت 

 قابليت پاسخگًيي

 مًارد ملمًس

 دلي َم

 كيفيت خذمات

 رضايت

 كنندگان مراجعه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 67 

 

  (استان گيالني موردي  )مطالعو اهي دولتي کنندگان رد  سازمان ي كيفيت خدمات و رضايت مراجعو مطالعو

 
كٍٍزيبي اط دزوبن اصامّ ضزِ غُصن  ي سٍجص صؾبمت وضاجًّ وكبلًبت  رص طويٍّچٍيً  ْه 

 ضششُر ي تششك سششؤال  اسششتيبرِ وشش    ٌبوششّ ُص اط اثششظاص َ پضسششص يضفتششّ كششّ ثششزمً وٍهشش  
 Caruana et al., 2000; Sivadas & Baker-perwitt, 2000;Theodorakis et al., 2001; 

 Sureshchandar et al, 2002; Ting, 2004; Ismail et al., 2006;Chaniotaks & Lymperopoulos, 2009.) 
ّ ّ يبٌّ َ چٓبصيبٌ ْبي سّ الجتّ ضبدع كٍٍشزيبي وُجشُر    اي ٌيظ ثضاي سٍجص صؾبمت وضاجًش

راصر كّ راصاي تٍُو كبصام   ْب ثيطتض ثضاي َاحزْبم  (؛ امً ضبدعOlorunniwo, 2006است  

ْبي دػُغ   ْبي رَلت  َ ْه سبطوبي ٌُي  اط دزوبن كّ ْه سبطوبي مًٍ ثيطتضي ْستٍز؛ 

ْشبي رَلتش     ق حبؾض رص وُصر سشبطوبي جب كّ تح ي كٍٍز؛ اوب اط آي ي آي وجبرصن و  ثّ اصامّ

  ّ ْشبي طمششبري ٌيشظ ٌزاصٌشز ثششّ وٍهشُص سشٍجص صؾششبمت       كٍٍششزيبي اٌتذشبة  ثشُرِ َ وضاجًش

ّ    ي تك كٍٍزيبي اط وؤليّ وضاجًّ  كٍٍشزيبي صا وشُصر سشٍجص    يبٌّ كّ صؾشبمت كمش  وضاجًش

ّ   ضشُر. ثشب تُجشّ ثشّ امشً كشّ صؾشبمت        رْز اسشتيبرِ وش    قضاص و    كٍٍشزيبي   وٍشزي وضاجًش

 امششً ٌگششضش صا ثششب تُجششّ ثششّ    ،ضششُر غششُصن مششك احسششب  َ ٌگششضش ثيششبي وشش    ثششّ 

ويشظاي صؾشبمت ضشىب ثشّ يٍشُاي      »ٌبوّ َ ثض اسب  و يب  لياضن ثّ امً غُصن كّ  پضسص

وُصر اصطمشبث  قشضاص   « كٍٍزيبي اط دزوبن اصامّ ضزِ رص امً سبطوبي چّ و زاص است  وضاجًّ

 رْيه. و 

 ْبي تح يق ٌيظ يجبصتٍز اط: ضؾيّف

ّ      ی اصلی  ژلهش:     يهفرض  كٍٍشزيبي رص   ثشيً كيييشت دزوششبن َ صؾشبمت وضاجًش

 ْبي رَلت  استبي يي ي صاثكّ َجُر راصر. سبطوبي

ثيً ويشظاي اقىيٍشششبي اط دشزوشششبن اصامشّ ضشششزِ اط سشُي        فرع  اشّل   ی فرضيه 

 كٍٍزيبي صاثكّ َجُر راصر. ْبي رَلت  استبي يي ي َ صؾبمت وضاجًّ سبطوبي

رلش  اط دشزوشششبن اصامشّ ضششزِ اط سشُي       ثشيً ويشششظاي ْشه    ع  دشم فر ی فرضيه 

 كٍٍزيبي صاثكّ َجُر راصر. ْبي رَلت  استبي يي ي َ صؾبمت وضاجًّ سبطوبي

ْبي رَلت  استبي يي ي  ثيً ويششظاي قشبثميت ايتىششبر سبطوبي فرع  سوم  ی فرضيه 

 ر.كٍٍزيبي صاثكّ َجُر راص ي دزوبن َ صؾبمت وضاجًّ رص اصامّ

ْشبي رَلتش  اسشتبي   يُم  سبطوبي ثيً ويششظاي قشبثميت پبسخ فرع  چهارم  ی فرضيه 

 كٍٍزيبي صاثكّ َجُر راصر. ي دزوبن َ صؾبمت وضاجًّ يي ي رص اصامّ
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ْبي رَلت  استبي يي ي ثّ ومىُ   ثيً ويششظاي تُجّ سبطوبي فرع  ژنجم  ی فرضيه 

 بي صاثكّ َجُر راصر.كٍٍزي ثُري دزوبن اصامّ ضزِ َ صؾبمت وضاجًّ

 ابعبد كيفيت خدمبت :(0)ی  جديل ضمبرٌ

 َا شاخص تعريف متغير

 هلوَس ثَرى
ضاابهل اهىبًاابت تيشتىااي  
تجْيشات  وبروٌبى ٍ هَارر 

 ارتجبطي ته سبسهبى

 . تجْيشات هدرى؛1
 . اهىبًبت تيشتىي لبثل تَ ِ؛2
 . وبروٌبًي ثب ظبّز آراستِ ٍ تويش؛3
ّااب  ُ وً يااز  ااشٍات  پزًٍااد  . هاادارن هزتاات ٍ هااٌ ن   4

 ّب ٍ...(. حسبة صَرت

 اطويٌبى
ٍ راًااص ٍ ارة وبروٌاابى  

ّب ثازاي اتجابر    تَاًبتي آى
 وٌٌدگبى بى رر هزا  ِاطويٌ

 سهبى ه يي؛ رر. اًجبم وبر تب خدهت ٍعدُ رارُ ضدُ 5
6 ِ ي خبلصاابًِ ثاازاي حاال هطااىالت    . ًطاابى رارى عاللاا

 وٌٌدگبى؛ هزا  ِ
 هبت رر اٍّليي تزصت؛. اًجبم اصالحبت رر خد7
. اراتِ ٍ اًجبم خدهت ررست رر سهبًي واِ ٍعادُ رارُ ضادُ    8

 است؛
 ي گشارضبت ثب حدالل اضتجبّبت. . ارات9ِ

لبثليت 
 گَتي پبسخ

توبتل وبروٌبى ثزاي ووه 
وٌٌااادگبى ٍ  ثاااِ هزا  اااِ

 ي سزتع خدهبت اراتِ

 . ت ييي ًَع خدهبت لبثل اراتِ اس سَي وبروٌبى؛10

 تزتي سهبى؛ خدهبت رر وَتبُ. اًجبم 11
 ؛وٌٌدگبى هزا  ِ. توبتل ثزاي ووه ثِ 12
 وٌٌدگبى. گَ ثَرى ثِ سؤال هزا  ِ . پبسخ13

 لبثليت اعتوبر
تَاًبتي ته سبسهبى ثازاي  

ي هطواائي ٍ رليااك  اراتااِ
 خدهبت ٍعدُ رارُ ضدُ

 ؛وٌٌدگبى هزا  ِ. اتجبر رتتبري هجتٌي ثز اعتوبر رر 14
 وٌٌدگبى رر ت بهل ثب سبسهبى؛ هزا  ِ. احسبس اهٌيت 15
 وٌٌدگبى؛ . هؤرة ثَرى ثب هزا  16ِ
 . راًص وبتي راضتي وبروٌبى. 17

 رلي ّن
رلسَسي ٍ تَ ِ خبظ ته 
ساااابسهبى ًسااااجت ثااااِ 

 وٌٌدگبى خَر هزا  ِ

 ؛وٌٌدگبى هزا  ِ. تَ ِ تزري ثِ 18
 وٌٌدگبى؛ ّبي وبري هٌبست ثزاي توبهي هزا  ِ . سبعت19
 وٌٌدگبى؛ ضخصي ًطبى رارى وبروٌبى ثِ هزا  ِ. تَ ِ 20
 وٌٌدگبى ثَرى؛ . خَاستبر ثْتزتي هٌبتع ثزاي هزا  21ِ
 وٌٌدگبى. . ررن ًيبسّبي خبظ هزا  22ِ

ثستگ  ثُرِ َ ثّ لحبل ْزك، كبصثضري است. اط وكبلًبن  صَش تح يق حبؾض اط ٌُو ْه
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ي كيييشت دشزوبن َ صؾشبمت     حشُطِ اي َ اكتطبف  ثضاي تزَمً وجبٌ  ٌهشضي رص   كتبثذبٌّ 

 ْششب اط  ٌبوششّ ثششّ وٍهششُص يششضرآَصي رارِ    اط پضسششصچٍششيً  ْششه كٍٍششزيبي َ وضاجًششّ

ّ  كٍٍزيبي ثّ سبطوبي وضاجًّ ْشبي پشژَْص اسشتيبرِ ضشزِ      ْبي رَلت  جٓت آطوُي فضؾشي

 است. 

ٌهشض دشُر صا رص    1ي لياضن يبٌّ ي وٍبست اط قيف پٍ  رٍْزيبي ثب اٌتذبة يظمٍّ پبسخ

ويشظاي  چٍيً  ْه ْبي رَلت  َ صاثكّ ثب ْض مك اط سؤاالن رص وُصر كيييت دزوبن سبطوبي

ٌبوشّ قشبرص دُاْشز ثشُر كيييشت دشزوبن        پضسشص  ،كٍٍز. رص پبمبي وطذع و  صاصؾبمت 

ييشضي َ تحميشب    ي ثيً امً رَ صا اٌزاطِ كٍٍزيبي َ صاثكّ ْب، ويظاي صؾبمت وضاجًّ سبطوبي

 ٌىبمز.

ْشبي   كٍٍزيبٌ  است كّ ثّ سشبطوبي  ي آوبصي امً پژَْص ضبوب تىبو  وضاجًّّ جبوً

ْبي دشزوبت ، غشًٍت ، وشبل ، اقتػشبري َ      سبطوبي ضبوب -رَلت  وست ض رص استبي يي ي 

ْشبي   كٍٍز. ثب تُجّ ثّ وبْيت َ تٍشُو سشبطوبي   جٓت رصمبفت دزوت وضاجًّ و  -اي ثيىّ

ْبم   ، رص امً تح يق ثيطتض سبطوبياستْب  ً سبطوبيكٍٍزيبٌ  كّ ثّ ام رَلت  َ ٌُو وضاجًّ

 قضاص يضفتٍز كّ: وُصر تُجّ

 ؛   كٍٍز يىُو  ثيطتضي ثّ وضرن اصامّ و  دزوبن 

 كٍٍز؛ ْب وضاجًّ و  ضٓضٌَزاي ثيطتضي ثّ آي 

اط ٌشُو دشزوبن آٌشبي رص ثذشص ثيطشتضي اط        وٍزي َ يزن صؾبمت سك  صؾبمت 

 يشاصر؛  جبوًّ تأثيض و 

 ْب تأثيض ثگشاصر. تُاٌز ثض ٌُو دزوبن سبمض سبطوبي ب و ْ دزوبن آي 

 ( اٌتذشبة ضشز كشّ رص    3ي   ي آوبصي ثّ ضشضح جشزَل ضشىبصِ    ثض ْىيً اسب  جبوًّ

ضزِ ٌيظ اضبصِ ضشزِ اسشت. رص امشً     ضيضراٌزِْبي تُطمى ضزِ َ ث ٌبوّ آي ثّ تًزار پضسص

 ي ييششضي اط صَش رص رسششتض  اسششتيبرِ ضششزِ اسششت. حجششه ٌىٌُششّ تح يششق ثششضاي ٌىٌُششّ

   ّ ّ  آوبصي ثض اسشب  صاثكش  ٌيشض ثشضآَصر ضشز؛ ثشضاي اقىيٍشبي      399ي ٌبوحشزَر   ي جبوًش

ٌبوشّ كبوشب َ قبثشب اصطمشبث       پضسص 413ٌبوّ تُطمى يضرمز؛ رص پبمبي  پضسص 430ثيطتض  

                                                      
1. Likert 
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 ز. آَصي ض جىى

 ضدٌگرداودٌ َبی تًزيع ي بر وبمٍ آمبری ي تعداد پرسص ی جبمعٍ( 3)ی  جديل ضمبرٌ

 ی آماری جامعٍ وًع خذمت
َای  وامٍ تعذاد پرسش

 شذٌ تًزيع
َای  وامٍ تعذاد پرسش
 شذٌ برگرداوذٌ

خدهبت ارتجبطي ٍ 
 هخبثزاتي

 سبسهبى هخبثزات
 سبسهبى پست

58 
53 

53 
51 

 اي خدهبت ثيوِ
 ي راًب ثيوِ
 ي آسيب ثيوِ

51 
52 

50 
49 

خدهبت عوَهي ٍ 
 ه يطتي

 سبسهبى گبس
 سبسهبى آة ٍ تبضالة ضْزي

 سبسهبى آة ٍ تبضالة رٍستبتي
 سبسهبى سْبهي تَستع ثزق

56 
54 
51 
55 

54 
52 
50 
54 

 034 013 

ٌبوّ ثض اسب   ي امً پژَْص، تٍهيه پضسص ٌبوّ پضسص 2َ پبمبم  1ثّ وٍهُص اصت بي صَام 

جب كّ  ثُرِ است. اط آي« ثيتٍض»َ « ثضي»، «طمتبوب»، «پبصاسُصاوبي»وٍزاٌ  ولب  ٌهضمبن راٌص

صَامش  َ پبمشبم  آي ثشّ تيايشك      ،ٌبوّ اسشت  اثظاص اغم  يضرآَصي اق يبن پژَْص، پضسص

 ضُر. تطضم  و 

ّ  رليب آي كشّ اط پضسشص  ٌبوّ رص امً تح يق ثّ  صَام  پضسص ْششبي استشبٌششزاصر َ    ٌبوشش

ثشّ  چٍيً  ْه وُصر تأميز است؛ ،وٍشزاٌ  كّ رص ثبال سكض ضز ثٓششضِ يضفتّ ضزِ ٌهضمبن راٌص

تُاي ٌتيجّ  ْبي وذتمف وُصر استيبرِ قضاص يضفتّ و  رليب آي كّ ثبصْب تُسف وح  بي رص سبل

ث  وتغيضْب ثضدُصراص است. ثب امشً حشبل   ٌبوّ اط صَام  كبف  جٓت اصطمب يضفت كّ امً پضسص

ّ  رص امً تح يق اط صَش صَام  وحتُام  ٌيظ استيبرِ ضزِ است. امشً پضسشص   ْشب، پشس اط    ٌبوش

ّ  ي پضسص َ و بالن وضثُـ ثّ تح يق َ وكبلًّ ْب ةبي كت وكبلًّ ْشبي و شبالن َ رمگشض     ٌبوش

وزمضمت َ صفشى ٌ شبـ   ٌهضاي  پس اط تأميز اسبتيز، وتذػػبي َ غبحتچٍيً  ْه ْب َ پژَْص

 تُطمى يضرمز. ،ؾًف

                                                      
1. Validity 

2. Reliability 
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ّ  رص دػُظ پبمبم  پضسص  ي سشٍجص كيييشت دشزوبن، يظاصضشبت  َجشُر راصر. اط       ٌبوش

( ؾشضمت پبمشبم  آي صا   1991ي قضاحبي امً و يب  مًٍ  پبصاسُصاوبي، طمتبوب َ ثضي   جىمّ

ٌبوّ صا وُصر  وح  بي ٌيظ ثّ قُص جزايبٌّ ايتجبص پضسص ،اٌز. ي َِ ثض امً يظاصش كضرِ 83/0

 1ْبي سكض ضزِ، اط صَش آليشبي كضٌَجشب    ٌبوّ اصطمبث  قضاص رارٌز. ثضاي آطوُي پبمبم  پضسص

َ ثشضاي صؾشبمت    89/0استيبرِ ضزِ است؛ و شبرمض آي ثشضاي وتغيضْشبي كيييشت دشزوبن      

 است. 83/0كٍٍزيبي  وضاجًّ

ْشبي رَلتش     بيكٍٍزيبي ثشّ سشبطو   ْبي يىُو  وضاجًّ يض َمژي  ( ثيبي4ي   جزَل ضىبصِ

 استبي يي ي رص امً وكبلًّ است.

 كىىدگبن َبی عمًمي مراجعٍ ييژگي :(4)ی  جديل ضمبرٌ

 درصذ  ييژگي جمعيت شىاختي

 جىسيت
 0/04 مرد

 6/04 زن

 سي

 سبل 20تز اس  ون
30-20 
40-31 
50-41 
 ٍ ثبالتز 51

8/5 
8/37 
9/34 
5/15 
1/6 

 تظصيالت

 ستز رتپلن
 رتپلن

 وبرراًي
 وبرضٌبسي

 ٍ ثبالتز وبرضٌبسي ارضد

1/6 
2/37 
5/15 
9/40 

4.8 

ضشٍبدت  وضثشُـ ثشّ     ( َ آوبص تُغيي  وتغيضْشبي جىًيشت  4ي   ثب تُجّ ثّ جزَل ضىبصِ

يشُ، وشضر َ    آوبصي پبسشخ  ي كٍٍزيبي اط ٌىٌُّ وضاجًّ رصغز4/49رْز كّ  جٍسيت ٌطبي و 

يض امً است كّ تُطمى ٌسشجتبً   يُ، طي ثُرٌز؛ امً آوبص ثيبي كٍٍزيبي پبسخ وضاجًّرصغز 6/50

اٌششز. وتغيضْششبي  ْششبي جىًيتشش  طي َ وششضر وششُصر پيىششبمص قششضاص يضفتششّ وٍبسششج  اط ٌسششجت

                                                      
1. Cronbach 
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ي آوبصي  ٌىٌُّ رصغز 5/56رْز كّ  رٍْزيبي ٌطبي و  ضٍبدت  وضثُـ ثّ سً پبسخ جىًيت

يض امً اسشت كشّ تًشزار قبثشب      رٍْزيبي ثيبي سٍ  پبسخ اٌز. تُطمى سبل سً راضتّ 30ثبالي 

اٌشز؛ امشً    صَ ضزِ رٍْزيبي ثب وسبئب رَلت  وذتمي  رص قُل طٌزي  دُر صَثّ تُجٓ  اط پبسخ

رْز. وتغيضْشبي   ْب و  ْب َ وسبئب سبطوبٌ  صا ثّ آي ي وُؾُو وُؾُو تُاٌبم  قؿبَن رصثبصِ

ي آوبصي راصاي  ٌىٌُّ رصغز2/61ْز كّ ر ضٍبدت  وضثُـ ثّ تحػي ن ٌيظ ٌطبي و  جىًيت

يض امً است كشّ ثيطشتض ايؿشبي ٌىٌُشّ راصاي      تحػي ن راٌطگبْ  ثُرٌز؛ امً وُؾُو ثيبي

 اٌز. ْبي وُصر پضسص ثُرِ قزصن اٌزمطّ َ قؿبَن وٍك   رص وُصر وُؾُو

 هاي تحقيق يافته

اط سششُي ي فضيشش  اَّل: ثششيً ويششظاي اقىيٍششششبي اط دشزوششششبن اصامششّ ضششششزِ   فضؾششيّ

 كٍٍزيبي صاثكّ َجُر راصر. ْبي رَلت  استبي يي ي َ صؾبمت وضاجًّ سبطوبي

ؾضمت ْىجستگ  پيضسُي رص  دُاْز ضز( ٌطبي رارِ 5ي   قُص كّ رص جزَل ضىبصِ ْىبي

ْبي رَلت  استبي يي ي  ويبي اقىيٍبي اط دزوبن اصامّ ضزِ اط سُي سبطوبي، α ;01/0سك  

ي ولجت ثيً امشً رَ وتغيشض    ي صاثكّ رٍْزِ كّ ٌطبي ،است 68/0 ،كٍٍزيبي َ صؾبمت وضاجًّ

تُاي ييت ثب افظامص  رصغز و  99ضُر؛ ثب اقىيٍبي  فضي  اَّل صر ٌى  ي است. ثٍبثضامً فضؾيّ

 مبثز. كٍٍزيبي افظامص و  وٍزي وضاجًّ ْبي رَلت  استبي يي ي، صؾبمت اقىيٍبي ثّ سبطوبي

ْشبي   رل  اط دشزوششبن اصامّ ضشزِ اط سُي سبطوبي ي فضي  رَن: ثيً ويششظاي ْه فضؾيّ

 كٍٍزيبي صاثكّ َجُر راصر. رَلت  استبي يي ي َ صؾبمت وضاجًّ

ويشبي ويشظاي   ، α ;01/0( ؾضمت ْىجستگ  پيضسُي رص سشك   5ي   وكبثق جزَل ضىبصِ

ْششبي رَلتشش  اسششتبي يششي ي َ صؾششبمت  رلشش  اط دششزوبن اصامششّ ضششزِ اط سششُي سششبطوبي ْششه

ي ولجشت ثشيً امشً رَ وتغيشض اسشت.       ي صاثكّ رٍْزِ كّ ٌطبي ،است 65/0 ،يكٍٍزيب وضاجًّ

تُاي ييت ثب افظامص ويظاي  رصغز و  99ضُر؛ ثب اقىيٍبي  ثٍبثضامً فضؾيّ فضي  رَن صر ٌى 

 مبثز. كٍٍزيبي افظامص و  وٍزي وضاجًّ ْبي رَلت  استبي يي ي، صؾبمت رل  سبطوبي ْه

ْبي رَلت  استبي يشي ي رص   قشبثميت ايتىششبر سبطوبيي فضي  سُن: ثيً ويششظاي  فضؾيّ

 كٍٍزيبي صاثكّ َجُر راصر. ي دزوبن َ صؾبمت وضاجًّ اصامّ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 66 

 

  (استان گيالني موردي  )مطالعو اهي دولتي کنندگان رد  سازمان ي كيفيت خدمات و رضايت مراجعو مطالعو

 
( ٌطبي رارِ دُاْز ضز ؾضمت ْىجسشتگ  پيضسشُي رص   5ي   قُص كّ رص جزَل ضىبصِ ْىبي 

يبي، كٍٍز ْبي رَلت  استبي يي ي َ صؾبمت وضاجًّ ويبي قبثميت ايتىبر سبطوبي ،α;01/0سك  

ّ  ي صاثكّ رٍْزِ است، كّ ٌطبي62/0 ي فضيش    ي ولجت ثيً امً رَ وتغيض است. ثٍبثضامً فضؾشي

ْشبي   تُاي ييت ثب افظامص قبثميشت ايتىشبر سشبطوبي    رصغز و  99ضُر؛ ثب اقىيٍبي  سُن صر ٌى 

 مبثز. كٍٍزيبي افظامص و  وٍزي وضاجًّ رَلت  استبي يي ي، صؾبمت

ْششبي رَلتشش  اسشتبي     يشُم  سشبطوبي   ويششظاي قشبثميت پبسخي فضي  چٓبصن: ثيً  فضؾيّ

 كٍٍزيبي صاثكّ َجُر راصر. ي دزوبن َ صؾبمت وضاجًّ يي ي رص اصامّ

، ويشبي ويشظاي   α ;01/0( ؾضمت ْىجسشتگ  پيضسشُي رص سشك     5ي   وكبثق جزَل ضىبصِ

ْششبي رَلتشش  اسششتبي يششي ي َ صؾششبمت   رلشش  اط دششزوبن اصامششّ ضششزِ اط سششُي سششبطوبي  ْششه

ي ولجت ثيً امً رَ وتغيض است. ثٍشبثضامً   ي صاثكّ رٍْزِ است، كّ ٌطبي64/0كٍٍزيبي،  اجًّوض

تشُاي ييشت ثشب افشظامص قبثميشت       رصغز و  99ضُر؛ ثب اقىيٍبي  ي فضي  چٓبصن صر ٌى  فضؾيّ

 مبثز. كٍٍزيبي افظامص و  وٍزي وضاجًّ ْبي رَلت  استبي يي ي، صؾبمت يُم  سبطوبي پبسخ

ْبي رَلت  اسشتبي يشي ي ثشّ ومىشُ       پٍجه: ثيً ويششظاي تُجّ سبطوبي ي فضي  فضؾيّ

 كٍٍزيبي صاثكّ َجُر راصر. ثُري دزوبن اصامّ ضزِ َ صؾبمت وضاجًّ

ؾضمت ْىجستگ  پيضسُي رص  دُاْز ضز( ٌطبي رارِ 5ي   قُص كّ رص جزَل ضىبصِ ْىبي

ّ ومىُ  ثُري دزوبن ْبي رَلت  استبي يي ي ث ويبي ويظاي تُجّ سبطوبي ،α ;01/0سك  

ي ولجت ثيً امشً   ي صاثكّ رٍْزِ كّ ٌطبي ،است 74/0 ،كٍٍزيبي اصامّ ضزِ َ صؾبمت وضاجًّ

تشُاي   رصغشز وش    99ضُر؛ ثب اقىيٍشبي   ي فضي  پٍجه صر ٌى  رَ وتغيض است. ثٍبثضامً فضؾيّ

وٍشزي   ْشبي رَلتش  اسشتبي يشي ي، صؾشبمت      ييت ثب افشظامص يُاوشب ومىشُ  رص سشبطوبي    

 مبثز. كٍٍزيبي افظامص و  وضاجًّ

 بب كيفيت خدمبت ي ابعبد آن كىىدگبن مراجعٍ ی بيه رضبيت رابطٍ (:5ی ) ضمبرٌجديل 

 قابليت اعتماد ملمًس بًدن گًيي پاسخ دلي َم اطميىان كيفيت خذمات 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

76/0 وٌٌدگبى رضبتت هزا  ِ ** 68/0 ** 65/0 ** 62/0 ** 64/0 ** 74/0 ** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 ی اصلي  فرضيٍ

َلت  اسشتبي يشي ي صاثكشّ     كٍٍزيبي رص سبطوبي ثيً كيييت دزوشبن َ صؾبمت وضاجًّ ْبي ر
ثستگ  پيضسشُي   ( ٌطبي رارِ ضزِ است ؾضمت ْه5ي   قُص كّ رص جزَل ضىبصِ ْىبي َجُر راصر.
َلتش  رص اسشتبي يشي ي َ صؾشبمت       ويبي كيييشت دشزوبن سشبطوبي    ،α ;01/0رص سك   ْشبي ر
ي ولجت َ قُي ثشيً كيييشت دشزوبن َ صؾشبمت      يض صاثكّ كّ ثيبي ،است76/0 ،كٍٍزيبي وضاجًّ
تشُاي   رصغز و  99ضُر؛ ثب اقىيٍبي  ي اغم  تح يق صر ٌى  ثٍبثضامً، فضؾيّ ؛كٍٍزيبي است وضاجًّ

ّ     ييت ثب افظامص كيييت دزوبن سبطوبي َلتش ، ويشظاي صؾشبمت وضاجًش كٍٍشزيبي افشظامص    ْبي ر
 مبثز.   و 

ي ثيً وتغييض َاثستّ ثب وتغيضْبي وست ب وُصر وكبلًشّ ثشب    ثستگ  پيضسُي، صاثكّ رص صَش ْه
ييشضر؛ اوشب رص يىشب،     ض سبمض وتغيضْب ثّ غُصن جزايبٌّ وُصر ثضصس  قضاص و فضؼ ثبثت ثُري اث

ْشب صا ثشّ قشُص     كٍٍز. وح  بي ثبمشز آي  طوبي ثض وتغيض َاثستّ اثض و  جب َ ْه امً يُاوب ثّ قُص مك
طوبي وتغيضْبي وست ب ثض وتغيشض َاثسشتّ ثضصسش      طوبي وُصر سٍجص قضاص رٍْز. ايض تأثيض ْه ْه

طوشبي اط   ثيٍ  تأثيض امً يُاوب ثّ قشُص ْشه   تبم  وتيبَت  حبغب ضُر. ثضاي پيصضُر وىاً است ٌ
 ضُر.   ( اصامّ و 6ي   كّ ٌتبم  آي رص جزَل ضىبصِ ،صيضسيُي چٍزيبٌّ استيبرِ ضزِ است

( ٌتشبم  طمشض ثشّ رسشت     ;05/0رصغشز    95( رص سك  اقىيٍبي 6ي   وكبثق جزَل ضىبصِ
 آمز: و 

ّ  ض اقىيٍبي ثضاي پيصوتغي  رصغشز   95كٍٍشزيبي رص سشك  اقىيٍشبي     ثيٍ  صؾبمت وضاجًش
 وًٍبراص است.

ّ   رل  ثضاي پيص وتغيض ْه  رصغشز   95كٍٍشزيبي رص سشك  اقىيٍشبي     ثيٍ  صؾشبمت وضاجًش
 وًٍبراص است.

ّ    وتغيض قبثميت ايتىبر ثضاي پيص   95كٍٍشزيبي رص سشك  اقىيٍشبي     ثيٍش  صؾشبمت وضاجًش
 رصغز وًٍبراص است.

رصغشز   95كٍٍزيبي رص سشك  اقىيٍشبي    ثيٍ  صؾبمت وضاجًّ يُم  ثضاي پيص وتغيض پبسخ 
 وًٍبراص است.

ّ    وتغيض ومىُ  ثُري ثضاي پيص   95كٍٍشزيبي رص سشك  اقىيٍشبي     ثيٍش  صؾشبمت وضاجًش

 رصغز وًٍبراص ٌيست.
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 رضبتت
 وٌٌدگبى هزا  ِ

 002/0 017/0 157/3 053/0 اطويٌبى

760/0 609/0 604/0 

 000/0 013/0 055/4 053/0 رلي ّن

لبثليت 
 اعتوبر

097/0 932/6 014/0 000/0 

 038/0 015/0 087/2 030/0 گَتي پبسخ

هلوَس 
 ثَرى

005/0 458/0 012/0 647/0 

ّ   رص ْىيً صاستب اثجبن َجُر صاثكّ ويشبي كيييشت    كٍٍشزيبي   دشزوبن َ صؾشبمت وضاجًش

ي  صاثكّامً وكبلًبن،  ،صاستب ثب وكبلًبن يٌُبيٌُ  است كّ رص امً طويٍّ اٌجبن ضزِ است ْه

كٍٍزيبي صا وُصر تأميشز قشضاص رارِ اسشت  حسشيٍ  َ      صؾبمت وضاجًّويبي كيييت دزوبن َ 

؛ ثبوشزار َ صفيًش    1387؛ طاْشزي َ ثش  ٌيشبط،    1388؛ حسيٍ  ْبضشه طارِ،  1389كبصاي،  ْه

 ؛1381كششبصاي،  ؛ صٌججضمششبي َ ْششه1386كششبصاي،  ؛ وًىششبص جًيششضي َ ْششه1387وٓضآثششبري، 
 

Caruana et al., 2000; Sivadas & Backer-Perwit, 2000;Theodorakis et al., 2001; Lo 

& Wang, 2002; Bigne et al., 2003; Ting, 2004; Choi et al., 2005; Dabholkar & 

Overby, 2005; Ismail et al., 2006; Olorunniwo et al., 2006; Jiang & Wang, 2006; 
Ueltschy et al., 2007; Pollack, 2008; Jaiswal, 2008; Chaniotakis & Lymperopoulos, 

2009; Ladhari, 2009; Spreng et al., 2009; Saha & Theingi, 2009; Juga et al., 2010). 

 گيري بحث و نتيجه

راصر  ْبي امً پژَْص ثيشبي وش    قُص كّ ييتّ ضز، مبفتّ ييضي ٌٓبم ، ْىبي ثّ يٍُاي ٌتيجّ
اي وًٍبراص، ولجت  كٍٍزيبي صاثكّ مت وضاجًّْبي رَلت  َ صؾب كّ ثيً كيييت دزوبن سبطوبي

رلش  ثيطشتضمً    َ وست يه َجُر راصر. اط ويبي اثًبر كيييت دزوبن رص امً تح يق ٌيظ ثًُز ْه
تضمً ويظاي  يُم  ٌيظ راصاي كه كٍٍزيبي صا ثّ دُر ادتػبظ رارِ َ ثًُز پبسخ صؾبمت وضاجًّ

ْبي رَلت   وتغيض كيييت دزوبن سبطوبيچٍيً  ْه كٍٍزيبي ثُرِ است. وٍزي وضاجًّ صؾبمت
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تض اط ويشبٌگيً وشُصر اٌتهشبص     صا ثّ دُر ادتػبظ رارِ است؛ كّ و زاصي كه 65/0ي  ٌىضِ
 66/0 ّ  اسششت؛  9/2يششض اوتيششبط  كٍٍششزيبي ٌيششظ ثيششبي  ( اسششت. وتغيششض صؾششبمت وضاجًشش

ثّ قُص  ( است. ثّ يجبصن رمگض،3تض اط ويبٌگيً وُصر اٌتهبص   ي و زاصي كه رٍْزِ كّ ٌطبي
ْشبي   كٍٍزيبي اط كيييت دزوبن اصامّ ضزِ تُسف سبطوبي كم  وطذع يضرمز كّ وضاجًّ

قشبٌُي   44ْشبي اث غش  اغشب     رَلت  ٌبصاؾ  ْستٍز؛ ثب تُجّ ثّ رص پيص يضفتً سيبسشت 
ْبي رَلتش  ٌذُاْشز    اسبس  ثزمٓ  است امً اوض رص ثمٍزوزن ثّ سُر ْيچ مك اط سبطوبي

ً  وٍزي وضاجًّ ي اوُص ويظاي صؾبمتثُر؛ چضا كّ ثب صقبثت  ضز كٍٍشزِ   كٍٍزيبي ثسيبص تًيشي
 تُاٌششز سضٌُضششت مششك سششبطوبي صا صقششه طرِ َ سششبطوبي  دُاْششز ثششُر؛ تششب جششبم  كششّ وشش 

ْبي تضق  صا ما  پس اط رمگضي ثپيىبمز؛ رص  كٍٍزيبي پمّ وٍزي وضاجًّ رص غُصن صؾبمت
سبطوبي ثضاي ْىيطّ ثستّ  ي طٌزي  كٍٍزيبي وىاً است پضٌَزِ غُصن ٌبصؾبمت  وضاجًّ

 ضُر.
ْشبي   ضشُر. سشبطوبي   ٌبوّ است اصامّ و  رص اراوّ پيطٍٓبرات  كّ ثضآوزِ اط تحميب پضسص

مشبث  ثشّ    ي ْض چّ ثٓتض دشزوبن َ رسشت   تُاٌٍز سً  رص اصامّ رَلت  ٌيظ ثض ْىيً اسب  و 
 كٍٍزيبي راضتّ ثبضٍز. صؾبمت وضاجًّ

اي  ي راضتً سبيت كبصي وٍبست، ٌىشضِ  ؤليّْبي رَلت  ثّ و كٍٍزيبي سبطوبي وضاجًّ 
اٌشز؛ اط امشً صَ قجيًش  اسشت كشّ       تشض اط ويشبٌگيً وشُصر اٌتهشبص ادتػشبظ رارِ      كه

كٍٍشزيبي   صمظي كٍٍز كّ ثتُاٌٍز ٌيبطْبي وضاجًّ اي ثضٌبوّ ْبي رَلت  ثّ يٌُّ سبطوبي
ط امً ضُر ثضد  ا صا رص سبيبن وذتمف ثضآَصرِ ٌىبمٍز؛ چضا كّ ثّ صَضٍ  وطبْزِ و 

ضٍجّ تًكيب ثُرِ َ رص قُل ْيتّ ٌيظ اٌزك  پس اط نٓض رمگشض ثشّ    ْب صَط پٍ  سبطوبي
كٍٍزيبي وٍجض  پضراطٌز؛ امً يبوب ثّ ٌبصؾبمت  ثسيبصي اط وضاجًّ ي دزوبن ٌى  اصامّ
 ضُر.  و 

ْبي رَلت  ثّ  ثب تُجّ ثّ جزَل ويبٌگيً سؤاالن وطذع يضرمز كّ كبصكٍبي سبطوبي 
كٍٍزيبي اغمت يضفتبص َ پضوطغمّ ْستٍز؛  ْبي وضاجًّ   ثّ رصدُاستيُم ٍْگبن پبسخ
تُاٌز ثيطتضمً ٌبصؾبمت  صا ثّ دُر ادتػبظ رٍْز؛ ثّ ْىيً رليب پيطٍٓبر  امً اوض و 

ّ    ضُر ثّ امً جٓت كشّ پبسشخ   و  تشضمً َنشبمف    كٍٍشزيبي اط وٓشه   يشُم  ثشّ وضاجًش
اْىيشت َمشژِ رارِ َ   ْشبي رَلتش  ثشّ امشً اوشض       ْبي دزوبت  است سشبطوبي  سبطوبي
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ّ     پبسخ  ّ   يشُم  وٍبسشت ثشّ وضاجًش ي كشبصي دشُر قشضاص رٍْشز.      كٍٍشزيبي صا سشضلُح

ْششبم  كششّ  تُاٌٍششز ثششب افششظامص تًششزار كبصكٍششبي رص ثذششص ْششبي رَلتشش  وشش  سششبطوبي
ْشب ثبمشز سشً  ٌىبمٍشز تشب       كٍٍزيبي ثيطتضي راصٌز ثّ امً اوض وُفق ضٌُز. آي وضاجًّ
َنبمف دُر ثّ اميبي ٌ ص ثپضراطٌز؛ امً اوشض   تك كبصكٍبي وكبثق ثض جزَل ضضح تك

ضُر كبصْبي ما  ثض رمگضي سٍگيٍ  ٌٍىُرِ َ فضر ثتُاٌز ثب آسُري  دشبقض   ثبيث و 
 كٍٍزيبي ثپضراطر.  يُم  ثّ وضاجًّ ثّ پبسخ

اٌشز   تض اط ويبٌگيً وُصر اٌتهشبص رارِ  اي كه كٍٍزيبي ثّ آي ٌيظ ٌىضِ اي كّ وضاجًّ ٌاتّ 
يشض آي اسشت كشّ     كٍٍزيبي است. امً اوض ثيبي ي كىك ثّ وضاجًّتىبمب كبصكٍبي ثضا

ٌگضٌز كّ وبٌى آسشبمص َ   كٍٍزيبي ثّ چطه وظاحىبٌ  و  ثضد  اط كبصكٍبي ثّ وضاجًّ
ْبي رَلت  ثبمشز ثشّ امشً پزمشزِ كشّ وتأسشيبٌّ ضشبْز         ضٌُز. سبطوبي ضبي و  آصاوص

ثبمشز ثشب تُجشّ ثشّ     ْشبي رَلتش     يستضش آي ٌيظ ْستيه ثّ و بثمّ ثضديظٌز. سشبطوبي 
ّ   ْظمٍّ  كٍٍشز سشً  ٌىبمٍشز ثشّ كبصكٍشبي      كٍٍشزيبي تحىيشب وش     ْبم  كّ ثشّ وضاجًش

كٍٍزيبي راضتّ ثبضٍز؛ ثبمشز ثشّ آٌشبي     دُمص كىك كٍٍز تب رصك ثٓتضي اط وضاجًّ 
كٍٍزيبي رصمغ ٌُصطٌز. الجتّ ثشّ امشً    ثيبوُطٌز كّ اط ْيچ كىا  ثضاي اصامّ ثّ وضاجًّ

 ّ ثبضششٍز؛ ٌششّ آي كششّ ف ششف رص حششز حششضك َ ضششًبص   اوششض سششً  َ اْتىششبن راضششت 
 ثبق  ثىبٌز. 

تشض اط   كٍٍزيبي ويبٌگيٍ  كه يُم  ثّ سؤاالن وضاجًّ ويظاي راٌص كبصكٍبي ثضاي پبسخ 
تُاٌز  و زاص ويبٌگيً وُصر اٌتهبص صا ثّ دُر ادتػبظ رارِ است؛ وتبسيبٌّ امً اوض ٌى 

ْشبي   صسشبٌ  راصٌشز. سشبطوبي    وتي دز ْبم  ثبضز كّ راييّ ي سبطوبي چٍزاي ثضاطٌزِ
ي راٌص رص كب سبطوبي  رَلت  ثبمز ثب جشة َ استذزان افضار راٌط  َ ثب امجبر چضدّ

رص غشُصت  كشّ اط   -ْبي آوُطش ٌيشظ   ثتُاٌٍز امً ٌ ع صا ثضقضك كٍٍز. الجتّ ك  
 وييز ْستٍز.  -كىّيت َ كيييت الطن َكبف  ثضدُصراص ثبضٍز

أسشيبٌّ ثيطشتضمً رصغشز ويشبٌگيً ٌىشضان صا ثشّ دشُر        اي كّ وت تضمً وسألّ اوب وٓه 
ْبي رَلتش  اسشت كشّ صَاثشف صا ثشض       ادتػبظ رارِ است َجُر كبصكٍبٌ  رص سبطوبي

يضام   رٍْز. جبي ثس  تأسف است رص يػضي كّ ْىّ رن اط قبٌُي ؾُاثف تضجي  و 
ّ وشزاصي جشبي دشُمص صا ثش     طٌٍز امً يٌُّ قبٌُي ثٍزي ثّ قُاٌيً َ و ضاصن و  َ پبي
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ّ  رْز. سبطوبي وزاصي و  ثبٌزثبطي َ صاثكّ وٍشز   ْبي رَلت  ثضاي ثضقضاصي ٌهبن ؾشبثك
كّ ضأي  -ْبي طمبري غُصن رارِ َ ثزَي اغىبؼ، ثب امً قجيب اط صفتبصْب  ثبمز ت ش

 ثّ ضزن ثضدُصر ٌىبمٍز.  -آَصر اٌسبٌ  صا پبميً و 
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 منابع: 

 ٌطض ٌ . ، تٓضاي:مديريت عمًمي(، 1388الُاٌ ، سيز وٓزي   -

، سىجص كيفيت خددمبت در بشدص عمدًمي   (، 1382الُاٌ ، سيز وٓزي َ صمبح ، ثٓضَط   -

 تٓضاي: وضكظ آوُطش َ تح ي بن غًٍت  امضاي.
بررسدي  (، 1384اٌُاصي صستى ، يم  اغغض؛ تضاث  يُرصطي، وضمه َ يم  وحشبلگَُ، وسشمه     -

ي وشزص  يمشُن    ٍبوّ، فػشم ای كيفيت خدمبت ببوكي از وگبٌ مطدتريبن ي كبركىدبن   مقبيسٍ

 ي پبميظ. ي وزمضمت، ضىبصِ ٌبوّ اٌسبٌ ، َمژِ
بررسدي رضدبيت مطدتريبن از كيفيدت     (، 1387ثبوزار، ٌبغض َ صفيً  وٓضآثشبري، ٌگشبص     -

ي يمُن اٌسبٌ  َ اجتىبي  وشزمضمت، سشبل ْطشته،     ٌبوّ ، پژَْصَب خدمبت خًدپرداز ببوك

 (.31 پيبپ   4ي  ضىبصِ
بررسدي ي سدىجص   (، 1389حسيٍ ، ويضطا حسً؛ احىزي ٌژار، وػكي  َ قشبرصي، سشىيّ     -

ّ كيفيت خدمبت ي ارتببط آن بب رضبيتمىدی مطدتريبن  ي وشُصري ثبٌشك تجشبصن،     ، وكبلًش

 .42ي  ْبي ثبطصيبٌ ، ضىبصِ ثضصس 
مىددی مطدتريبن ببودك     بررسي عًامل مًثر بر رضدبيت (، 1388طارِ، راَر   حسيٍ  ْبضه -

 .2ي  ، ضىبص1ِي  ي وزمضمت ثبطصيبٌ ، رَصِ ، ٌطضمّمعدن صىعت ي

؛ رجدً   تكريم ارببة( 1382جُاْضرضت ، فضاٌك   َ م يً لُ، وٓضاٌگيظ ؛دميم  يضاق ، وضمه -

 .132ي  يبِ ٌهبن اراصي، تزثيض، ضىبصِ تايّ
ي يم  پبصسبميبي َ سيز وحىز  ، تضجىّتئًری ي طراحي سبزمبن( 1388رفت، صمچبصر ال.   -

 ْبي فضٍْگ . اث ، تٓضاي: رفتض پژَْصايض
بررسدي  ( 1381مشبَصي، طْشضا     َحق ضٍب ، اغشغض   ؛صضيز كبثم ، وجيز صٌججضمبي، ثٓضان؛ -

رضبيت مطتری از كيفيت خدمبت پس از فريش )مدًرد مطبلعدٍ: ضدركت زيدراكس در     
 .25ي  ي پژَْص ٌبوّ ثبطصيبٌ ، ضىبصِ ، فػمٍبوّاستبن اصفُبن(

سىجص كيفيدت خددمبت الكتريويدك در    (، 1387ٌيبط، جُار   ث  السبران َ طاْزي، ضىس -
 .1ي  ، ضىبص1ِي  ، وزمضمت فٍبَصي اق يبن، رَصَِبی مسبفربری رجب قطبر  سبزمبن

ي كبوجيظ حيشزصطارِ َ   ، تضجىّكيفيت خدمبت(، 1387طمتبوب، َالضي َ پبصاسُصاوبي، آصَي   -

 ْب، تٓضاي: كسب كبَش. يم  حبج 
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ارزيببي كيفيت (، 1388يز؛ ويضفذضالزمٍ ، سيز حيزص َ طاصييبي، وحىز  سًيزا اصركبٌ ، سً -
كبرَبی ارتقبی آن بدب اسدتفبدٌ از الگدًی تح يدل      َب ي راٌ خدمبت ببوكي ي تعييه ايلًيت

 .3، ضىبصِ 1، ٌطضمّ وزمضمت ثبطصيبٌ ، رَصِ ضكبف

تٓشضاي: ٌطشض   ، مديريت كيفيت خددمبت ( 1384كيىبس ، وسًُر   –سيزجُارمً، سيزصؾب  -

 ٌگبِ راٌص.
 .130ي  ، تزثيض، ضىبصِرضبيت مطتری(، 1381يبل ، غىز   -

اهلل؛ وحىُري، وحىُر َ پُصصؾشب،   وحىزي، يم ؛ افتذبص اصرثيم ، حسً؛ اكجضي ح ي  ، فيؽ -
سىجص كيفيدت خددمبت بدر اسدبت اوتتدبرات ي ادراا بيمدبران در       (، 1382اثُال بسه  
، 2ي ثٓزاضت َ اٌستيتُ تح ي شبن ثٓزاضشت ، سشبل     ازِي راٌط ، وجمَّبی زوجبن بيمبرستبن

 .2ي  ضىبصِ
ی چدبرچًبي بدرای     ارايٍ(، 1386صار، وٓزي   وًىبصجًيضي، وحىزصؾب؛ فضقبٌ ، يم  َ فبت  -

  ٍ ، ی مدًردی(  ارزيببي كيفيت خدمبت يكي سبزمبن امدادرسبوي خًدري )َمراٌ بدب مطبلعد

 .78ي  ، ضىبص20ِراٌص وزمضمت، سبل 
، تٓضاي: اٌتطشبصان  مديريت تطبيقي(، 1386قٓضاي، غ وضؾب َ احىزي، وسًُر  وًىبصطارِ  -

 ْبي يُْض ثبص. اٌزمطّ
تأثير رفتبر ضدُريودی  (؛ 1388ٌجبن، سيز اويضصؾب؛ كُثضٌطبي، وحىزصؾب َ ويضطارِ، اكجض   -

 ٍ ، َدبی مسدبفرتي ضدُر تُدران(     ی مدًردی: آااودس   سبزمبوي بر كيفيت خدمبت )مطبلعد

 .35ي  بٌ ، ضىبصِْبي ثبطصي ثضصس 
ٌشژار   ي وٓزي امضاي ، تضجىّمداری مديريت خدمت فرَىگ مطتری(، 1384ْبپسُي، ثبصمّ   -

 پبصمظي، تٓضاي: وزمضاي.
صؾب وًىشبصطارِ   ي سيز وٓزي الُاٌ ؛ غ ن ، تضجىّمديريت ديلتي وًيه(، 1388ْيُط، آَي   -
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