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 همکاري از که دارد ، لذا جاجمع آوري اطالعات پرسشنامه، همکاري مسئولین دفاتر پیشخوان خدمات دولت طرف قراردادرا می طلبد
، همچنین از جناب آقاي دکتر جیریایی مدیرکل محترم که با فراهم آوردن محیط آید بعمل وتشکر تقدیر عزیزان این تمامی اعدتومس

همچنین از سرکار خانم دکتر حسینی و همکاران محترم ایشان در مرکز . مناسب امکان انجام این مطالعه رافراهم نمودند تشکر می نمایم 
درك نموده و با تمدید مهلت زمانی انجام مطالعه موافقت نمودند و هم  اتعدد وظایف محوله ادارات کل استانی ر مطالعات ستاد مرکزي که

 .چنین از جناب آقاي بصیري ، ناظر محترم مطالعه که با راهنمایی خود در اصالح مطالعه ، اینجانب را راهنمایی نمودند کمال تشکر را دارم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تشکر و قدر دانی
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راهبردهاي خدمات خود را بر بازخورد مستمر از مشتري به منظور شناسایی نیازهاي وي و ارضاي سازمان هاي موفق  :هدف زمینه و

رمز موفقیت در گرو آن است که انتظارات مشتریان را دربارة کیفیت . آن ها و در نهایت اندازه گیري رضایت مشتري متمرکز نموده اند
ترین موضوعات و بعنوان یکی از ابزارهاي کارا  کیفیت خدمات یکی از مهمترین و حیاتی، آن پیشی بگیریمخدمت برآورده سازیم یا حتی از 

مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت رضایتمندي بیمه . در خلق مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی در صنعت بیمه شناسایی شده است

  .با استفاده از مدل سروکوال انجام شده است مرکزياره کل بیمه سالمت استان شدگان از عملکرد دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اد

تحلیلی است که به صورت مقطعی به بررسی وضعیت رضایتمندي بیمه شدگان و –پژوهش حاضر مطالعه اي توصیفی :روش اجرا 

در محدوده جغرافیایی استان ) طال والمثنیصدوراولیه، تمدید، تعویض، اب(مراجعین به بخش خصوصی ارائه دهنده فرایندهاي بیمه گري 
آنها به  بار مراجعاتمرکزي براساس جمعیت تحت پوشش هر شهرستان و با تعیین تعداد نمونه براي هریک از دفاتر طرف قرارداد براساس 

 کیفیت تحلیل و یهتجز به سروکوال تکنیک و شکاف مدل تحلیل از استفاده با که.، پرداخته است1394 پرسشنامه در سال 795تعداد

 بر منظور و بدین پرداخته استان مرکزي بیمه سالمتدر بین دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد  صدور دفترچه هاي بیمه سالمت خدمات

و تعیین شکاف مراجعه کننده به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد  و انتظارات ادراکات سطح سنجش هدف با کهپرسشنامه ای مبناي
و داده ها  .بین مراجعین در هر دفترپیشخوان توزیع و سپس جمع آوري شد  95تا آذرماه  زمانی  از اردیبهشتدربازه هاي در استان حاصله 

  .تجزیه و تحلیل شد   spss پس از ورود به برنامه 

که در این میان . زن بودند) نفر 425(درصد  5/53مرد و ) نفر375(درصد 5/46نفر بود که  795تعداد کل پاسخ دهندگان  :یافته ها

 22سئوال در بخش انتظارات و  22کلیه سئواالت مربوط به پرسشنامه که .و زیر دیپلم برخوردار بوده اندسواد دیپلم سطح درصد آنها از 6/55

انتظارات و سئوال در بخش ادراکات بیمه شده به صورت تک تک به تفکیک دفاتر پیشخوان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین میانگین 

همچنین رتبه هر دفتر پیشخوان . سئواالت سنجیده شد  کلیه  ادراکات مربوط به هرسئوال بدست آمد و رتبه هر دفتر پیشخوان در ارتباط با 
  .بدست آمد) پاسخگویی و همدلی-اعتبار- اطمینان-کاالي ملموس(بر اساس ابعاد پنج گانه مدل سروکوال

و کمترین شکاف بین انتظارات و واقعیات )  39/1( پاسخگوییرین شکاف بین انتظارات و واقعیات در بعد نتایج نشان داد که بیشت :نتایج 

می باشدو میانگین کلی بدست آمده در کل سئواالت پرسشنامه یک می باشد که نشان می دهد تفاوت سطح ) 89/0(همدلیدر بعد 

یعنی دفاتر پیشخوان  .یشخوان بیمه سالمت استان مرکزي یک نمره می باشدانتظارات با ادراکات بیمه شدگان مراجعه کننده به دفاتر پ
  .تقریبا توانسته اند بیشتر خواسته هاي مشتریان خود را مرتفع سازند

  دفاتر پیشخوان، رضایتمندي، بیمه سالمت ، بیمه شده:لید واژه هاک
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   :مقدمه 

امروزه، با توجه به نگرانی هاي روزافزون جامعۀ بشري دربارة آینده، نیاز به عرضۀ خدمات بیمه اي در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی 
این نیاز جنبۀ حیاتی دارد و به موازات رشد، توسعه و پیشرفت جوامع و متقابال افزایش حوادث و خطرهاي . ساس می شودانسان همواره اح

از سوي دیگر، امروزه همۀ سازمان ها از جمله شرکت هاي بیمه اي به این مفهوم اساسی دست یافته اند که . زندگی رو به گسترش است
علت اصلی ) مشتري(چرا که اساسا بیمه گذار . ایت مشتریان را در باالترین سطح ممکن تأمین نمایندبراي رسیدن به اهداف خود باید رض

از این رو، یکی از وظایف اصلی شرکت هاي بیمه تأمین نیازهاي بیمه گذاران از . تشکیل استمرار فعالیت شرکت بیمه محسوب می شود
تالش . ز مباحثی است که در بازاریابی خدمات به آن توجهی ویژه می شودکیفیت خدمت ا .طریق عرضۀ خدمات بیمه اي باکیفیت است

ابزار کلیدي  کیفیت خدمات به. براي درك و اندازه گیري کیفیت خدمات از چالش هاي مدیران، به خصوص در دهه هاي اخیر است

 . ترویج وفاداري مشتریان تبدیل شده است درجهت 

د را بر بازخورد مستمر از مشتري به منظور شناسایی نیازهاي وي و ارضاي آن ها و راهبردهاي خدمات خو سازمان هاي موفق 

رمز موفقیت در گرو آن است که انتظارات مشتریان را دربارة کیفیت خدمت . در نهایت اندازه گیري رضایت مشتري متمرکز نموده اند

آنچه عرضۀ خدمات را از تولید محصوالت ).1384بهمن فروزنده،  کاتلر و آرمسترانگ، ترجمۀ(برآورده سازیم یا حتی از آن پیشی بگیریم 
بنابراین اندازه گیري کیفیت .. جدا می کند این است که اوال خدمات ملموس نیستند و ثانیا خدمت از عرضه کنندة آن تفکیک ناپذیر است

  .خدمات کاري بسیار پیچیده است

که در برخی از این  .اي، تحقیقاتی متعدد صورت گرفته است مؤسسات بیمهدربارة کیفیت خدمات بسیاري از سازمان ها از جمله 
تحقیقات، به فراخور شرایط زمانی و محدودة مکانی، میزان رضایتمندي بیمه گذاران از کیفیت خدمات به صورت مثبت و منفی در نوسان 

شناخت ابعاد  ،و سپس جلب رضایت مشتري اما بدون شک اولین قدم در درك عرضۀ هاي خدمات محور توجه به مشتري. بوده است
و ادراکات وي دربارة هر کدام از این ابعاد  مشتري و سپس تحلیل انتظاراتکیفیت خدمات و میزان اهمیت هر یک از این ابعاد از دیدگاه 

 و کارایی سنجشرو از سوي دیگاصلی پایه اي است و توجهی خاص بدان مبذول می شود ،از آنجا که در سازمان رضایت مشتري. است
 رضایت میزان بررسی و بهداشت است وزارت مهم هاي اولویت از درمان و دارو بخش بهداشت، در مردم به شده ارایه خدمات کیفیت

 و مشتریان مندي رضایت.  است درمانی خدمات بهداشتی کیفیت ارزیابی مهم هاي روش از یکی از خدمات کنندگان استفاده مندي

 .شود می محسوب درمان و دارو بهداشت، کیفیت خدمات مهم نشانگرهاي از و بوده خدمات صحیح ي ي ارایه هدهند نشان مراجعین

و  تبعیت ضرورت و بیماري ي تجربه که شود می تر بیش آن رو از سالمت خدمات ي ارایه سیستم در مندي رضایت اهمیت موضوع
: عربیون(کند بیشتر می جانبه همه حمایت به را ها آن نیاز و داده فزایشرا ا بیماران پذیري آسیب مراقبت، و درمان فرایند پیگیري

کیفیت  از مشتریان مندي رضایت بر مؤثر عوامل بندي و اولویت سنجش حاضر، تحقیق هدف راستا این در  .) 234-236: 1393

  کلیات مطالعه:فصل اول 
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 1395سال  در   Servqual ي  شده حاصال از مدل استفاده با دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با بیمه سالمت استان مرکزي  خدمات

از دفاتر پیشخوان طرف قرارداد  مراجعین رضایت و خدمات کیفیت ي حوزه در تنها مطالعه شاید و معدود جزو که مطالعه این انجام  .بود
مت استان مرکزي دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با بیمه سال در خدمات ي ي ارایه نحوه فعلی وضعیت از آگاهی جهت با بیمه سالمت به

  .باشد اهمیت می حایز موجود وضعیت کیفیت ارتقاي زمینه در راهکارهاي اجرایی ي ارایه و

 آن سنجش زیادي براي ابزارهاي و شده مدیریت پژوهشهاي در موضوعی مهم به تبدیل خدمت کیفیت گذشته دهه چند در

 پاراسورامان، بازاریابان تیم توسط که ابزار سروکوال اما متفاوتند، هم اب سنجش نوع و محتوا نظر تعریف، ابزارها از این .است شده ایجاد

 کیفیت ابزار این  .بوده است خدمات کیفیت سنجش در ابزارها تاکنون پرکاربردترین شد، طراحی شکاف مدل براساس و بري زیتامل

 پاسخ اطمینان، بعد بعد ملموس، بعد : شامل ابعاد این  .نماید بررسی می مختلف ابعاد در انتظارات و مقایسه ادراکات طریق از را خدمت

 )9-8:  1390: گرجی و همکاران (  . دسترسی است بعد و همدلی بعد تضمین، بعد گویی،

 کیفیت و خرید فرایند از شده ادراك کیفیت مشتري، خرید از پیش انتظارات شامل خدمت کیفیت که دارد عقیده پاراسورامون

 نیاز کردن برآورده روي بر مفهوم دو هر .دارند هم با مشترکی وجوه مفهوم دو این .است خدمت یا کاال خرید ي نتیجه از شده ادراك

 که این و باشد می انتظارات مشتري و ادراکات بر ها آن اصلی تمرکز و دارند تأکید ها آن خریدهاي براي اولیه انتظارات و مشتریان

 به و رضایت یا و کیفیت هاي ارزیابی به منجر اي مقایسه فرایند این و کنند می مقایسه شان ادراکات با را شان انتظارات مشتریان،

 مشتري رضایت از عنصري شده درك کیفیت خدمات دیدگاه این اساس بر .شود می ها آن در رفتاري قصد آمدن وجود به آن دنبال

دفاتر  در خدمات کیفیت شکاف چه بیشتر هر کاهش رسد، می ظرن به شده ذکر مطالب ارائه با) . 236- 234: 1393: عربیون(  باشد می

 به منظور مطالعه این کلی طور به پس  .کند می ایجاد عملکرد سازمان در نتیجه در و مشتریان رضایتمندي در اثرات مثبتی ،پیشخوان 

 صورت )مراجعین انتظارات و راكاد براساس مرکزيدفاتر پیشخوان طرف قرارداد با بیمه سالمت استان  در خدمات کیفیت بررسی

آشکار  را سازمانی یا یابی مشتري بهبود قابل حوزه هاي کرده و تعیین را خدمات کیفیت ي گانه پنج ابعاد به مربوط تا شکاف پذیرفت

   .سازد
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 :بیان مسئله  

سمت ارضاي خواسته هاي رضایت مشتري از جمله اقدامات داخلی سازمان ها محسوب می شود که نمود جهت گیري ها به 

مدلهاي  براي سنجش رضایت مشتریان در بخش خدمات، مشتري است و جهت ارتقاي کیفیت محصوالت و خدمات را نشان می دهد
 پاراسرامون: است که توسط دانشمندان آمریکایی» سروکوال«ترین این مدلها، مدل  ترین و کاربردي مختلفی ارایه شده است یکی از معروف

، رضایت مندي بیمه شدگان کوالواست که با توجه به مدل سر لذا دراین مقاله محقق برآنشد ،  مطرح  1980در سال  و بري ، ملزایت آ، 
تا این اداره کل بتواند با توجه به نتایج بدست آمده از .را از کیفیت خدمات ارائه شده و محیط فیزیکی دفاتر پیشخوان مورد سنجش قراردهد

در ایران نیز مدل هایی براي اندازه .  پیشنهادات بیمه شدگان راه نیل به سالمت و رفاه  بیمه شدگان را هموارتر نمایدآن و به کارگیري 
گیري رضایت مشتریان در صنعت بیمه طراحی شده است که براي نمونه  می توان به مدلی که شرکت بیمه دانا  طراحی  کرده اشاره نمود 

رضایت مندي بیمه گذاران بیمه هاي درمان طراحی شده است ، در این مدل هفت شاخص حق بیمه ،ارائه  که براي تعیین عوامل موثر بر
خدمات و تسهیالت ، اطالع رسانی ،وضعیت رفتاري کارکنان ، نحوه پرداخت خسارت ، سرعت عمل و مهارت کارکنان بعنوان عوامل موثر 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و افزایش بهره وري و  44ستاي اجراي اصل همچنین در را.بر رضایت مشتریان در نظرگرفته شده اند

، فرایندهاي بیمه 1394نفر بیمه شده در پایان سال  608000 با جمعیتی بالغ بر کاهش تصدي گري دولت، اداره کل بیمه سالمت مرکزي 
یکی از . ی و دفتر پیشخوان در سطح استان واگذار نموده استنمایندگ 16خود را به ) صدور اولیه، تعویض، تمدید، المثنی و ابطال(گري 

اهداف واگذاري امور به بخش خصوصی تسهیل در امور جاري سازمان، افزایش بهره وري، رضایت ارباب رجوع و بیمه شدگان و ارتقا 
ات بیمه شدگان و مراجعین به نمایندگی با توجه به اینکه اگاهی از اطالعات در خصوص خواسته ها و نظر.باشد کیفیت خدمات ارائه شده می

ها و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد از کیفیت خدمات از اولویت هاي کاري در بخش هاي مختلف این  اداره کل است با توجه به کم بودن 
ررسی وضعیت تعداد مطالعه در خصوص بررسی رضایتمندي بیمه شدگان در این راستا پژوهشگر بر آن شد تا مطالعه حاضر با هدف ب

سال قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان مرکزي را با استفاده از مدل سروکوال  پیشخوان طرف رضایتمندي بیمه شدگان از عملکرد دفاتر
باشد که بطور گسترده بکار گرفته  هاي سروکوال از جمله مدلهاي ارزیابی کیفیت خدمات می مدل .را به انجام رساند 95

 در ارایه خدمات کیفیت ارزیابی مطالعه این انجام هدف از .که در این مطالعه از آن استفاده شده است). Wisniewski : 2001(شود می

 با تا باشد، می مراکز این در شده خدمات ارائه کیفیت از مراجعین ادراکات و انتظارات بین تعیین شکاف و مرکزياستان  دفاتر پیشخوان

   .یابد افزایش مراجعین میزان رضایت همچنین و خدمات کیفیت ، شکاف نای کاهش راهکارهایی براي ارائه
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   : مطالعهو اهمیت  ضرورت 

هرسازمان خدماتی براي . کند توجه ویژه به نیازها و انتظارات به حق مشتریان است آنچه که بقا و پویایی سازمان را تضمین می
این امر موجب گردیده است که بحث مشتري مداري و . باشد قاء کیفیت خدمات خود میامکان رقابت و گرفتن سهم بیشتر بازار ناچار به ارت

با توجه باین نکته که سازمان  همچنین.ها مطرح گردد هاي مشتریان و ارائه خدمات بر حسب نیاز و ذائقه آنان در سازمان توجه به خواسته
، سنجش رضایت )به بخش خصوصی واگذار نموده است 92سال  چاپ و صدور دفترچه درمانی را از(بیمه سالمت عملیات بیمه گري 

،  94واحد روابط عمومی این اداره کل در شش ماه اول سال . مندي بیمه شدگان از نحوه ارائه خدمت دفاترپیشخوان ضروري بنظر میرسد 
داد این  اداره کل توزیع نمود و نتایج نمونه  فرم نظرسنجی ارباب رجوع در ادارات کل شهرستانها ودفاتر پیشخوان طرف قرار384تعداد 

درصد بدست آمد ولی پرسشنامه اي که بتواند به طور کامل عملکرد دفاتر پیشخوان را مورد بررسی قراردهد  83کلی با  رضایت مندي 

از دفاتر پیشخوان ، لذادر این تحقیق  محقق بر آن است که بتواند عالوه بر سنجش میزان  رضایتمندي  بیمه شدگان . تدوین نشده بود 
انجام این مطالعه در استان این  است که  ضرورت مهم دیگر براي. رتبه دفاتر پیشخوان طرف قرارداد را نسبت به یکدیگر تعیین نماید

نتظارات لذا شناسایی ا .نتایج حاصل از آن را در جهت بهبود امور و ارتقا کیفیت کار و تصمیم گیري در اختیار مدیران سازمان قرار گیرد
عملکرد مورد انتظار با  ها با سنجش شکاف میان بیمه شدگان و مقایسه آن با عملکرد دفاتر و تالش در جهت حذف یا کاهش نارضایتی

  .باشد هدف این مطالعه می ادراك شده واقعیعملکرد 

  

  :اهداف 

  :اهداف کلی 

 استان مرکزيبیمه سالمت یشخوان طرف قرارداد رضایتمندي بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سالمت از دفاتر پتعیین میزان  -

  :اهداف اختصاصی 

به تفکیک دفاتر پیشخوان طرف قرار داد ) ملموس(تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد محسوس -1
  .استان مرکزي

  . تماد به تفکیک دفاتر پیشخوان طرف قرار داد استان مرکزيتعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد اع -2

  .تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد اطمینان به تفکیک دفاتر پیشخوان طرف قرار داد استان مرکزي -3
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ه تفکیک دفاتر پیشخوان طرف قرار داد استان تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد پاسخگویی ب -4

  .  مرکزي

  .تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد همدلی به تفکیک دفاتر پیشخوان طرف قرار داد استان مرکزي -5

  تر پیشخوانتعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان به تفکیک سئواالت پرسشنامه و دفا-6

  کاربردي اهداف- 

  مرکزيمقایسه سطح رضایتمندي در بین دفاتر پیشخوان طرف قرارداد استان  -

برنامه ریزي در جهت کنترل و نظارت صحیح بر دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بر اساس سطح رضایتمندي بیمه شدگان از آنها و ارتقاء -

  ها به سطوح باالتر با ایجاد یک رقابت سالم گیروش هاي  انجام فرایندهاي جاري دفاتر و نمایند

 : فرضیه ها/فرضیه

  :فرضیه اصلی

  .داردنبین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان تفاوت معنی داري وجود 

 :فرضیه هاي فرعی

 .ارددبین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد محسوس تفاوت معنی داري وجود  -1

  .اکات بیمه شدگان در بعد موارد اعتماد تفاوت معنی داري وجود داردبین انتظارات و ادر. -2

  .بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد اطمینان تفاوت معنی داري وجود دارد -3

  .بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد پاسخگویی تفاوت معنی داري وجود دارد -4

  .کات بیمه شدگان در بعد موارد همدلی تفاوت معنی داري وجود داردبین انتظارات و ادرا -5

 تعریف واژه ها

 مندي رضایت . دارد اعالم می را نیازهایش ارضاي فرد آن طی که است و عاطفی شناختی واکنش یک رضایتمندي :رضایتمندي 

 درمان و دارو بهداشت، کیفیت خدمات ممه گرهاي نشان از و بوده خدمات صحیح ي ي ارایه دهنده نشان مراجعین و مشتریان

 و بیماري ي تجربه که شود می تر بیش آن رو از سالمت خدمات ي ارایه سیستم در مندي رضایت اهمیت موضوع .شود می محسوب
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تر  بیش جانبه همه حمایت به را ها آن نیاز و داده را افزایش بیماران پذیري آسیب مراقبت، و درمان فرایند و پیگیري تبعیت ضرورت

  .) 236-234: 1393: عربیون(  کند می

اقتصادي و فرهنگی نقش بسزایی در تسهیل و تسریع , فاتر پیشخوان خدمات دولت با کار ویژه هاي بروکراتیک د :دفتر پیشخوان 

, بیمه , احوال ثبت و , خدمات ارتباطات, مخابرات , پست بانک , خدمات عمومی دولت در قالب مراکز عمده ي خدماتی اعم از پست

  .ایفاد میکنند ...  شهرداري و

  :از جمله کارویژه ها و اهداف این دفاتر عبارتنداز 

 تجمیع خدمات عمومی و دولتی و تمرکز زدایی و افزایش بازدهی در سرعت و کیفیت خدمات کشوري .  

 م رهبري در جهت عدالت ورزي فرایند و فرآورده هاي دفاتر پیشخوان خدمات دولت طبق منویات و رهنمودهاي مقام معظ ,
سهل المسیرشدن داالن هاي بروکراتیک و استفاده عمومی و انعطاف پذیري سازمانی و رضایت , کاهش فساد اقتصادي و اداري 

 . بخش بودن اجتماع در ساحت دولت تکنوکرات و الکترونیک بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست

  هاي زیست محیطی و تامین سالمت روحی و جسمی افراد جامعه آالینده, مصرف سوخت, کاهش ترددهاي شهري. 

 رضایت مندي مردم از دسترسی به خدمات مورد نیاز در نزدیکترین فاصله به منازل مسکونی یا محل کار . 

  دولتی و , تکریم مردم و ارتقاي کارایی دولت براي راهبرد نیازهاي جامعه و صرفه جویی در هزینه هاي عمومی

 (http://dp-azadegan.ir)خانوار

 .انتظارات مشتري در ارتباط با یک خدمت که مورد استفاده واقع شده است :انتظارات -

  ارزیابی مشتري از خدمات دریافت شده توسط یک سازمان  :ادراکات -

  :محدودیت هاي مطالعه 

است سطح سواد بیمه شدگان روستایی نسبت به باتوجه باینکه پرسشنامه در دو قسمت انتظارات و ادارکات طراحی گردیده است ، ممکن  -
  .تکمیل پرسشنامه در میزان قابل قبولی نباشد 

با توجه باینکه چندین سال از گذشت واگذاري خدمات بیمه گري به بخش خصوصی می گذرد مطالعه اي جامع که بتواند سطح  -

  .ار دهد تا کنون انجام نشده بودررضایتمندي بیمه شدگان مراجعه کننده به دفاتر پیشخوان را مورد سنجش ق
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  :مبانی نظري مطالعه 

 نیاز دارند آنها به یا  کنند می مصرف را عملکرد یک محصول نتایج که هستند یی فرآیندها یا افراد مشتریان،تعریف رضایت  

 مشتري .است نیز راي مشتریانیدا این بنابر است، هدفی داراي یقین به سازمان در یک عملکردي هر چون برند می بهره آنها از و

 و تجربی نظري مهم موضوعات از یکی مشتري مندي رضایت. شود می محسوب سازمانها موفقیت در مهم عاملی عنوان به محوري

 تجارت رقابتی جهان در جوهره موفقیت عنوان به توان می را مشتري مندي رضایت .است بازاریابی محققان و بازاریابان اکثر براي

 و مشتري مدار ي ها شرکت براي  استراتژي تدوین و نگهداري مشتري و مشتري مندي رضایت اهمیت بنابراین. گرفت نظر در امروز

 است گرفته قرار شرکتها توجه ي مورد رشد حال در نرخ با يرمشت مندي رضایت در نتیجه . شود گرفته کم دست تواند نمی مدار بازار

 که کردند بسنده می همین به مشتري واژه تعریف در گذشته در .است شده ارائه مشتري مندي رضایت از مفاهیم مختلفی کنون تا

 قبول مورد دیگر امروزه سنتی این تعریف اما .کند می خریداري را شرکت خدماتی یا واحد تولیدي هاي فرآورده که است کسی مشتري

 که هایی با ارزش هستند مایل شرکتها و ها سازمان که ستا مشتري کسی که است این شده ارائه که جدیدي تعریف نیست همگان

  ) 175-174:  1390: زیویار (.گذارند تأثیر وي رفتار بر آفرینند می

بهداشت  وزارت مهم هاي اولویت از درمان و دارو بخش بهداشت، در مردم به شده ارایه خدمات کیفیت و کارایی سنجش
 .است درمانی خدمات بهداشتی کیفیت ارزیابی مهم هاي روش از یکی از خدمات نندگانک استفاده مندي رضایت میزان بررسی و است

 و مشتریان مندي رضایت . دارد اعالم می را نیازهایش ارضاي فرد آن طی که است و عاطفی شناختی واکنش یک رضایتمندي

 .شود می محسوب درمان و دارو بهداشت، تکیفیت خدما مهم گرهاي نشان از و بوده خدمات صحیح ي ي ارایه دهنده نشان مراجعین

و  تبعیت ضرورت و بیماري ي تجربه که شود می تر بیش آن رو از سالمت خدمات ي ارایه سیستم در مندي رضایت اهمیت موضوع
: عربیون(  ندک تر می بیش جانبه همه حمایت به را ها آن نیاز و داده را افزایش بیماران پذیري آسیب مراقبت، و درمان فرایند پیگیري

 می صورت مختلف هاي سازمان در شده عرضه از خدمات مشتري رضایت تأمین هدف با که رجوع ارباب تکریم .) 234-236: 1393

ابعاد  بودن ناشناخته و خدمات کیفیت ارزیابی ي نحوه از عدم آگاهی  .کند می حکایت ما کشور در مشتري واقعی جایگاه گیرد، از

 فقدان ترین عوامل مهم خدمات، ي زمینه در مدون استانداردهاي به تعریف نیاز احساس عدم کنار در حوزه ، این در کیفیت مختلف

 گرفته نظر در خدمتی یا معموالً محصول شود، می استفاده کیفیت ي واژه از وقتی  .رود شمار می به اساسی موضوع این به جدي توجه

 مجموعه کیفیت :است شده گفته از کیفیت دیگري تعریف در .افتد می پیش ها آن از ای سازد می را برآورده انتظارات یا که می شود

تعیین  مشتري توسط و کند می تأمین را کننده رضایت مصرف و احتیاجات که است خدمت یا کاال یک و مشخصات خصوصیات از اي

  .) 236-234: 1393: عربیون( کند می تعیین و قضاوت مشتري را کیفیت بنابراین .دهنده سرویس یا تولیدکننده توسط نه شود، می

  ادبیات مطالعه: فصل دوم 
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  : تعریف خدمات

اجراي خدمت لزوما نامحسوس . گیرد خدمت عبارت از فعالیتی جانبی است که با هدف بهبود و ارتقاي محصول اصلی انجام می
شامل تعاریف جدیدي است؛ چراکه امروزه مفهوم خدمت به مشتریان، .دنبال ندارد  یک از عوامل تولید را به  است و معموال مالکیت هیچ

ارائه خدمات فقط به بخش کوچکی در ساختمان مرکزي شرکت اختصاص ندارد؛ بلکه کل سازمان از مدیران عالی تا کارکنان عادي، 
 براساس این نگرش، خدمت به مشتریان، شامل کلیه. همگی در برآورده ساختن نیازهاي مشتریان موجود و بالقوه نقشی برعهده دارند

اند، انجام  منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آنها براي دریافت بیشترین ارزش از خدماتی که خریداري کرده اموري است که شرکت به
  .شود، خدمت به مشتریان محسوب می شود اي، عرضه و موجب تفکیک آن از خدمات رقبا می هر چیزي که اضافه بر خدمت هسته. دهد می

  : هاي خدمات ویژگی

 :ها عبارتند از این ویژگی. سازد ها را از کاالها متمایز می هایی هستند که آن دمات داراي ویژگیخ

توان این  عبارتی، قبل از مصرف نمی کدام از خواص فیزیکی ارزیابی کرد؛ به  وسیله هیچ توان به  خدمات را نمی: ناملموس بودن) الف

 . گونه خدمات را مستقیما ارزیابی نمود 

اما تولید و مصرف کاالهاي ملموس، دو فعالیت مجزا . رسند زمان با تولید به مصرف می طور معمول، خدمات هم به :ناپذیري  یکتفک) ب

   .از هم هستند

کننده و زمان و مکان و  بدین معنا که کیفیت یک خدمت بستگی به شخص ارائه. کیفیت خدمات بسیار متغیر است :تغییرپذیري ) ج

  . ت داردنحوه ارائه خدم

 . توان براي فروش یا مصرف بعدي انبار کرد یعنی خدمات را نمی. خدمات فناپذیرند :فناپذیري ) د

کنند؛ بدون اینکه  هاي کاال و خدمات، این واقعیت است که مشتریان فقط ارزش خدمات را کسب می یکی دیگر از تفاوت :مالکیت) ه

  .دست آورند مالکیت دائمی چیزي را به

  رضایت مندي کل گیري مدلچگونگی ش

فرآیندهاي مختلف شکل گیري رضایت مندي مشتري را می توان در مدل هاي مختلفی طبقه بندي نمود که این مدل ها ارتباط بین 

عدم "معتبرترین مدل شکل گیري رضایت مندي مشتري بر اساس نظریه . رضایت مندي مشتري و محرك هاي آن را ترسیم می کنند

 :»عدم تأیید انتظارات«بر اساس نظریه . بنا شده است "تأیید انتظارات

  .   اگر عملکرد ادراك شده، از انتظارات مشتري بیشتر باشد، مشتري احساس رضایت مندي می نماید 
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   .اگر عملکرد ادراك شده از انتظارات مشتري کمتر باشد، در نتیجه مشتریان احساس نارضایتی می نماید

   ):کوال سرو مدل(مدل کیفیت خدمت 

  این مدل سعی دارد کیفیت. گیرد باشد که ادراك و عقاید مشتریان را نیز در نظر می هاي ذهنی می اي از مدل مدل سروکوال زیر مجموعه
در اواسط . خدمات به عنوان یک ضرورت براي درك مشتري، احساس شود گیري کند که کیفیت  هایی اندازه خدمات در محیط

مکارانش شروع به مطالعه شاخص هاي کیفیت خدمات و چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان پاراسومان و ه1980دهه

  .پرداختند

 شده ادراك کیفیت و خرید فرایند از شده ادراك کیفیت مشتري، خرید از پیش انتظارات شامل خدمت کیفیت که دارد پاراسومان عقیده 

 و مشتریان نیاز کردن برآورده روي بر مفهوم دو هر .دارند هم با مشترکی وجوه مفهوم دو این .است خدمت یا کاال خرید ي نتیجه از

 مشتریان، که این و باشد می انتظارات مشتري و ادراکات بر ها آن اصلی تمرکز و دارند تأکید ها آن خریدهاي براي اولیه انتظارات

 به آن دنبال به و رضایت یا و کیفیت هاي ارزیابی به منجر اي مقایسه فرایند این و کنند می مقایسه شان ادراکات با را شان انتظارات

(  باشد می مشتري رضایت از عنصري شده درك کیفیت خدمات دیدگاه این اساس بر . شود می ها آن در رفتاري قصد آمدن وجود
  ) . 236-234: 1393: عربیون

  : کیفیت را  گانه پنج ابعاد پاراسورمان و دانند می کارکنان ت وتسهیال وسایل، و مواد را کیفیت گانه سه ابعاد همکاران و ساسر

 سرعت خدمات و مشتري شکایات و مسائل به سریع پاسخگویی توانایی-1

  لباس کارکنان تسهیالت، مثل ملموس اجزاي منظم و تمیز ظاهر--2

  خدمت اطمینان قابل و موقع به و درست ارائه توانایی -3

  کافی اي صالحیت حرفه و مهارت داشتن و مشتري در اناطمین و اعتماد ایجاد -4

  .می داند شئونات انسانی رعایت و رفتار در مالحظه و توجه -5

 انجام دریافت خدمت فرایند یک از پس خود ادراك اساس بر مشتریان که قضاوت است نوعی خدمات کیفیت پذیرفت توان می بنابراین -

 انتظارات ، از منظور .می کنند مقایسه انده کرد ادراك را آن دریافت که خدماتی با را خود اتانتظار قضاوت این با آنان که دهند می

 از مشتري ارزشیابی به و ادراك نماید ارائه بایستی خدمات کننده عرضه که کنند می آنها احساس آنچه یعنی است؛ مشتریان هاي خواسته

  )  450:  1390: جناآبادي و همکاران(  .گردد می بر خدمت ارائه نحوه
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کاهش  موجب همواره انتظار حد از تر پایین ارائه خدماتی و بوده خدمات صحیح انجام دهنده ي رضایتمندي مشتري  نشان که آنجا از

 آید، دست به از تکنولوژي صرفاً تواند نمی رضایت این عالوه، به؛   شود آنان می به مشتریان اعتماد شدن کم و دهندگان ارائه اعتبار

 منفی تبلیغات و رجوع ها ارباب و مشتریان عدم رضایت است، ذکر قابل نهایت در .است آنها عملکرد پرسنل و رفتار از ناشی بیشتر بلکه

  .سازد می فراهم را مربوطه سازمان زیان و ضرر موجب آنان

مشتري و کیفیتی که او دریافت کرده است حاصل  ریچارد الیور اعتقاد دارد که رضایتمندي مشتري یا عدم رضایت او از تفاوت بین انتظارات

  :به این ترتیب براي اندازه گیري رضایت مشتري می توان از رابطه زیر استفاده کرد. می شود

  انتظارات مشتري –استنباط مشتري از کیفیت =رضایت مشتري

استه هاي یک گروه از مشتریان و سپس بیشینه هدف تمرکز بر شناسایی خو 1960در نظریه بازاریابی بر مبناي مشتري گرایی در دهه ي 
 .سازي میزان رضایت آنان از طریق عرضه محصوالت یا خدمات مناسب مطرح شده بود

ادراکات بر . گیرد در برمی شود که تمام ابعاد کیفیت خدمت را می ارائه و همکارانش به کمک این مدل چهارچوبی بنا به نظر پاراسورامان

  .تمرکز دارد "چگونه باید باشد"رات به و انتظا "چگونه است"

مدیران با  باشند، ولی با توجه به اینکه سازمانها ممکن است با یکدیگر متفاوت توانند از این مدل استفاده کنند، سازمانها می مدیران همۀ
آنها  روش، این مدل استفاده کنندتوجه به ویژگیها و نیازهاي پژوهشی سازمان خود براي ایجاد تغییرات مناسب باید به طور اختصاصی از

  )  15-14:  1393نجفی ، ( .کنند می آنها واقعاً درك هاي مشتریان و خدماتی بود که گیري شکاف موجود بین خواسته مبنی بر اندازه

تشکیل شده معیاري بود که گیرندگان خدمات و مشتریان در گروه هاي کانونی  22در این مدل پرسشنامه اي طراحی شده است که شامل 
جنبه مختلف خدمات کیفیت را شامل می شد و  5پرسش،  22توسط این گروه محقق ، جهت ارزیابی کیفیت خدمات به کار می بردند، این 

  . میالدي جنبه دیگري نیز به آن اضافه شد 88در سال 

  :قسمت تشکیل شده 2مدل سرکوال از 

سش تشکیل شده و به منظور شناسایی انتظارات مشتري در ارتباط با یک خدمت پر 22اندازه گیري انتظارات مشتریان که از  قسمت اول

  .مورد استفاده قرار می گیرد

پرسش مانند پرسش هاي قسمت اول است و براي اندازه گیري  22اندازه گیري دریافت مشتري، که این قسمت نیز داراي  قسمت دوم

  .ارزیابی مشتري توسط یک سازمان به کار گرفته می شود
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شاخص کیفیت  صورت گرفت ده1990مطالعاتی که بعدها در دهه  کرد که در نتیجۀ شناسایی این مدل در ابتدا ده بعد را براي خدمات

را از کیفیت  شاخص کاهش داده شد و ادراك و انتظارات مشتري ها به پنج خدمات به دلیل وجود همبستگی زیاد بین برخی از شاخص
  .دهد ف مورد ارزیابی قرارمیبعد مختل خدمات را در پنج

 می تمام این ابعاد تصویري را فراهم .ارتباطی است شامل وجود تسهیالت و تجهیزات کاري و کاالهاي: ابعاد فیزیکی و ملموس -

  .دهد می مدنظر قرار مثل امکانات رفاهی در محیط فیزیکی سازمان، سازند که مشتري براي ارزیابی کیفیت،

در  .به طوري که انتظارات مشتري تأمین شود ه معنی توانایی انجام خدمات به شکلی مطمئن و قابل اطمینان،ب : قابلیت اطمینان -

 دهد، هایی می وعده شیوه و هزینه خدمات، یعنی اگر سازمان خدماتی در زمینه زمان ارائه،. عمل به تعهدات است واقع قابلیت اطمینان،
  .باید به آن عمل کند

نشان  بر این بعد از کیفیت خدمت، .منظور از این بعد تمایل به همکاري و کمک به مشتري است: پاسخگوییپذیري و  مسئولیت-

 .ها،سؤاالت و شکایات مشتري تأکید میکند دادن حساسیت و هوشیاري در قبال درخواست

نسبت  اعتماد و اطمینان به مشتري،ضمانت و تضمین بیانگر شایستگی و توانایی کارکنان در القاء حس  :)اعتماد ( ضمانت و تضمین-

 این بعد از کیفیت خدمت مخصوصاً در خدماتی مهم است که ریسک باالتري داشته باشند .به سازمان است

برخورد  با هر کدام ازآنها توجه شخصی و اختصاص زمان کاري مناسب براي مشتریان،یعنی اینکه با توجه به روحیات افراد، :همدلی-

-14:  1393نجفی ، . (آنها را درك کرده است وآنها براي سازمان مهم هستند طوري که مشتریان قانع شوند که سازمانبه  اي شود، ویژه
15 .(  

 عنوان شده خدمات دریافت از او ادراکات و خدمات از مشتري انتظارات ،  بین شکاف و فاصله خدمات، ،کیفیت سروکوال مدل براساس

 فعالیت بین تعامل شکاف، مدل تحلیل .سنجید را مشتریان ادراکات و انتظارات بایستی کیفیت خدمات ارزیابی براي بنابراین .شود می

 می نمایش به را مشتریان دیدگاه از شده خدمات ارایه کیفیت بخش رضایت سطح و ها فعالیت این بین چنین پیوند هم و سازمان هاي

 مانع ها آن شدن تر بزرگ و ها شکاف وجود که این معنی به .گیرند می رقرا بررسی مورد " ها شکاف"پیوندها  بین این در .گذارد

  )241: 1393عربیون (  .شوند می محسوب خدمات کیفیت بخش رضایت سطح یابی به دست

   :آید می در بررسی این شکاف سه حالت پیش

  .در این صورت کیفیت عالی است که او بیشتر است مشتري از انتظارهاي  هاي  ادراك-

   .است بدر این صورت کیفیت خو که هاي مشتري در حد انتظارهاي اوست دراكا-  
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در این صورت کیفیت ضعیف  و سازد نمی که در این حالت انتظارهاي او را برآورده تر است مشتري از انتظارها پایین هاي  ادراك-

  ). 15- 14:  1393نجفی ، (است

  :حدودیت هاي مدل سرکوالم

مدل سرکوال وارد شده است و مهمترین آن اینکه این مدل صرفا جهت اندازه گیري رضایت مشتریان از انتقادات زیادي نیز به 

این مدل وارد جزئیات نمی . خدمات ارائه شده توسط شرکت ها به کار می آید و روش مطلوبی براي رضایت سنجی از محصوالت نمی باشد

 که ابزار سروکوال)12: دکتر نعمتی : درسنامه اندازه گیري رضایت مشتري (. شود و به صورت کلی و کالن به رضایت سنجی می پردازد

 کیفیت سنجش در ابزارها تاکنون پرکاربردترین شد، طراحی شکاف مدل براساس و بري زیتامل پاراسورامان، بازاریابان تیم توسط

 :شامل ابعاد این  .نماید بررسی می مختلف ابعاد در انتظارات و مقایسه ادراکات طریق از را خدمت کیفیت ابزار این  .بوده است خدمات

  )9-8:  1390: گرجی و همکاران (  . دسترسی است بعد و همدلی بعد تضمین، بعد گویی، پاسخ اطمینان، بعد بعد ملموس، بعد

  پیشینه مطالعه

رضایتمندي مشتریان با استفاده از مدل تاکنون، تحقیقات زیادي در زمینه پایش و سنجش  1988از زمان ارائه ابزار سروکوال در سال 

که در زمینه رضایتمندي در سازمان بیمه سالمت انجام  ییها مختلف صورت گرفته است، اما تا به حال در پژوهش يها سروکوال، در حوزه
  .شود یها اشاره م لذا به شرح برخی از این پژوهش. شده است از مدل سرو کوال استفاده نشده است

بررسی کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در "در پژوهشی با عنوان  89بیژن وند و لشگرآرا در سال  پژمان حموزاده، حی،محمدجواد طرا -1
قابلیت  شامل ابعاد ملموس یا فیزیکی،(ذکر کردند که در تمامی ابعاد پنج گانه  ، "مراکز بهداشتی خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال

کمترین  بیشترین میانگین شکاف کیفیت در بعد همدلی و. شکاف منفی کیفیت وجود داشت) و همدلیاطمینان، پاسخگویی، تضمین 

رابطه آماري  .بین سن مراجعین و نمره شکاف کیفیت همبستگی معکوسی وجود داشت. میانگین شکاف مربوط به بعد قابلیت اطمینان بود

  . داشت معنی داري بین شکاف کیفیت با جنس و تحصیالت مراجعین وجود

فاصله میان ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت  "اي با عنوان  در مطالعه 90ناستی زایی، یعقوبی در سال  حسین جناآبادي، خدایار ابیلی، -2

یا درصد زن بیسواد  61.5درصد مرد،  59بیمار شرکت نمودند و  200، که  "با استفاده از مدل سروکوال خدمات مراکز درمانی شهر زاهدان

روز بستري شدن را داشتند، نتایج نشان داد تفاوت معنی داري بین میانگین نمرات ادراك و  3درصد سابقه  44.5داراي تحصیالت ابتدایی و 

هاي پنچ گانه کیفیت خدمات  انتظار در تمامی ابعاد کیفیت وجود دارد و این بدان معنی است که مراکز درمانی در مورد هیچ یک از مؤلفه
  . اند به سطح انتظارات بیماران پاسخ دهند و همواره کیفیت درك شده از کیفیت مورد انتظار کمتر بوده است تهنتوانس

سروکوال سال -سنجش رضایتمندي مشتریان از کیفیت خدمات با استفاده از مدل کانو "هادي مرادي و امین همتی در پژوهشی با عنوان -3

اند در اولین گام عوامل کیفیت خدمات را بر اساس مدل سروکوال تعیین و سپس  اده نمودهاز مدل تلفیقی کانو و سروکوال استف : "89
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تفاوت ما . عملکرد کنونی شرکت در ارائه این خدمات از دید مشتریان و انتظارات آنها از کیفیت خدمات ذکر شده مورد ارزیابی قرار دادند

بر اساس این تعریف . کند ا خدمت مورد نظر، میزان رضایت او را تعیین میبین انتظارات مشتري و درك مشتري پس از دریافت محصول ی
و با بکارگیري مدل سروکوال اقدام به اندازه گیري میزان رضایت مشتران از کیفیت خدمات عرضه شده توسط شعب بیمه ایران در 

ها براي بدست آوردن  به هر حال شرکت. ده بودو نتایج نشانگر عدم رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه ش. شهرستان سمنان گردید
در نتیجه توجه اصلی . هاي کیفیت جذاب بجاي الزامی یا تک بعدي تمرکز کنند مزیت رقابتی و تمرکز بر رضایت مشتري باید بر ویژگی

ررسی هشت ویژگی به عنوان از آنجائی که در این ب. باشد هاي کیفیت خدمات جذاب می این مطالعه بر بهبود فرآیندهاي مرتبط با ویژگی
  ویژگی جذاب تعیین گردید لذا فرایندهاي داخلی متناظر با ارائه این خدمات باید جهت بهبود انتخاب گردند

مطالعه موردي تأمین (اي و درمانی  ها و خدمات بیمه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندي بیمه شدگان اصلی از حمایت "پژوهشی با عنوان -4

انجام شده که نتایج پژوهش نشان داده که اولین  1389، توسط ایرج ساعی ارسی و هدایت خسروي درسال ")ن خرم آباداجتماعی شهرستا

، رضایت متأهلین )51/0متغیر سن،(باشد که رضایت مندي افراد مسن از افراد جوان بیشتر بوده  عامل تاثیرگذار متعلق به عامل سن می

. تأثیر داشت 8/0است، نوع بیمه به میزان ) 21/0(برخورد کارکنان با بیمه شدگان  ◌ٔ ، نحوه)26/0 متغیر تأهل،(باالتر از افراد مجرد 

باشد در مجموع میزان رضایت افراد تحت پوشش از خدمات  مؤثر می 05/0همچنین نتایج نشان داد که سهولت دسترسی به خدمات 
  اي و درمانی در حد متوسط رو به پایین مشاهده گردید  بیمه

بررسی میزان رضایتمندي مشتریان از بخش غیر دولتی "باعنوان  1388در سال  "مرتضی علی حسینی و همکاران"وهشی توسط پژ -5

نمایندگی مورد بررسی از نظر رضایت ارباب رجوع گردید که این تقسیم بندي  11انجام شده که نتایج تحقیق منجر به رتبه بندي  "تهران
هاي سازمان و  تواند زمینه مساعدي در اتخاذ سیاست ها موجب خواهد شد، می سالم را در بین نمایندگی عالوه بر اینکه ایجاد یک رقابت

   اداره کل در برخورد با آنان بوجود آورد

 تعریف خدمات ارایه ي موجود وضع از آنها ادراکات و مطلوب وضع از مشتریان بین انتظارات تفاوت را کیفیت همکاران و پاراسورامان

 در عنوان نمونه، به که است شده استفاده خدمات کیفیت سنجش شکاف جهت ابزار این از متنوعی و مختلف مطالعات در.  اند نموده

گرجی و همکاران (   .باشد می منفی شکاف داراي خدمات کیفیت پنجگانه ابعاد تمام گردید که مشخص همکاران و آقامالیی مطالعه ي
 :1390  :8-9(  

 مراکز در شده ارائه اولیه بهداشتی خدمات شکاف کیفیت بررسی به سروکوال پرسشنامه از استفاده با مطالعه اي در همکاران و غالمی 

ارائه  اولیه بهداشتی خدمات در کیفیت شکاف بررسی منظور را به اي مطالعه نیز همکاران و کبریایی. پرداختند ارومیه بهداشتی شهر

 بهداشتی کیفیت خدمات شد انجام همکاران و کمپل توسط که در مطالعه اي . دادند انجام نکاشا شهرستان بهداشتی مراکز در شده

 مطالعه اي در 2000 سال نیز در تانگ و لیم . گرفت قرار بررسی مورد لندن شهر بهداشتی درمانی مراکز مراجعین به شده ارائه اولیه

 ها بیمارستان در شده ارائه خدمات ارزیابی کیفیت به بیمارستانی، تخدما کیفیت از بیماران و انتظارات ادراکات بررسی عنوان با

  )15: 1389: طراحی و همکاران (.پرداختند
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  : روش اجراي مطالعه

و بررسی وضعیت  خدمات کیفیت سنجش است که به صورت مقطعی به )کمی(تحلیلی  – پیمایشیپژوهش حاضر مطالعه اي 

در ) صدور اولیه، تمدید، تعویض،ابطال و المثنی(دفاتر پیشخوان ارائه دهنده فرایندهاي بیمه گري رضایتمندي بیمه شدگان و مراجعین به 
محدوده جغرافیایی استان مرکزي بر اساس جمعیت تحت پوشش هر شهرستان و با تعیین تعداد نمونه براي هر یک از دفاتر طرف قرارداد 

 و اعتبار اطمینان، پاسخگویی، ملموسات،(خدمات  کیفی هاي مؤلفه تعاریف ساسبرا.،خواهد پرداخت1394بر اساس عملکرد آنها در سال 

 همچنین و دهندگان ارایه از بیمه شدگان و ادراکات انتظارت سنجش هاي پرسشنامه شد، اشاره آنها به قسمت پیشین در که) همدلی

اتر پیشخوان طرف قرارداد با بیمه سالمت در استان بیمه شدگان مراجعه کننده به دف در و شده موجود طراحی خدمات کیفی هاي مشخصه

بین مراجعین در هر دفتر  توزیع و سپس جمع آوري  1395پرسشنامه ها در بازه زمانی اردیبهشت ماه تا آذرماه .است شده پیمایش مرکزي
رضایت آنها از کیفیت خدمات دفتر میزان  استاندارد سروکوالپرسشنامه با کمک بر اساس مدل کیفیت خدمات،  این مطالعهدر . خواهد شد

آنان با وضع موجود کیفیت خدمات شکاف بین انتظارات و ادراکات آنها  هاي خواستهشود، سپس بر اساس مقایسه می پیشخوان سنجیده 

  .الزم بر روي اطالعات جمع آوري شده، انجام خواهد شد هاي تحلیلو  شود میاندازه گیري 

  : جامعه آماري مطالعه

صدور ، تعویض ، (که جهت دریافت خدمت  باشد مه سالمت در استان مرکزي میماري در این مطالعه بیمه شدگان بیجامعه آ

دفتر پیشخوان و نمایندگی 16استان مرکزي .به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سالمت استان مرکزي مراجعه می نمایند ... ) المثنی و
  .ها فعالیت دارند ر در شهرستان اراك و باقی دفاتر در سایر شهرستاندفت4که تعداد  فعال درسطح استان دارد

  :نمونه گیري و تعیین حجم نمونه

باشد بدین دلیل از روش نمونه گیري  ها و طبقات مختلف متفاوت می در این پژوهش به دلیل این که توزیع جمعیت در گروه

این است که نسبت طبقات در بین افراد نمونه با نسبت طبقات در جامعه اي استفاده شده است و مزیت بزرگ این نمونه گیري در  طبقه
ها به صورت سرشماري و جمعیت  نمونه. کند آماري تطابق دارد و شرایط یکسان بودن شانس انتخاب براي کل افراد جامعه تحقق پیدا می

براي تعیین حجم نمونه با توجه به . باشد می )95رماه اردیبهشت تا آذ( در دسترس و مراجعه کننده به دفاتر در محدوده زمانی مورد نظر
  .از جدول مورگان استفاده شده است مشخص بودن حجم جامعه

  

  روش مطالعه: فصل سوم 
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  94اداره کل بیمه سالمت استان مرکزي سال دفاتر پیشخوان  بار مراجعه بهآمار  3-1جدول 

  ونهتعداد نم  مراجعه کننده به دفاتر پیشخوان  کد بیمه گري و درآمد دفاتر پیشخوان
  70 147666  )اراك(  2501

 50  6751  )اراك(72361010
 70  17224  )اراك(72361021
  15  229  )اراك(72361004
  70  17323  )اراك(72361003
  70  36264  )شازند(72361094
  55  7547  )محالت(72361051

  70  51505  )ساوه(2504
  70  43616  )خمین(72361093
  15  120  )خمین(72361057
  45  5707  )تفرش(72361004
  55  7984  )فراهان(72361005
  15  167  )آشتیان(72361026

  25  1087  )جاورسیان-خنداب(72361109
  40  4710  )میالجرد(72361051
  60 8157  )دلیجان( 72361077

  795  356057  جمع کل

  :ها داده گردآوري روش

هاي مورد نیاز مطالعه از طریق توزیع  و داده. استفاده خواهد شدها و مقاالت معتبر فارسی و التین  جهت تدوین مبانی نظري از کتاب
  .جمع آوري شده است 95پرسشنامه استاندارد سروکوال در بین  مراجعین به دفاتر پیشخوان در دوره زمانی اردیبهشت تا آذرماه 

  :ابزار گردآوري داده ها

باشد پرسشنامه از  وکوال با لحاظ نمودن مشخصات خدمات بیمه گري میدر این مطالعه ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه استاندارد سر 

پرسش مشتري انتظارات خود و خدمات ایده آل مورد نظرش را  22تایی تشکیل شده است که در قسمت اول طی  22دو مجموعه پرسش 
ها در  این پرسش. شود ر اندازه گیري میپرسش دیگ 22نماید و در قسمت بعد نظر مشتري در مورد خدمات ارائه شده به وسیله  توصیف می

، طراحی شده است به این ترتیب در فرآیند )کامالً موافق(7پایانی  ◌ٔ تا نقطه) کامالً مخالف(1 شروع ◌ٔ اي لیکرت از نقطه نقطه 7مقیاس 
س کیفیت خدمات به ارزیابی کیفیت خدمات به وسیله مدل سروکوال انتظارات و درك مشتري از خدمات ارائه شده اندازه گیري و سپ

درك مشتري  Pکیفیت خدمات و  Q که در این رابطه. شود تعریف و محاسبه می Q = E – P صورت شکاف میان آن دو به صورت رابطه

 باشند، بنابراین امتیازات منفی نشان دهنده بهتر بودن عملکرد از آنچه مشتري انتظار انتظارات مشتري از خدمات می Eاز خدمات ارائه شده، 
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باشد ) تر منفی( به همین ترتیب امتیازات مثبت به کیفیت نامناسب خدمات اشاره دارد و هر چه شکاف از نظر عددي کوچکتر. دارد، است

. باشد، ازنظر کیفیت خدمات ضعیف خواهد بود) تر مثبت( باشد و بر عکس هر چه مقدار شکاف بزرگتر سطح کیفیت خدمات باالتر و بهتر می
دفتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت  16براي  بعد کیفیت خدمات مدل سروکوال که در باال توضیح داده شد 5در این مطالعه 

  .استان مرکزي ، بررسی خواهد شد

طوح هاي رسمی استان با س ها بین افراد پاسخ دهنده که تمام بیمه شدگان مراجعه کننده به دفاتر و نمایندگی در زمان توزیع پرسشنامه

باشد، مجري مطالعه در رابطه با نحوه پاسخ گویی به سؤاالت توضیحات الزم را به مراجعین  تحصیالتی از زیر دیپلم تا مقطع دکتري می
  .داده است

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

س گراف و جداول جهت شد و تحلیل هاي مورد نظر انجام شد و سپ  spss15ها وارد نرم افزار داده هاي گردآوري شده در پرسشنامه

  .گزارش نهایی و نتیجه گیري ترسیم شد

از . استفاده شده است  crosstabsبراي توصیف داده ها از جداول یک بعدي و براي نشان دادن روابط بین متغیرها از جداول توافقی یا 

  .شود می هاي استنباطی و توصیفی براي بررسی رابطه متغیرها استفاده آماره
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١٧ 
 

  

  
  
  

  :ها  یافته توصیف

به شرح جداول و  spssدفتر پیشخوان و نمایندگی پس از ورود اطالعات مربوطه در نرم افزار  16نتایج از حاصل از تکمیل پرسشنامه در 

  .نمودارهاي زیر مورد بررسی قرار گرفت 
  .صیالت بدست آمددر ابتدا مشخصات بیوگرافی پرسشنامه توصیف می گردد و فراوانی پاسخگویان از جهت تح

  )توصیف داده ها از نظر تحصیالت(4- 1جدول 
  درصد  )نفر(تعداد  میزان تحصیالت

  55.6  442  دیپلم و زیر دیپلم
  20  159  فوق دیپلم

  21.9  174  لیسانس
  2.1  17  فوق لیسانس

  4  3  دکتري
  100  795  جمع  کل 

  
  )توصیف داده ها از نظر تحصیالت(4-1نمودار 

  

  
  
  

بیشترین فراوانی پاسخگویان از جهت مدرك تحصیلی مربوط به دارندگان مدرك  :نشان می دهد  4- 1از جدول نتایج حاصل 

که می توان نتیجه . درصد بوده است 4درصد و کمترین فراوانی مربوط به دارندگان مدرك دکتري با فراوانی  6/55دیپلم و زیر دیپلم با 

  .وشش این اداره کل از سطح سواد باالیی برخوردار نیستندگرفت که بیش از نیمی از  بیمه شدگان تحت پ

442

159

174

173

795

)نفر(تعداد

دیپلم و زیر دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع  کل 

  مطالعه هاي یافته: چهارم فصل
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١٨ 
 

  وضعیت بیمه شدگان به تفکیک جنس- 

  )توصیف داده ها از جهت تفکیک جنس ( 4-2جدول 
  

 وضعیت بیمه شدگان به تفکیک جنس 4-2جدول 

 درصدفراوانی  فراوانی جنسیت

 46.5 370 مرد

 53.5 425 زن

 100 795  جمع کل

  بیمه شدگان به تفکیک جنسوضعیت  4-2نمودار 

  
  

و در صد پاسخگویان ) درصد 46.5(نفر  370تعداد پاسخگویان مرد : نشان می دهد  4-2نتایج حاصله از جدول 

  .بوده است) درصد  53.5نفر، 425(زن 

  

  

  

  

  

370

425

795

فراوانی

مرد

زن

جمع کل
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١٩ 
 

  صندوق بیمه ايوضعیت بیمه شدگان به تفکیک -4-3جدول 

 بیمه شدگان به تفکیک صندوق بیمه اي وضعیت3-4

 

 درصدفراوانی فراوانی

 25.2  200 کارکنان دولت

 14.3 114 سایراقشار

 23.5 187  روستایی

 37 294 بیمه همگانی

 100 795  جمع

  

  بیمه شدگان به تفکیک صندوق بیمه اي وضعیت 4-3نمودار 
  

  
  
  

رصد مراجعه بیمه شدگان صندوق بیمه سالمت همگانی بیشترین د:  نشان می دهد  4-3نتایج حاصل از جدول 

  .و بیمه شدگان صندوق سایر اقشار کمترین مراجعه  را به دفاتر پیشخوان داشته اند) درصد  37(

  
  
  

200
114

187

294

795

فراوانی

کارکنان دولت

سایراقشار

روستایی

بیمھ ھمگانی

جمع
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٢٠ 
 

 ضعیت فراوانی پاسخ دهندگان در شهرهاي مورد مطالعه و -
  پاسخ دهندگان در شهرهاي مورد مطالعه وضعیت -4- 4جدول شماره 

  درصد  فراوانی پاسخ دهندگان  شهر

  34.2  272  اراك

  8.8  70  دشازن

  7.4  59  محالت

  8.8  70  ساوه

  10.7  85  خمین

  5.7  45  تفرش

  7.4  59  دلیجان

  6.9  55  فراهان

  1.9  15  آشتیان

  3.1  25  خنداب

 5 40  میالجرد

 100 795  جمع کل
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٢١ 
 

  درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شهر 4-4نمودار 
  

  
  
  

دفتر  4رین مراجعه کننده در شهرستان اراك با بیشت: نشان می دهد  4-4نتایج حاصل از جدول 

 5معادل ) نفر 25جاورسیان(خندابدرصد و کمترین مراجعه کننده در شهرستان  34.2معادل) نفر272(پیشخوان

  .درصدمی باشد

  

  

  

  

  

272

70

59

70

85

45

59

55

15

2540

795

فراوانی پاسخ دهندگان

اراك
شازند
محالت
ساوه
خمین
تفرش
دلیجان
فراهان
آشتیان
خنداب
میالجرد
جمع کل
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٢٢ 
 

  ، بروز بودن تجهیزات)توصیف دادها ي مربوط به سئوال یک(4-5جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  نتظاراتا

Mean  
Std. 

Deviation  Mean  
Std. 

Deviation  

Mean  

  

1  2501  6.51 .654 5.49 .673 1.02  

2  72361003  6.54 .739 5.64  .743 .9 

3  72361010  7 .000 5.74 .751 1.26  

4  72361021  6.99 .120 2.19 1.618 3.8 

5  72361051  6.13 .795 5 .000 1.13 

6  72361096  6.87 .352 5.93  1.326 .94 

7  72361094  6.64 .591 5.73 .448 .91 

8  2504  6.71 .455 5.47 .531 1.24 

9  72361093  6.50 .504 5.60 .575 .9 

10  72361004  6.64 .484 5.87 .420 .77 

11  72361077  6.60 .741  5.70 .462 .90 

12  72361005  6.42 .498 5.36 .729 1.06 

13  72361026  6.35 .502 5.20 .414 1.15 

14  72361057  6.60 .507 5.73 .458 .87 

15  72361109  6.40 .866 5.48  .510 .92 

16  72361028  6.50 .730 5.50 .506 1 

 1.17  635. 5.35 533. 6.58  میانگین کل  

ط به دفتر پیشخوان بیشترین شکاف در مورد سئوال یک بروز بودن تجهیزات مربو: نشان می دهد 4-5نتایج حاصل از جدول 
می باشد که میانگین محاسبه شده در /. 77به میزان   72361004و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  8/3به میزان   72361021کد

بروز بودن بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه انها در خصوص  .محاسبه شده است 17/1سئوال یک در کل دفاتر پیشخوان
  .نمره فاصله دارد  17/1انتظار دارند  تجهیزات
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٢٣ 
 

  امکانات فیزیکی قابل توجه ، )توصیف دادها ي مربوط به سئوال دو(4-6جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  
Std. 

Deviation  Mean  
Std. 

Deviation  

Mean  

  

1  2501  6.40  .549 5.32 .752 1.08 

2  72361003  6.59 .771 5.56 1.002 1.03 

3  72361010  7 .000  5.60 1.245 1.4 

4  72361021  6.70 .462 3.10 1.181 3.6  

5  72361051  6.15 .931 4.71 .458 1.47 

6  72361096  6.67 .488 5.50 .949 1.17 

7  72361094  6.57  .498 6.11 .498 .46  

8  2504  6.71 .455 5.66 .478 1.05 

9  72361093  5.99 .876 5.23 .685 .76 

10  72361004  6.44 .484  5.56 .624 .88 

11  72361077  6.32 .965  5.65 .577 .67 

12  72361005  6.13 .924 5 .793 1.13 

13  72361026  6.25  .425 4.27 .458 1.98 

14  72361057  6.27  .799 5.93 .258 .34 

15  72361109  6.04 .886  5.52 .653 .52  

16  72361028  6 .226  5.57 .501 .43  

 1.12 694. 5.28 608. 6.38  میانگین کل  

 بیشترین شکاف در مورد سئوال دو  امکانات فیزیکی قابل توجه  مربوط به دفتر پیشخوان کد: نشان می دهد 4-6نتایج حاصل از جدول 
می باشد که میانگین محاسبه شده در سئوال /. 34ان میزبه  72361057و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  6/3به میزان    72361021

امکانات فیزیکی قابل توجه دفاتر بدین معنی که ادراکات مشتریان با انچه آنها در خصوص  .محاسبه شده است 12/1در کل دفاتر پیشخواندو
  .نمره فاصله دارد  12/1انتظار دارند  پیشخوان
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٢۴ 
 

  ، ظاهر تمیز و مرتب کارکنان)توصیف دادها ي مربوط به سئوال سه(4-7 دولج
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.64 .512 5.56 .554 1.08 

2  72361003  6.74 .695  6.01 .269 .73 

3  72361010  7 .000 6.02 .141 .98  

4  72361021  6.59  .496 4.93 .666 1.66 

5  72361051  6.64 .485 5.71 .712 .93 

6  72361096  6.80 .414 5.86 .914  .94 

7  72361094  6.69 .713 6 .000 .69 

8  2504  6.71 .455 5.37 .000 .17 

9  72361093  6.89 .320 5.90 .302 .99 

10  72361004  6.60 .837 5.67 .798 .93 

11  72361077  6.48 .813 5.37 .974 .85  

12  72361005  6.04 .902  5.80 .524 .24 

13  72361026  6.30 .535 5 .325 1.5 

14  72361057  6.80 .414 6 .000 .80 

15  72361109  6.72 .458 6 .707 .72 

16  72361028  5.95 .389 5.68 .874  .27 

 84. 485. 5.68 527.  6.59  میانگین کل  

و  1.66به میزان    72361021به دفتر پیشخوان کد بیشترین شکاف در مورد سئوال سه ، مربوط: نشان می دهد 4- 7نتایج حاصل از جدول 

 در کل دفاتر پیشخوان سهمی باشد که میانگین محاسبه شده در سئوال /. 24میزان  به 72361005کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد 

  .نمره فاصله دارد/.  84انتظار دارند  تمیز و اراسته بودن کارکناننها در خصوص آبا انچه بدین معنی که ادراکات مشتریان  .محاسبه شده است/.84
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٢۵ 
 

  ظاهر امکانات فیزیکی این سازمان با نوع خدمات ارائه شده ، تناسب  )توصیف دادها ي مربوط به سئوال چهار(4- 8جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  
Std. 

Deviation  Mean  
Std. 

Deviation  

Mean  

  

1  2501  6.41 1.198 5.25 .579 1.16 

2  72361003  6.61  .708 5.73 .563 .88 

3  72361010  7 .000 6 .000 1 

4  72361021  6.60 .493 4 .511 2.6  

5  72361051  6.64 .485  4.85 .356 1.79 

6  72361096  6.87 .352 5.50 .864 1.37 

7  72361094  6.70 .709 6 .000 .70 

8  2504  6.71 .455 5.37 .871 1.34 

9  72361093  6.11 .941 5.54 .502 .57 

10  72361004  6.69 .663 5.73  .447  .96 

11  72361077  6.27 .841  5.38 .804 .89 

12  72361005  5.71 .712 5.04 .962 .67 

13  72361026  6.45 .625  5.80 .414 .65 

14  72361057  6.37 .458  6 .000 .73 

15  72361109  6.10 .860 5.48 .653 .62 

16  72361028  5.60 .778 4.70 .723 .9 

 1.05 515. 5.39 642. 6.42  میانگین کل  

به  72361021به دفتر پیشخوان کد مربوطچهار ، بیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4-8نتایج حاصل از جدول 
در  چهارمی باشد که میانگین محاسبه شده در سئوال  /.57میزان  به 72361093ین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد و کمتر6/2میزان  

تناسب ظاهر امکانات فیزیکی بدین معنی که ادراکات مشتریان با انچه آنها در خصوص  .محاسبه شده است05/1 کل دفاتر پیشخوان
  .نمره فاصله دارد 05/1  دارند انتظار شده این سازمان با نوع خدمات ارائه
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  .دهد می  موقعی که دفتر پیشخوان براي انجام کاري در زمانی خاص وعده می دهد  آن را انجام،  توصیف دادها ي مربوط به سئوال پنج(4-9جدول 

کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف
  پیشخوان

  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  
Std. 

Deviation  Mean  
Std. 

Deviation  

Mean  

  

1  2501  6.43 1.999 5.31 .803 1.12 

2  72361003  6.63 .705 5.81 .519 .82 

3  72361010  7 .000 5.92 .274 1.08 

4  72361021  6.71 .455 5.29 .455 1.42 

5  72361051  6.64 .485 6 .000 .64 

6  72361096  6.80 .414 5.79 1.204 1.01 

7  72361094  6.63 .904 5.36 1.180 1.27 

8  2504  6.71 .455 6 .000 .71 

9  72361093  6.50 .737 5.89 .320 .61 

10  72361004  6.93 .252 5.80 .661 1.13 

11  72361077  6.32 1.066 5.25 .876 .93 

12  72361005  6.71 .458 5.65 1.040 .86 

13  72361026  6.10 .735 5.27 .458 .83 

14  72361057  6.80 .414 6 .000 .80 

15  72361109  6.48 .510 5.84 .554 .64  

16  72361028  6.15 .362 6 .526  .15 

 87. 554. 5.69 621. 6.59  میانگین کل  

و کمترین شکاف 42/1به میزان   72361021بیشترین شکاف در مورد سئوال پنج ، مربوط به دفتر پیشخوان کد: نشان می دهد 4-9نتایج حاصل از جدول 

بدین معنی  .محاسبه شده است/.87می باشد که میانگین محاسبه شده در سئوال پنج در کل دفاتر پیشخوان /. 15به میزان  72361028خوان کد مربوط به دفتر پیش

، وعده می دهد  آن را انجام می  دهد موقعی که دفتر پیشخوان براي انجام کاري در زمانی خاصکه ادراکات مشتریان با انچه آنها در خصوص 

  .نمره فاصله دارد  /.87دارند  انتظار 
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٢٧ 
 

  ، نشان دادن عالقه به حل مشکالت مشتریانتوصیف دادها ي مربوط به سئوال شش (4- 10جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.86 .352  5.59 .623 1.27 

2  72361003  6.74  .606 6.54 .259 .2 

3  72361010  7 .000 5.92  .599 1.08 

4  72361021  6.70 .492 5.37 .519 1.33 

5  72361051  6.38 .680 5.56 .501 .82 

6  72361096  6.73 .458 5.64 .745 1.09 

7  72361094  6.86  .352  5.29  .783  1.57 

8  2504  6.71 .455 4.64 .835 2.07 

9  72361093  6.76 .432 5.99 .120 .8  

10  72361004  6.80 .757 5.91 .767 .89 

11  72361077  6.07 1.133 5.13 .812 .94 

12  72361005  6  .544 5.33 .695 .15 

13  72361026  6.12 .505 4.60 .737 1.52 

14  72361057  6.80 .414 5.87 .352 .13 

15  72361109  6.52  .510 5.76 .597 .76  

16  72361028  6.07 .267 5.45 .749 .62 

 95. 605. 5.53 497. 6.57  میانگین کل  

به میزان   2504بیشترین شکاف در مورد سئوال شش ، مربوط به دفتر پیشخوان کد: نشان می دهد 4-10نتایج حاصل از جدول 

محاسبه شده در سئوال شش در کل  می باشد که میانگین/. 13به میزان  72361057و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  07/2

نشان دادن عالقه به حل مشکالت  نچه آنها در خصوصآبدین معنی که ادراکات مشتریان با  .محاسبه شده است/.95دفاتر پیشخوان 

  .نمره فاصله دارد  /.95انتظار دارند  ،  مشتریان
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٢٨ 
 

  پیشخوان ، قابل اعتماد بودن دفترتوصیف دادها ي مربوط به سئوال هفت (4- 11جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.93 .259 5.72 .453 1.21 

2  72361003  6.91 .282 5.86 .666 1.05 

3  72361010  7 .000 5.92 .274 1.08 

4  72361021  6.99 .120 4.13 .931 2.86 

5  72361051  6.60 .494 5.29 .712 1.31 

6  72361096  6.73 .415 5.36 .497 1.37 

7  72361094  6.91 .282 5.94 .234 .97 

8  2504  6.66 .634 5.84 .470 .82 

9  72361093  6.51 .697 5.96 .204 .55 

10  72361004  6.84 .767 5.87 .505 .97 

11  72361077  6.17  1.076 5.40 .785 .77 

12  72361005  6.58 .498 4.36 .356 2.22  

13  72361026  6.35 .752 5.87 .325 .48  

14  72361057  6.80 .414 5.88 .315 .92 

15  72361109  6.64 .490 5.80 .500 .84  

16  72361028  6.65  .834 6.03 .158 .62 

 1.12 461. 5.57 500. 6.07  میانگین کل  

به  72361021، مربوط به دفتر پیشخوان کد هفتبیشترین شکاف در مورد سئوال : هدنشان می د 4-11نتایج حاصل از جدول 

 هفتمی باشد که میانگین محاسبه شده در سئوال /. 48به میزان  72361026و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  86/2میزان  

قابل اعتماد بودن دفتر   ان با آنچه آنها در خصوصبدین معنی که ادراکات مشتری .محاسبه شده است12/1در کل دفاتر پیشخوان 

  .نمره فاصله دارد 12/1  ،انتظار دارند پیشخوان
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٢٩ 
 

  .دهد می  این دفتر پیشخوان خدماتش را درست در زمانیکه وعده داده ارائه، توصیف دادها ي مربوط به سئوال هشت(4- 12جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  اكادر  انتظارات

Mean  
Std. 

Deviation  Mean  
Std. 

Deviation  Mean  

1  2501  6.93 .259 5.72 .453 1.21 

2  72361003  6.61 .822  5.80  .403 .81 

3  72361010  7 .000 6  .000 1  

4  72361021  6.70 .462 4.09 .775 2.61 

5  72361051  6.25 .440 6 .000 .25 

6  72361096  6.53 .516 5.43 .514 1.1 

7  72361094  6.87  .337 5.81 .392 .97 

8  2504  6.60 .634  5.97 .474 .75  

9  72361093  6.39 .687 5.96 .204 .43 

10  72361004  6.93 .252 5.87  .495 1.06 

11  72361077  6.07  .936 5.37 .920 .70 

12  72361005  6.56 .501 5.85 .356 .85 

13  72361026  6.15 .325 5.47 .516 .68 

14  72361057  6.73 .458 5.85 .305 .88 

15  72361109  6.40  .707 5.68 .557 .72 

16  72361028  6.03 .158 6 .000 .03 

 87. 397. 5.67 468. 6.54  میانگین کل  

به  72361021، مربوط به دفتر پیشخوان کد هشتبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4- 12نتایج حاصل از جدول 

 هشتمی باشد که میانگین محاسبه شده در سئوال /. 03به میزان  72361109و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  61/2ن  میزا

زمان درست وعده داده شده  بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .محاسبه شده است87/0در کل دفاتر پیشخوان 
  .نمره فاصله دارد 87/0  ،انتظار دارند جهت انجام خدمات 
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٣٠ 
 

  دفتر پیشخوان حفظ سابقه خوب ،) توصیف دادها ي مربوط به سئوال نه(4- 13جدول 
کد بیمه گري و درآمد   ردیف

  دفاتر پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean 

1  2501  6.70 .462 5.55 .649 1.15 

2  72361003  6.56 .773 5.74 .736 .85 

3  72361010  7 .000 5.94 .424 1.06 

4  72361021  6.84 .367 4.66 1.006 2.18 

5  72361051  6.13 .579 4.84 .996 1.29 

6  72361096  6.73  .458 5.14 .535 1.59 

7  72361094  6.76 .432 5.59 .771 1.17 

8  2504  6.63 .634 4.62 .807 2.07  

9  72361093  6.39 .687 5.96 .915 1.28  

10  72361004  6.87 .344 5.84 .505 1 

11  72361077  6.02 1.157 5.60 .887 .42 

12  72361005  5.31 1.169 5.5 .865  .19 

13  72361026  6.25 .785 6 .185 .25 

14  72361057  6.73 .458 5.80 .335 .93 

15  72361109  6.24 .831  5.48 .714 .76 

16  72361028  6.92 .267 5.13 1.244 1.79 

 1.12 723. 5.46 587. 6.5  میانگین کل  

به میزان   72361021، مربوط به دفتر پیشخوان کد نهبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4-13نتایج حاصل از جدول 

در کل  نهه شده در سئوال می باشد که میانگین محاسب/. 25به میزان  72361026و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  18/2

 حفظ سابقه خوب دفتر پیشخوان بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .محاسبه شده است12/1دفاتر پیشخوان 

  .نمره فاصله دارد 12/1  ،انتظار دارند
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٣١ 
 

  ت به مشتریان خدما ، انتظار مشتریان از اعالم زمان دقیق  توصیف دادها ي مربوط به سئوال ده (4- 14جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.51 .654  5.35 .771 1.16 

2  72361003  6.14 .997 5.66 .562 .48 

3  72361010  6.88 .480 5.58 .499 1.3 

4  72361021  6.57 .498 4.87 .612 1.7 

5  72361051  6.24 .429 5.84 .373 .4 

6  72361096  6.73 .458 5 .784 1.73 

7  72361094  6.40 .493 5.83 .416 .57 

8  2504  6.42 .503  6.7 .251 .49 

9  72361093  5.79 1.284 5.54 .502 .25 

10  72361004  6.67 .707 5.84 .707 .83 

11  72361077  6.15 1.071 5.50 .770 .65 

12  72361005  6.1  .234 5.71 .712 .30 

13  72361026  6.20 .414 5.80 .525 .4 

14  72361057  5.73 1.033 5.33 .724 .4 

15  72361109  5.12 1.092 5.04 .841 .08 

16  72361028  7 .000 6 .000 1  

 73. 565. 5.5 646. 6.29  میانگین کل  

به  72361096، مربوط به دفتر پیشخوان کد دهشکاف در مورد سئوال بیشترین : نشان می دهد 4-14نتایج حاصل از جدول 
می باشد که میانگین /. 4به میزان  72361057و72361026،  72361051و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  73/1میزان  

 مشتریان با آنچه آنها در خصوصبدین معنی که ادراکات  .محاسبه شده است73/0در کل دفاتر پیشخوان  دهمحاسبه شده در سئوال 
  .نمره فاصله دارد 73/0  ،انتظار دارندخدمات  انتظار مشتریان از اعالم زمان دقیق 
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٣٢ 
 

این واقع بینانه نیست که مشتریان انتظار خدمات خوب وعالی ازکارکنان این ،  ) توصیف دادها ي مربوط به سئوال یازده( 4-15جدول 
  .دفترپیشخوان داشته باشند

کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف
  پیشخوان

  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.67 .473  5.83 .377 .84 

2  72361003  6.36 .762 5.71 .705 .65 

3  72361010  6.98 .141 5.92 .274 1.06 

4  72361021  6.71 .455 5.44 .581 1.27  

5  72361051  6.15 .591 5.82 .389 .33 

6  72361096  6.73 .458 5.21 .579 1.52 

7  72361094  6.40 .493 5.24 .955 1.16 

8  2504  6.45  .501 5.90 .352 .63 

9  72361093  6.14 1.040 5.99 .208 .15 

10  72361004  6.72 .405  5.90 .650 .82 

11  72361077  6.23 1.095 5.22 .922 1.1 

12  72361005  6 .000 5.87 .336 .13 

13  72361026  6.40 .502 5.87 .352 .53 

14  72361057  6.53 .640 5.80 .775  .73 

15  72361109  5.20 1.118 5.48 .714 -.28 

16  72361028  6.85 .427 6 .000 .85 

 71. 510.  5.7 568. 6.40  میانگین کل  

به 72361096، مربوط به دفتر پیشخوان کد یازدهر مورد سئوال بیشترین شکاف د: نشان می دهد 4-15نتایج حاصل از جدول 

که  به معنی باالتر از حد انتظار ، می باشد-28/0میزان ،  به  72361109و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  52/1میزان  

ی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در بدین معن .محاسبه شده است71/0در کل دفاتر پیشخوان  یازدهمیانگین محاسبه شده در سئوال 

  .نمره فاصله دارد 71/0  ،انتظار دارند با آنچه آنها  انتظار خدمات خوب وعالی ازکارکنان این دفترپیشخوان خصوص
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٣٣ 
 

  کارکنان به کمک به مشتري  همیشگیتمایل ، ) توصیف دادها ي مربوط به سئوال دوازده(4- 16دول ج
اتر کد بیمه گري و درآمد دف  ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.74 .432 5.92 .280 .84 

2  72361003  6.20 .878 5.59 .732 .61 

3  72361010  7 .000 6 .000 1 

4  72361021  6.40 1.055 4.19 .982 2.21 

5  72361051  6.15 .591 5.55 .503 .6  

6  72361096  6.68 .656 5.86 .770 .82 

7  72361094  6.40  .493 5.09 .812 1.31 

8  2504  6.3  .495 4.76 .759 1.83 

9  72361093  6 1.129 5.44 .500  .56 

10  72361004  6.70 .405 5.72 .490 1.18 

11  72361077  6.02 1.112 5.65 .606 .37 

12  72361005  6.25  .440 5.71 .712 .54 

13  72361026  6.35 .515 5.85 1.02 .5 

14  72361057  6.47 .834 5.81 .235 .66 

15  72361109  5.75  1.208 5.48 .714 .27  

16  72361028  6.95 .316 6.15 .362 .80 

 88. 592. 5.54 659. 6.39  میانگین کل  

به 72361021دفتر پیشخوان کد ، مربوط به دوازدهبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4- 16نتایج حاصل از جدول 
که میانگین محاسبه شده در سئوال  ، می باشد27/0میزان ،  به  72361109و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  21/2میزان  
 همیشگیتمایل  بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .محاسبه شده است88/0در کل دفاتر پیشخوان  دوازده

  .نمره فاصله دارد 88/0  ،انتظار دارندرکنان به کمک به مشتري کا
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٣۴ 
 

  پاسخگویی فوري به در خواست هاي مشتریان، ) توصیف دادها ي مربوط به سئوال سیزده( 4- 17جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.77 .423 5.31 .919 1.46 

2  72361003  6.33 1.018  5.69 .627 .64 

3  72361010  7 .000 5.98 .473 1.02 

4  72361021  6.40 1.055 5.39 .708 1.01 

5  72361051  6.36 .485 5.69  .466 .67 

6  72361096  6.53 .425 6 .555 .53 

7  72361094  6.34 .634  5.87  .536 .47 

8  2504  6.41 .493 6.8 .170 .49 

9  72361093  6.13 1.062 5.36 .723 .77 

10  72361004  6.80 .405 6.02 .149 .78 

11  72361077  6.08  1.183  5.60 .785 .68 

12  72361005  6.42 .498 5.16 .739  1.29 

13  72361026  6.05 .256 5.87 .325 .15  

14  72361057  6.60 .632  5.90  .205 .70  

15  72361109  5.56 1.003 5.44 .768 .12 

16  72361028  6.95 .316  6.15 .362 .8 

  72.  531. 5.7 618. 6.42  میانگین کل  

به میزان   2501، مربوط به دفتر پیشخوان کد سیزدهبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4-17نتایج حاصل از جدول 

در سیزده که میانگین محاسبه شده در سئوال  ، می باشد12/0میزان ،  به  72361109و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  46/1

پاسخگویی فوري به در  بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .محاسبه شده است72/0کل دفاتر پیشخوان 

  .نمره فاصله دارد 72/0  ،انتظار دارندخواست هاي مشتریان 
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٣۵ 
 

  ، اعتماد مشتریان به دفتر پیشخوان) ي مربوط به سئوال چهارده دادهاتوصیف (4- 18دول ج
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.94 .234 5.55 .842  1.39  

2  72361003  6.67 .473 5.20 .987 1.47 

3  72361010  7 .000 4.66 .982 2.34  

4  72361021  6.86 .325 4.73 .708 1.95 

5  72361051  6.36 .485 4.75 .907 1.61 

6  72361096  6.60 .425 5.93 .997 .67 

7  72361094  6.54 .654 4.96 .984 1.58 

8  2504  6.69 .524 5.01 1.133 1.68 

9  72361093  6.31 1.136 5.44 .964 .87 

10  72361004  6.82 .387 5.64 .773 1.18 

11  72361077  6.38 .865 5.18 .930 1.2 

12  72361005  5.89 .809 5.29 1.197 .6 

13  72361026  6.25 .562 5 .845 1.25 

14  72361057  6.67 .488 5.33 .976 1.34 

15  72361109  5.92 .702 4.84 .943 1.08 

16  72361028  6.98 .158 5.08 1.118 1.9 

 1.44 955. 5.09 514. 6.5  میانگین کل  

به  72361010، مربوط به دفتر پیشخوان کد چهاردهبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4- 18نتایج حاصل از جدول 

که میانگین محاسبه شده در سئوال  ، می باشد6/0میزان ،  به  72361005و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  34/2میزان  

اعتماد مشتریان به  بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .محاسبه شده است44/1ل دفاتر پیشخوان در ک چهارده 

  .نمره فاصله دارد1/ 44  ،انتظار دارند دفتر پیشخوان
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٣۶ 
 

  ان ، احساس امنیت در دریافت خدمت با کارکنان این دفتر پیشخو) توصیف دادها ي مربوط به سئوال پانزده(4-19جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  7 .000 5.32 .875  1.68 

2  72361003  6.69 .713 5.40 .875 1.29 

3  72361010  6.96 .198 5.54 .706 1.42 

4  72361021  6.71 .455 4.91 .697 1.8 

5  72361051  6.25 .440 4.87 .795 1.38 

6  72361096  6.80 .414 5.29 .825 1.51 

7  72361094  6.79 .413 5.10 .965 1.69 

8  2504  6.46 .496 5.40 1.092 1.12 

9  72361093  6.24 .984 5.83 .927 .41 

10  72361004  6.87 .344 5.16 .999 1.71  

11  72361077  6.25 1.099  5.33 .816 .93 

12  72361005  6  .000 5.38 .991 .62 

13  72361026  6.13 .352 4.53 .834 1.6 

14  72361057  6.15 .435 5.73 .704 .42 

15  72361109  5.96 .676  5.24 1.012 .72 

16  72361028  6.90 .162 5.40 .952 1.5 

 1.36 879. 5.2  448. 6.21  میانگین کل  

به 72361021، مربوط به دفتر پیشخوان کد پانزدهشترین شکاف در مورد سئوال بی: نشان می دهد 4-19نتایج حاصل از جدول 

که میانگین محاسبه شده در سئوال  ، می باشد41/0میزان ،  به 72361093 و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  8/1میزان  

احساس امنیت در  تریان با آنچه آنها در خصوصبدین معنی که ادراکات مش .محاسبه شده است36/1در کل دفاتر پیشخوان پانزده  

  .نمره فاصله دارد1/ 36  ،انتظار دارنددریافت خدمت با کارکنان این دفتر پیشخوان 
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٣٧ 
 

  ، مودب بودن کارکنان دفتر پیشخوان) توصیف دادها ي مربوط به سئوال شانزده( 4- 20جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  کافش  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.91 .282 5.83 .507 1.08 

2  72361003  6.71 .455  5.89 .320 .82 

3  72361010  7 .000 6.04 .198 .96 

4  72361021  6.87 .337 5.54 .774 1.33 

5  72361051  6.38 .490 5.64 .729 1.38 

6  72361096  6.73 .402  5.36 .842 1.37 

7  72361094  6.80 .403  6.01 .551 .79 

8  2504  4.65 .485 5.67 .594 .86 

9  72361093  6.39 1.011 4.77 .636 1.62 

10  72361004  7 .000  5.93 .252 1.07 

11  72361077  6.58 .809 5.52 .813 1.06 

12  72361005  6.44 .501 5.75 .440 .69 

13  72361026  6.40 .507  5.93 .258 .47 

14  72361057  6.80 .414 6.07 .258 .72 

15  72361109  6.44 .768 5.92 .640 .52 

16  72361028  6.75 .225 6.03 .153 .72 

 96. 497. 5.74  443. 6.55  میانگین کل  

به  72361093، مربوط به دفتر پیشخوان کد شانزدهبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4- 20نتایج حاصل از جدول 

که میانگین محاسبه شده در سئوال  ، می باشد52/0میزان ،  به  72361109و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  62/1میزان  

مودب بودن کارکنان  بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .محاسبه شده است96/0در کل دفاتر پیشخوان شانزده 

  .نمره فاصله دارد0/ 96  ،ظار دارندانت دفتر پیشخوان
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٣٨ 
 

  حمایت سازمانی کارکنان براي انجام درست کارها ،) توصیف دادها ي مربوط به سئوال هفده(4- 21جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.90 .302 4.49 .998 2.41 

2  72361003  6.56 .712 4.47 .829 2.12 

3  72361010  7 .000 4.36 .779 2.64 

4  72361021  6.86 .352 4.43 .498 2.43 

5  72361051  6.38 .490 4.49 .920 1.89 

6  72361096  6.93 .258 5.50  .855 1.43 

7  72361094  6.80 .403 4.37 .641 2.43 

8  2504  6.29 .545 4.84 .933 1.85 

9  72361093  6.50 1.018  4.59 .981 1.91 

10  72361004  6.93 .252 4.64 .957 2.29 

11  72361077  6.48 .813 4.77 .909 .71 

12  72361005  5.45 .899 4.56 .938 .89  

13  72361026  6.26 .765 4.27 .704 1.99 

14  72361057  6.60 .828 5.40 .828 1.20 

15  72361109  6.12 .881 4.76 .970 1.36 

16  72361028  5.72 1.396 4.28 .452 1.44 

 1.81 824. 4.63 619. 6.48  میانگین کل  

به  72361010، مربوط به دفتر پیشخوان کد هفدهبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4-21نتایج حاصل از جدول 

که میانگین محاسبه شده در سئوال  ، می باشد89/0میزان ،  به 72361005و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد 64/2میزان  

حمایت سازمانی  بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .محاسبه شده است81/1در کل دفاتر پیشخوان  هفده

  .نمره فاصله دارد81/1  ،انتظار دارند کارکنان براي انجام درست کارها
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٣٩ 
 

  ه فردي دفتر پیشخوان به مشتریانج، تو ) مربوط به سئوال هیجده توصیف دادها ي( 4- 22دول ج
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.93 .259 5.10 .897 1.83 

2  72361003  6.36 .917 4.54 .829 1.82 

3  72361010  7 .000 5.08 1.007 1.92 

4  72361021  6.87 .337 4.46 .695 2.41 

5  72361051  6.27 .651 4.53 .879 1.74 

6  72361096  6.53 1.060 5.43 .756 1.1 

7  72361094  6.80 .403 4.84 1.150 1.96 

8  2504  6.34 .515 4.69 .958 1.95 

9  72361093  6.13 1.062 5.59 .909 .54 

10  72361004  6.80 .405 4.84 1.242 1.96 

11  72361077  5.98 1.269 4.65 .899  .67 

12  72361005  5.82 .884 4.91 .867 .91 

13  72361026  6.23  .725 4.33 .724 1.9 

14  72361057  5.73 1.163 4.80 .775 .93 

15  72361109  5.84 .943 4.64 .907 1.2  

16  72361028  6.80 .325  4.60 .744 2.2 

 1.56 889. 4.81 682. 6.40  میانگین کل  

به 72361021، مربوط به دفتر پیشخوان کد هیجدهبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4- 22نتایج حاصل از جدول 
که میانگین محاسبه شده در سئوال  ، می باشد54/0میزان ،  به  72361093و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد41/2میزان  

توجه فردي دفتر  بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .محاسبه شده است56/1کل دفاتر پیشخوان  درهیجده  
  . نمره فاصله دارد 56/1  ،انتظار دارندپیشخوان به مشتریان 
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۴٠ 
 

  ، توجه شخصی دفاتر پیشخوان به مشتریان) توصیف دادها ي مربوط به سئوال نوزده( 4- 23جدول 
ه گري و درآمد دفاتر کد بیم  ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  4.87 .536 4.93 1.019 .06 - 

2  72361003  6.56 .773 4.66 .915 1.93 

3  72361010  4.96 .198 5.14 1.246 -.18  

4  72361021  5.29 .455  4.60 .858  .69 

5  72361051  6.04 .838 4.67 1.037 1.37 

6  72361096  5.93 .458 5.64 .842 .29 

7  72361094  6.80 .403  4.94 .991 1.86 

8  2504  6.49 .503 4.64 .948 1.85 

9  72361093  5.86 1.183 5.19 1.011 .7 

10  72361004  6.73  .580 5.07 1.009 1.66 

11  72361077  6.22 1.091 4.77 .899 1.45 

12  72361005  5.85 .848 5 .943 .85 

13  72361026  6.85 .716 4.40 .737  2.45  

14  72361057  6.20 1.082 5.40 .828 .80 

15  72361109  5.56 1.356 5.12 1.054 .44 

16  72361028  6.15 .456 4.72 .599 1.43  

 1.09  933. 4.9 717. 6.06  میانگین کل  

به  72361026، مربوط به دفتر پیشخوان کد نوزدهن شکاف در مورد سئوال بیشتری: نشان می دهد 4- 23نتایج حاصل از جدول 
نوزده  که میانگین محاسبه شده در سئوال  ، می باشد-06/0میزان ،  به   2501و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد45/2میزان  

توجه شخصی دفتر  آنچه آنها در خصوص بدین معنی که ادراکات مشتریان با .محاسبه شده است09/1در کل دفاتر پیشخوان 
  . نمره فاصله دارد 09/1  ،انتظار دارندپیشخوان به مشتریان 
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۴١ 
 

  ، درك نیازهاي مشتریان از سوي دفاتر پیشخوان) توصیف دادها ي مربوط به سئوال بیست(4- 24جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.84 .367 5.72 .796  1.12  

2  72361003  6.29 .950 5.59 .691 .7 

3  72361010  6.84 .370 5.84 .548 1 

4  72361021  6.71 .455 5.20 .878 1.51 

5  72361051  6.04 .838 5.40 .683 .64 

6  72361096  6.93 .258 5.29 .825 1.64 

7  72361094  6.80 .403 5.71 .486 1.09 

8  2504  6.49 .503 5.30 .536 1.19 

9  72361093  5.99 1.245 5.51 1.046 .48 

10  72361004  6.71 .458 6.04 .208 .67 

11  72361077  6.08 1.306 5.55 .945 .53 

12  72361005  6.15 .356 5.73 .489 .42 

13  72361026  6.23 .505  5.80 .414 .43 

14  72361057  5.80 1.060 5.57 .775 .23  

15  72361109  5.96 .889 5.72 .542 .24 

16  72361028  5.86 .315 5.66 .335 .20  

 75. 603. 5.6 642. 6.3  میانگین کل  

به 72361096، مربوط به دفتر پیشخوان کد بیستبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4-24نتایج حاصل از جدول 

که میانگین محاسبه شده در سئوال  ، می باشد 2/0میزان ،  به  72361028مترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کدو ک64/1میزان  

درك نیازهاي  بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .محاسبه شده است. /75در کل دفاتر پیشخوان بیست  

  . نمره فاصله دارد 75/0  ،انتظار دارندمشتریان از سوي دفاتر پیشخوان 
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۴٢ 
 

  ، خواستار بهترین منافع جهت مشتریان بودن) توصیف دادها ي مربوط به سئوال بیست و یک(4- 25جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.83 .380 5.75 .788 1.08 

2  72361003  6.34 .946 5.59 .617 .63 

3  72361010  6.80 .495 5.84 .548 .96 

4  72361021  6.59 .496 5.20 .844 1.39 

5  72361051  6.15 .591  5.76  .429 .39  

6  72361096  6.80 .420 5.43 .852 1.37 

7  72361094  6.60 .493 6 ..000 .60 

8  2504  6.49 .503  4.83 .722 1.66 

9  72361093  5.87 1.191 5.91 .329 .04- 

10  72361004  6.80 .405 5.87 .344 .93 

11  72361077  5.97 1.178 5.73 .710 .23 

12  72361005  6.25 .326 5.71  .458 .54 

13  72361026  6.25  .825 5.93 .285 .32 

14  72361057  6.27 .799 5.15 .865 1.12 

15  72361109  5.82 .891 5.76  .436  .06 

16  72361028  6.15  .456 5.85 .474 .30 

 72. 543. 5.64 649. 6.37  میانگین کل  

به  2504، مربوط به دفتر پیشخوان کد بیست ویکبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4-25نتایج حاصل از جدول 
که میانگین محاسبه شده در سئوال  ، اشدمی ب -04/0میزان ،  به  72361093و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد66/1میزان  

خواستار  بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .محاسبه شده است. /72در کل دفاتر پیشخوان بیست و یک  
  . نمره فاصله دارد 72/0  ،تظار دارندانبهترین منافع جهت مشتریان 
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۴٣ 
 

  ، انجام خدمات مناسب جهت کلیه مشتریان) دو توصیف دادها ي مربوط به سئوال بیست و(4- 26جدول 
کد بیمه گري و درآمد   ردیف

  دفاتر پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.77 .596 5.90 .452  .87 

2  72361003  6.47 .880 5.56 .845 .91 

3  72361010  6.78 .545  6 .000 .78 

4  72361021  6.70 .462 5.29 .929 1.41 

5  72361051  6.36 .485 5.50 .858 .85 

6  72361096  6.73 .458 5.64 .633 1.09 

7  72361094  6.60 .493 5.91 .464 .69 

8  2504  6.49 .503 6 .000 .49 

9  72361093  6.26  .988 5.91 .329 .35 

10  72361004  6.73 .447 5.78 .636 .95 

11  72361077  6.18 .983 5.47 1.065 .7 

12  72361005  5.24 1.247 5.45 .959 -.21  

13  72361026  6.40 .507 6 .000 .40 

14  72361057  6 .845 5.5 .767 .50 

15  72361109  6.12  .833 5.68 .748 .44  

16  72361028  6 .000 5.93 .474 .07 

  64.  572.  5.7  642.  6.3  میانگین کل  

 72361021، مربوط به دفتر پیشخوان کد بیست ودوبیشترین شکاف در مورد سئوال : نشان می دهد 4- 26نتایج حاصل از جدول 
که میانگین محاسبه شده در  ، می باشد -21/0میزان ،  به  72361005و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد41/1به میزان  

انجام  بدین معنی که ادراکات مشتریان با آنچه آنها در خصوص .ستمحاسبه شده ا. /64در کل دفاتر پیشخوان   دوبیست و سئوال 
  . نمره فاصله دارد 64/0  ،تظار دارندانخدمات مناسب جهت کلیه مشتریان 
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۴۴ 
 

  بین انتظارات و واقعیات  شکافسئواالت پرسشنامه کلیه مقایسه میانگین بدست آمده در  4 - 27جدول 

ف مسئول دفتر حمایت کافی کارکنان از طر(نشان می دهد که بیشترین شکاف حاصله در سئواالت پرسشنامه مربوط به سئوال هفده پرسشنامه  4-27نتایج حاصل از جدول 

به )  انجام عملیات در ساعات مناسب جهت کلیه مشتریان(و کمترین شکاف حاصله بین انتظارات و ادراکات مشتریان در سئوال بیست و دو 81/1به میزان )  براي انجام درست کارها

 یکی که بین انتظارات و ادراکات مشتریان در کل سئواالت پرسشنامه بدست آمده است بدین معنیک میانگین کلیه سئواالت پرسشنامه به میزان . می باشد  64/0میزان 

  .نمره شکاف وجود دارد

یف
رد

  

  گویه ها

رات
تظا

ان
  

عیار
ف م

حرا
ان

  

ادر
ات

اک
عیار  

ف م
حرا

ان
  

اف
شک

 

 1.17 0.635 5.35 0.533 6.58  تجهیزات به روز و مدرن  1

 1.12 0.694 5.28 0.608 6.38  امکانات فیزیکی قابل توجه   2

 0.84 0.485 5.68 0.527 6.59  .ظاهرتمیز و آراسته کارکنان  3

 1.05 0.515 5.39 0.642 6.42  ظاهر امکانات فیزیکی متناسب با نوع خدمات ارائه شده   4

 0.87 0.554 5.69 0.621 6.59  انجام کاري دفترپیشخوان در زمانی خاص وعده داده شده  5

 0.95 0.605 5.53 0.497 6.57  عالقمند به حل مشکالت مشتریان   6

 1.12 0.461 5.57 0.5 6.07  .قابل اعتماد است  7

 0.87 0.397 5.67 0.468 6.54  .خدماتش را درست در زمانی که وعده داده ارائه میدهد  8

 1.12 0.723 5.46 0.587 6.5  سوابق خوب خود را به خوبی حفظ کرده است  9

 0.73 0.565 5.5 0.646 6.29  ).-(زمان دقیق انجام خدمات را به مشتریان نمی گوید   10

 0.71 0.51 5.7 0.568 6.4  ).- (کارکنان خدمات را به صورت خوب و عالی ارائه نمیدهند   11

 0.88 0.592 5.54 0.659 6.39  ).-(کارکنان ، همیشه مایل به کمک به مشتریان نیستند   12

 0.72 0.531 5.7 0.618 6.42  ).-(کارکنان براي پاسخ فوري به درخواست مشتریان پر مشغله هستند   13

 1.44 0.955 5.09 0.514 6.5  .شما میتوانید به کارکنان این دفتر پیشخوان اعتماد نمایید  14

 1.3 0.879 5.2 0.448 6.21  .شما در مراجعه خود با کارکنان احساس امنیت می کنید  15

 0.96 0.497 5.74 0.443 6.55  .کارکنان مودب هستند  16

 1.81 0.824 4.63 0.619 6.48  حمایت کافی کارکنان از طرف مسئول دفتر براي انجام درست کارها   17

 1.56 0.889 4.81 0.682 6.4  .)-(به شما توجه فردي نشان نمیدهد  18

 1.09 0.933 4.9 0.717 6.06  .)-(کارکنان به شما توجه شخصی نشان نمیدهند   19

 75. 603. 5.6 642. 6.3  ).- (کارکنان ، نیازهاي مشتریان را درك نمیکنند  20

 72. 543. 5.64 649. 6.37  ).-(خواستار بهترین منافع براي مشتریان نمی باشد   21

  64.  572.  5.7  642.  6.3  ).-(اتش را در ساعات مناسبی براي همه مشتریان انجام نمیدهد عملی  22

 1 634. 5.42 583. 6.40  میانگین کل سئواالت  
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۴۵ 
 

  )تفاوت بین انتظارات و واقعیات (مقایسه میانگین بدست آمده درکلیه سئواالت پرسشنامه  -4-5نمودار 
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۴۶ 
 

  ارد ملموس به تفکیک دفاتر پیشخوان تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات در بعد مو –4- 28جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  
Std. 

Deviation  Mean  
Std. 

Deviation  

Mean  

  

1  2501  6.49 .728 5.40 .639 1.08 

2  72361003  6.62 .728 5.73 .644 .88 

3  72361010  7 0  5.84 .534 1.16 

4  72361021  6.72 .392  3.55 .994 2.9  

5  72361051  6.39 .674 5.06 .381 1.33 

6  72361096  6.80 .401 5.69 1.013 1.10 

7  72361094  6.65 .627 5.96 .236 .69 

8  2504  6.71 .455 5.46 .47 .95 

9  72361093  6.37 .660 5.56 .516 .80 

10  72361004  6.59 .617 5.70 .572 .88 

11  72361077  6.41 .84 5.52 .704 .82 

12  72361005  6.07 .759 5.3 .752 .77 

13  72361026  6.33 .521 5.06 .402 1.32  

14  72361057  6.51 .544 5.91 .179 .68 

15  72361109  6.31 .767 5.62 .630 .69 

16  72361028  6.01 .530 5.36 .651 .65 

  1.04  582. 5.42 577. 6.49  میانگین کل  

 9/2به میزان 72361021نشان می دهد که در بعد موارد ملموس بیشترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  4-28دول نتایج حاصل از ج

می باشد و میانگین کل بدست آمده در بعد موارد  65/0به میزان  72361028می باشد و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد 

  . نمره می باشد 04/1ملموس 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


۴٧ 
 

  کاف بین انتظارات و واقعیات در بعد موارد ملموس به تفکیک دفاتر پیشخوان، ش 4-6مودار ن
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۴٨ 
 

  تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات در بعد اعتبار یا اعتمادبه تفکیک دفاتر پیشخوان  4- 29دول ج
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  
Std. 

Deviation  Mean  
Std. 

Deviation  

Mean  

  

1  2501  6.77 .666 5.57 .596 1.19 

2  72361003  6.69 .637 5.95 .516 .746 

3  72361010  7 0 5.94 .314 1.06 

4  72361021  6.78 .379 4.70 .737 2.08 

5  72361051  6.4 .535 5.53 .441 .86 

6  72361096  6.70 .452 5.47 .699 1.23 

7  72361094  6.80 .461 5.59 .672 1.19 

8  2504  6.66 .562 5.41 .517 1.28 

9  72361093  6.51 .648 5.95 .352 .73 

10  72361004  6.87 .474 5.85 .586 1.01 

11  72361077  6.13 1.07 5.35 .856 .75 

12  72361005  6.23 .634 5.33 .662 .85 

13  72361026  6.19 .620 5.44 .444 .752 

14  72361057  6.77  .431 5.88 .261 .73 

15  72361109  6.45 .609 5.71 .584 .74 

16  72361028  6.34 .377 5.72 .535 .64 

  98. 548. 5.58 534. 6.45  میانگین کل  

می باشد و  08/2ان به میز 72361021نشان می دهد که در بعد موارد اعتبار بیشترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  4- 29نتایج حاصل از جدول 

بدین . نمره می باشد  98/0می باشد و میانگین کل بدست آمده در بعد اعتبار  64/0به میزان  72361028کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد 

  .تفاوت وجود دارد 98/0معنی که بین انتظارات و ادراکات در بعد اعتبارات در دفاتر پیشخوان از سوي مشتري 
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  ، تفاوت بین انتظارات و واقعیات در بعد اعتبار یا اعتماد 4-7مودار ن
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  به تفکیک دفاتر پیشخوان  اطمینان تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات در بعد  4- 30جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  
Std. 

Deviation  Mean  
Std. 

Deviation  

Mean  

  

1  2501  6.72 .443 5.59 .637 1.13 

2  72361003  6.34 .825 5.57 .722 .77 

3  72361010  6.97 .124 5.62 .445 1.34 

4  72361021  6.54 .677 4.92 .718 1.62 

5  72361051  6.35 .516 5.53 .527 .72 

6  72361096  6.65 .484 5.60 .737 1.05 

7  72361094  6.41 .553 5.39 .740 1.01 

8  2504  6.45 .503 5.83 .533 1.02 

9  72361093  6.07 1.13 5.55 .579 .52 

10  72361004  6.74 .461 5.82 .553 .95 

11  72361077  6.17 1.06  5.43 .802 .8 

12  72361005  6.13 .396 5.54 .739 .57 

13  72361026  6.25 .499 5.67 .613 .566 

14  72361057  6.4 .725 5.63 .583 .766 

15  72361109  5.51 1.02 5.25 .796 .25 

16  72361028  6.94 .243 5.87 .368 1.07 

 89. 630. 5.50 601. 6.4  میانگین کل  

می باشد و  62/1به میزان  72361021نشان می دهد که در بعد اطمینان بیشترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  4-30نتایج حاصل از جدول 
 .نمره می باشد 89/0می باشد و میانگین کل بدست آمده در بعد موارد ملموس  25/0به میزان  72361109ین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد کمتر

  .تفاوت وجود دارد 89/0بدین معنی که بین انتظارات و ادراکات در بعد اعتبارات در دفاتر پیشخوان از سوي مشتري 
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  به تفکیک دفاترپیشخوان اطمینانظارات و واقعیات در بعد ، تفاوت بین انت 4-8نمودار 
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  به تفکیک دفاتر پیشخوان  پاسخگوییتعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات در بعد ایجاد  4- 31جدول 
کد بیمه گري و درآمد   ردیف

  دفاتر پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  Std. Deviation  Mean  Std. Deviation  Mean  

1  2501  6.52 .275 5.13 .859 1.4 

2  72361003  6.57 .714 4.99 .753 1.59 

3  72361010  6.58 .079 5.23 .787 1.35 

4  72361021  6.52 .387 4.78 .704 1.73 

5  72361051  6.26 .581 4.84 .872 1.55 

6  72361096  6.58 .518  5.44 .824 1.14 

7  72361094  6.79 .405 5.05 .859 1.74 

8  2504  6.04 .508 5.04 .905 1.52 

9  72361093  6.22 1.05 5.19 .892 1.03 

10  72361004  6.86 .316 5.12 .891 1.73 

11  72361077  6.30 1.01 5.00 .867 .96 

12  72361005  5.91 .626 5.12 .835 .79 

13  72361026  6.37 .613 4.69  .651 1.68 

14  72361057  6.29 .784 5.48 .678 .81 

15  72361109  5.98 .924 5.13 .916 .84 

16  72361028  6.46 .512  5.00 .580 1.45 

 1.35  804. 5.05 581. 6.34  میانگین کل  

به میزان   72361004و 72361021نشان می دهد که در بعد پاسخگویی بیشترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد 4- 31نتایج حاصل از جدول 
 35/1پاسخگوییمی باشد و میانگین کل بدست آمده در بعد  79/0به میزان 72361005می باشد و کمترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد  73/1

  .تفاوت وجود دارد35/1بدین معنی که بین انتظارات و ادراکات در بعد اعتبارات در دفاتر پیشخوان از سوي مشتري .  نمره می باشد 
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  پاسخگویی، تفاوت بین انتظارات و واقعیات در بعد ایجاد  4-9نمودار 
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  در بعد همدلی به تفکیک دفاتر پیشخوان واقعیات تعیین میزان شکاف بین انتظارات و   4- 32جدول 
کد بیمه گري و درآمد دفاتر   ردیف

  پیشخوان
  شکاف  ادراك  انتظارات

Mean  

Std. 
Deviatio

n  Mean  
Std. 

Deviation  

Mean  

  

1  2501  6.18 .428 5.46 .868 .73 

2  72361003  6.36 .925  5.58 .718 .74 

3  72361010  6.80 .470 5.89 .365 .913 

4  72361021  6.66 .471 5.23 .884 1.43  

5  72361051  6.18 .638 5.55 .657 .62 

6  72361096  6.84 .379 5.45 .770 1.36 

7  72361094  6.66 .463 5.87 .317 .79 

8  2504  6.49 .503  5.37 .419 1.11 

9  72361093  6.04 1.14 5.77 .568 .27 

10  72361004  6.74 .437 5.89 .396 .85 

11  72361077  6.07 1.15 5.58 .907 .487 

12  72361005  5.88 .643 5.63 .635 .25 

13  72361026  6.29 .612 5.91 .233 .38 

14  72361057  6.02 .901 5.40 .802 .61 

15  72361109  5.96 .871 5.72 .575 .24 

16  72361028  6.00 .257 5.81 .428  .19 

 70. 573. 5.64 644. 6.32  میانگین کل  

می  43/1به میزان 72361021نشان می دهد که در بعد همدلی بیشترین شکاف مربوط به دفتر پیشخوان کد 4-32نتایج حاصل از جدول 

می باشد و میانگین کل بدست آمده در بعد پاسخگویی  19/0به میزان 72361028 مربوط به دفتر پیشخوان کد باشد و کمترین شکاف

  .تفاوت وجود دارد70/0 بدین معنی که بین انتظارات و ادراکات در بعد همدلی در دفاتر پیشخوان از سوي مشتري . نمره می باشد 70/0
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  ت در بعد همدلی به تفکیک دفاتر پیشخوان، تفاوت بین انتظارات و واقعیا4- 10مودار ن
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در دفاتر پیشخوان پنج گانه کیفیت خدمات د ابعاتعیین میزان شکاف بین انتظارات و واقعیات در ،  4-33جدول 
  طرف قرارداد استان مرکزي

  
  شکاف  ادراك  انتظارات  ابعاد پنج گانه  ردیف

Mean  

Std. 
Deviatio

n  Mean  
Std. 

Deviation  

Mean  

  

  1.04  582. 5.42 577. 6.49  بعد موارد ملموس  1

 98. 548. 5.58 534. 6.45  بعد اعتبار  2

 89. 630. 5.50 601. 6.4  بعد اطمینان  3

 1.35  804. 5.05 581. 6.34  بعد پاسخگویی  4

 70. 573. 5.64 644. 6.32  بعد همدلی  5

 1 627. 5.43 587. 6.4  میانگین کل   6

  
. نمره می باشد  35/1بیشترین میزان شکاف در بعد پاسخگویی  به میزان : نشان می دهد  4- 33تایج جدول ن

. می باشد1می باشد  ، میانگین کل محاسبه شده در تمامی ابعاد  89/0کمترین میزان در بعد اطمینان به میزان 
  .ه شکاف وجود داردبدین معنی که بین انتظارات و ادارکات پاسخگویان به اندازه یک نمر

  
پنج گانه کیفیت خدمات در دفاتر پیشخوان طرف د ابعاتعیین میزان شکاف بین انتظارات و واقعیات در  4-1 شکل

  قرارداد استان مرکزي
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  :همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به شرح زیر می باشد
  
  

  اد پنج گانه کیفیت خدماتتفاوت معناداري سطح انتظارات و ادراکات در ابع،  4- 34جدول 
  

  متغیر

  

  P-value  ضریب همبستگی پیرسون

 000. 349.  شکاف ملموسات

 000.  770.  شکاف اعتماد

  000. 498.-  شکاف اطمینان

 000. 269.  شکاف پاسخگویی

 000.  115.-  شکاف همدلی

 000. 1  شکاف کلی

  
   P-value نشان می دهد، با توجه باینکه 4- 34همانطور که جدول 

می باشد که نشان دهنده ارتباط معنا دار آماري بین انتظارات 05.در تمامی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات کوچکتر از 
  .و ادراکات در ابعاد فوق می باشد

همچنین با توجه به منفی بودن ضریب پیرسون در بعد اطمینان و همدلی می توان گفت که دو متغیر انتظارات و 
  .د با یکدیگر رابطه معکوس دارندادراکات در این ابعا
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۵٨ 
 

  
  

  :بحث ونتیجه گیري

اي برخوردار است و هرسازمانی  رضایتمندي به عنوان شاخصی جهت بررسی کیفیت خدمات ارائه شده ، امروزه از اهمیت ویژه 
را به صورت بازخورد داشته باشد تا نقایص بایست به طور دائم نظرات مشتریان خود  که ارائه دهنده محصول یا خدمتی به مردم است می

 باتوجه به میانگین بدست آمده از کلیه سئواالت پرسشنامه نتایج مطالعه .هاي الزم براي اصالح آن تدوین نماید آنها مشخص شده و  برنامه

اند به سطح  اتر پیشخوان توانستهاین بدان معنی است که دف. می باشد  یکفاصله بین انتظارات و واقعیات در این مطالعه  نشان داد که
ولی در هیچ یک از ابعاد نتوانستند . پاسخ دهند و همواره کیفیت درك شده به کیفیت مورد انتظار نزدیک بوده است  تقریبا  انتظارات بیماران

ین نمره سطح انتظارات مشتریان همچنین نتایج تحلیل سئواالت پرسشنامه نشان داد که بیشتر.در سطح انتظار و یا باالتر از آن عمل نمایند
می باشد و بیشترین نمره مربوط به سطح ادراکات مشتریان مربوط به سئوال )انجام کار درزمان وعده داده شده (مربوط به سئوال پنج 

ریان از سوي که این امر نشان می دهد که زمان وعده داده شده جهت انجام امور مربوط به مشت.می باشد) مودب بودن کارکنان (شانزده 
همچنین نتایج مطالعه نشان داد که در تمامی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات بیشترین شکاف .دفاتر پیشخوان از اهمیت باالیی برخوردار است

 همچنین نتایج  .می باشد 16،کد15،کد 12پنج گانه مربوط به دفاتر پیشخوان کد  و کمترین شکاف در ابعاد 4مربوط به دفتر پیشخوان کد
  . بودهمدلی و کمترین میانگین شکاف مربوط به بعد  پاسخگوییبیشترین میانگین شکاف کیفیت در بعد : نشان داد که 

  : پیشنهادات 
بیشترین شکاف بین انتظارات و ادراکات در دفاتر پیشخوان بعد از پاسخگویی مربوط به بعد موارد ملموس می باشد و با توجه باینکه  -

، بسیاري از فرآیندهاي دیگر را نیز انجام می دهند مانند رسیدگی یشخوان عالوه بر انجام عملیات بیمه گري دفاتر پاز سوي دیگر 
از ،بهمین دلیل پیشنهاد می گردد به جاي عقد قرارداد با دفاتر پیشخوان ...... به امور مربوط به آب و فاضالب ، کارت ملی و

  .ین کار شکاف حاصله در ابعاد پاسخگویی و موارد ملموس مرتفع نمودکه شاید بتوان با اکارگزاري ها استفاده شود 

در بعضی سئواالت گویش (سئواالتی که درپرسشنامه این مطالعه کاربردي مالك عمل قرارداده شد بسیار سخت  طراحی شده بود  -

 ن مشکل بود و از سوي دیگرکه درك آن جهت پرسش شوندگا) منفی و در بعضی سئواالت دیگر گویش مثبت به کار برده شده بود

 55.6در بعضی از موارد پرسشگر را مجبور به ارائه توضیحات می نمود چراکه آمارهاي بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد  
پیشنهاد می شود در مطالعات آینده که قرار است از بیمه .برخوردار بودند درصد از بیمه شدگان از سطح سواددیپلم و زیر دیپلم  

 .شدگان پرسش بعمل آید سطح سواد آنان جهت طراحی سئواالت پرسشنامه مدنظر قرار گیرد

در سئواالت طراحی شده با طیف لیکرت بهتراست فقط نمره یک تا هفت توسط پرسش شونده انتخاب شود نه طیف کامال موافق تا  -

تخاب می کند سطح انتظارات او متوسط پیش بینی می چراکه در بعضی از موارد که پرسشگر گزینه نظري ندارم را ان .مخالفکامال 

 .گردد که شاید علمی نباشد

  نتیجه گیري و پیشنهادات: فصل پنجم 
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در این مطالعه از مدل سروکوال جهت رضایتمندي بیمه شدگان استفاده شده است ، پیشنهاد می شود در مطالعات دیگر از سایر  -

 .استفاده گردد.... مدل فریدمن و یا: مدل هاي رضایت مندي بعنوان مثال 

 .دفاتر پیشخوان جهت گزینش و استخدام کارکنان از افرادي استفاده نمایند که داراي ظاهر آراسته و مرتبی باشند مسئولین -

برگزاري دوره هاي بازآموزي مشتري مداري، مهارتهاي ارتباطی جهت کاربران دفاتر پیشخوان به منظور جلب رضایت هرچه بیشتر  -

 مشتري
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  : منابع هرستف

وهشی ، سال دوم، ژپ–فرزاد و همکاران ، بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتران با استفاده از مدل سروکوال ، فصلنامه علمی ، زیویار -
  94شماره سوم ، پاییز 

  1390، 175در بیمه هاي زندگی ، تازه هاي جهان بیمه ، شماره نیاکان الهیجی ، نازیال ، بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان -

کاظمی ، مصطفی رتبه بندي عوامل موثر بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در ضعب بانک اقتصاد نوین مشهد ، فصلنامه مدیریت  -
  88، زمستان 10صنعتی، سال چهارم ، شماره 

بانک مرکزي  رحمان دوست ، حسین ، بررسی الگوهاي سایر کشورها در خصوص رضایتمندي مشتري و به کارگیري آنها در ایران ،-
  1391جمهوري اسالمی ایران،

 خدمات کیفیت از مشتریان مندي رضایت سنجش - محمد، پیران -، مهدي هاشمی -الدین کبوتري ، جمال -عربیون، ابوالقاسم-  

-11شماره   1393 سال - سالمت اطالعات فصلنامه مدیریت -Kano و Servqual ي شده اصالح و ترکیبی رویکرد ها با داروخانه

234-250    

 شهر درمانی مراکز خدمات کیفیت از بیماران انتظارات و ادراکات میان فاصله  - یعقوبی نورمحمد -ابیلی، خدایار -جناآبادي ، حسین -
  457 صص 1390 پاییز چهارم شماره دهم سال - 449پایش پژوهشی–علمی  فصلنامه سروکوال مدل از استفاده با زاهدان
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