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 چکیده

 ميزان خدماتی و توليدی هایسازمان به باال رفتن سطح رقابت در بازار های جهانی، امروزهبا توجه 

 روند این و کنند می قلمداد خود کار سنجش کيفيت برای ترین معيارمهم بعنوان را  مشتری رضایت

 طوری به گردد،برمی جهانی سطح در رقابت به  مشتری رضایت است. اهميت افزایش درحال همچنان

های مدیریت کيفيت و مدل های تعالی سازمانی  نظام ابعاد ترین اصلی از یکی مشتری رضایت که

باشد. هدف از ارائه مقاله حاضر ، شاخص رضایت مشتری و غيره می 1همچون مدیریت کيفيت جامع

تعيين رابطه کيفيت خدمات و رضایت مشتری است، بدین منظور با توجه به اینکه در عصر حاضر، 

ترین مؤلفه ها در کنند به بررسی مفهوم کيفيت بعنوان یکی از مهميت را نياز مشتری تعریف میکيف

های آن، همچنين بررسی مفاهيم خدمات، رضایتمندی مشتری و معرفی رضایت مشتری و معرفی مدل

های اندازه گيری رضایت مشتری پرداخته شده گيری رضایت مشتری و مدلهای سنجش و اندازهروش

ست. یافته های این تحقيق نيز حاکی از آن است که کيفيت منطبق بودن کاال یا خدمت با نياز ا

مشتری است، همچنين رضایت احساس خوبی است که در مشتری پس از استفاده از محصول یا 

 گردد و بين این رضایتمندی و کيفيت رابطه مستقيم و معنا داری وجود دارد. دریافت خدمت ایجاد می

 

 کيفيت، خدمات، رضایت مشتری واژگان کلیدی :
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 مقدمه 

 

ت يفيت خدماککند، زیرا تمایل به کيفيت خدمات چه در بنگاه های توليدی و چه در بنگاه های خدماتی نقش مهمی را ایفا می

ی مقاله سع ر ایند اشت.باعث رضایتمندی مشتریان و به دنبال آن پيشرفت در سطح خرد و کالن سازمان را به دنبال خواهد د

ح کمی ی بين کيفيت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان و همچنين بررسی عوامل مختلف جهت بهبود سطبر بررسی رابطه

هی واست و آگاخپردازیم. در این راستا بهترین راه جهت تحقق این امر در سازمان، شناخت عالیق، نيازها، و کيفی خدمات می

 باشد.ت و انتقادات مشتریان، کارکنان و مسئولين سازمان میاز نظرات، پيشنهادا

جدی  آن را حال باید به این مهم پاسخ داد که اهميت رضایت مشتری در چيست و چرا باید به کيفيت خدمات پرداخت و

 گرفت ؟

ير عوامل ی تحت تأثغير دولت ها و مؤسسات، اعم از توليدی یا خدماتی، انتفاعی یا غير انتفاعی و دولتی یاموفقيت تمام سازمان

ين مروزه تأماست. ا منظور نيل به تعالی در کسب و کاره متعددی قرار دارد که یکی از مهمترین آنها رضایتمندی مشتریان ب

 (.1۳۹۰ های تعالی است )رضایيان و همکاران،های مدیریت کيفيت و مدلرضایت مشتریان یکی از الزامات اساسی نظام

 های بعمل آمده درمشتری یکی از مسایل مهم و کليدی در کسب و کارهای امروزی است. طبق پژوهشکسب رضایتمندی 

ریان تنها های اخير رضایتمندی مشتری عامل بسيار جدی و مهمی در مدیریت و بازاریابی است. با توجه به اینکه مشتسال

 را متوجه رضایت مشتری کنند. های خودها باید تمام فعاليتباشند، بنگاهعامل بازگشت سرمایه می

ست آوردن های تبليغات برای بدحال باید دانست که این رضایتمندی باعث وفاداری مشتریان، تعهد مشتریان، کاهش هزینه

مره ر نهایت ثر که دمشتریان جدید، ایجاد یک تعامل سودمند دو طرفه، تبليغات دهان به دهان و چندین پارامتر سودمند دیگ

م و مستقي ابطهرسازمانها ،  در بازار امروز سود آوری ورشد باشد.سهم بازار و فروش خدمات یا محصوالت بيشتر میآن افزایش 

  .رضایت مشتریان دارد ميزانتنگاتنگی با 

خاب باشند. در بازارهای رقابتی مشتریان توانایی انتها و مؤسسات برای افزایش درآمد، وابسته به مشتریان خود میسازمان

ود خبه نياز  ا توجهخدمت را دارند و برای انتخاب خود فاکتورهای متعددی را در کنار هم قرار داده تا بهترین خدمت را ب

ود را از مشتریان خ ها و مؤسسات باید خدمات خود را با کيفيت قابل قبولی ارائه دهند تا یک اینکهبرگزینند. بنابراین سازمان

ایت های بهبود در فضای کسب و کار، سنجش رضان جدید را جلب نمایند. یکی از راهدست ندهند و دیگر اینکه مشتری

 باشد.ت کمتری برخوردارند میهایی که از رضایمشتریان در ابعاد مختلف و بهبود بخش

 

 2کیفیت

 

طابق با ت ی، به معنآن یفتعر ینتر ییدر ابتدا. داد يحآن را در چند کلمه توض توانیم یاست که به سخت یمفهوم يفيتک

 يفيتهدف ک یجاد،س از اپ. کنند یجادو مشخصات را ا يازهان یدها باکه سازمان دهدینشان م ینا. باشد یو مشخصات م يازهان

الش دمات، تخ يفيتک یها يلو تحل یهاز تجز ياریبس. مشخصات است ینمان، موکدا مطابق با ازسا یکمختلف  یعملکردها

 يللبه د. هندد يزمت است یانمشتر یذهن یبر اساس برداشت ها يشترکه ب يارهاییرا از مع يفيتک ينیع يارهایکرده اند تا مع

 یراب. جود دارندو يقتحق یبرا ییسخت باشد اما روش ها تواندمیخدمات  يفيتک يریعدم وجود عالئم ملموس، اندازه گ

 همکاران، و ارثينک)اروینداک يستن یکاف یان،از انتظارات مشترغلط  ياتاستاندارد مطابق با فرض يفيتک يمها، تنظ یکمپان

1۴۲۰.) 
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ه این مشترك هم ما وجهرایج و آشنایی است که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسير گوناگونی به عمل آمده است. ا هکيفيت واژ

اال کتوجه به  هرگونه . کيفيت از مشتری شروع می شود و"سازگاری کاال یا خدمت با نيازها و انتظارات مشتریان است"تعاریف 

ل با ذیری محصوپتطابق  لذا معموالً کيفيت را بر اساس، نبال نداردکيفيت را بد یا خدمت، بدون توجه به نظر مشتری، الزاماً

ی و )حسين نندکیف می ویژگيهای مد نظر مشتری، و یا ميزانی که محصول ميتواند انتظارات قبلی مشتری را برآورده سازد، تعر

 (.1۳۸۹ قادری،

های هها و خواستتوان توانایی برآورده کردن نيازد، هچنين میبه طور کلی کيفيت را مشتری بنا به نيازهای خود تعریف می کن

 این دارد ستگی بهب، کيفيت یک محصول یا خدمت در تجزیه و تحليل نهایی یک بازارمشتری را کيفيت ناميد. به عبارت دیگر 

شد. با ته باه ساخکه محصول یا خدمت مورد نظر تا چه حدی الگوهای ترجيحات مصرف کننده را به خوبی به خوبی برآورد

های  ط در بنگاهشود. در اکثر مواقع کيفيت را فقتوجه به این نگرش کيفيت به معنی مناسب بودن برای استفاده نيز تعریف می

 وکنند که تعداد یکثر افراد تصور مبه نقش آن در بنگاه های خدماتی توجه اندکی کمی داریم. ا توليدی دنبال می کنيم و

 های خدماتی نهاما بر خالف این عقيده، فعاليت .ستهای خدماتی بسيار بيشتر اتوليدی نسبت به سازمان هایاهميت سازمان

ه ب . دهند، بلکه از لحاظ ارزش نيز اهميت بيشتری دارندهای اقتصادی را به خود تخصيص میتنها تعداد بيشتری از فعاليت

 هيچ عنوان نباید نقش کيفيت را در بنگاه های خدماتی دسته کم گرفت.

به  مشتری . هر تماسفرایند ارائه خدمات انجام ميگيردمفهوم کيفيت خدمات در بخش خدمات، ارزیابی کيفيت آن حين 

ی ت در زندگقش خدمانی که ناز زما ای برای ایجاد اعتماد و فرصتی برای راضی یا ناراضی کردن به شمار ميرود. عنوان لحظه

 ه طوری کهبار گرفت نيز به عنوان مشخصۀ اصلی رقابت بين سازمانها مورد توجه قر "کيفيت خدمات"د، مقولۀ شروزمره آشکار 

 (.1۳۸۹دری، )حسينی و قا شودتوجه به کيفيت خدمات، سازمان را از رقبایش متمایز ساخته و سبب کسب مزیت رقابتی می

 گیری کیفیت خدماتهای اندازهمدل

ها طراحی برای سنجش کيفيت خدمات پژوهشگران و متخصصين مدیریت کيفيت و دیگر متخصصين این حوزه، یکسری مدل

 کنيم:ها اشاره میو تدوین کرده اند که به معرفی و توضيح تعدادی از این مدل

 ۳مدل سروکوال-1

ات را يفيت خدمکو همکارانش مطرح گردید. این مدل پنج ابعاد  پاراسوراماناین مدل در اوایل دهه هشتاد ميالدی توسط 

 ابعاد مدل سروکوال شامل موارد زیر است: شود.شامل می

 ظاهر کارکنان، وسایل فيزیکی و غيره. محسوسات: تجهيزات،

 قابليت اطمينان: توانایی انجام خدمات تعهد شده به طور صحيح.

 کردن فوری خدمات.پاسخ دهی: ميل کمک به مشتری و فراهم 

 دانش و نزاکت کارکنان و توانایی در القای اعتماد به درستی خدمات. تضمين:

 همدلی: توجه به مشتریان و احترام به آنها.

تریان در گروههای کانونی ان خدمات و مشد که گيرندگمعياری بو ۲۲هایی طراحی گردید که شامل شنامهدر این مدل پرس

 .بردندکار می محقق، جهت ارزیابی کيفيت خدمات به ه توسط این گروهتشکيل شد
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 ۴مدل الیب کوآل-۲

 به خدمتکيفيت به بتکاربران نس نظر مورد در عمل و درك، پيگيری، درخواست، برای هاکتابخانه که است ابزاری الیب کوآل

 عدم بپردازد. سازمانی، فرهنگ غييرت و کتابخانه، بهبود خدمات ارزیابی، به که کندمی کمک کتابخانه به ابزار این. برندمی کار

 داشت آن بر را هاکتابخانه انو مدیر متخصصان ها،کتابخانه روز مسائل با سروکوآل مدل هایگزاره از بعضی ارتباط و هماهنگی

 (.۲1۳۹، و همکاران قدمم اسفندیاری) کنند ها طراحیکتابخانه سنجش برای را جدیدی ابزار مدل، آن از استفاده با تا

ها به ای از اقدامات است که کتابخانهکوآل یک مدل ارزیابی و مجموعهطبق تعریفی که در وب سایت این مدل آمده است الیب

 دهند.پيگيری و درك نظرات کاربران در مورد کيفيت خدمات انجام می منظور تقاضا،

 

 5کوآلمدل وب-۳

 عملکرد گسترش» اساس بر و هاگاهوب اطالعاتی خدمات کيفيت از های کاربردریافت ارزیابی برای است ابزاری کوال،وب

 برای راهی تدارك در همواره که است یافته ساختار و منظم کيفيت فرایندی عملکرد گسترش.است شده نهاده بنا «کيفيت

کيفيت،  عملکرد گسترش استفاده از. است اطالعاتی خدمت توسعۀ یا و انجام توليد، از مرحله هر در کاربر نياز تصویب و تعيين

 سپس. شودمی آغاز اربر،ک برای معنادار واژگان استدالل با و کيفی نيازهای تعيين مبنای و پایه عنوان به کاربر نياز ثبت با

 شکل دمتخ یک یا محصول یک کيفيت سنجش مبنای و شودمی داده بازخورد کاربران به شده، تعيين کيفی معيارهای

 (۶۸1۳)احمدی، گيردمی

 

 ۶مدل سروپرف-۴

باشد این مقياس یک مقياس مقياس سروپرف برخالف مقياس سنجش کيفيت خدمات سروکوآل که یک مقياس دوتایی می

 وسایر موارد  شود،از معيارهای منفرد محاسبه میمنفرد می باشد یعنی قضاوت کلی در رابطه با کيفيت به وسيله جمع هریک 

اعتبار  باشد. جنبه مثبت یا مزیت این مدل روش آسان در اجراست همچنينقالب این مدل دقيقا همانند مدل سروکوآل می

گيرد در ت نمیها صورارزیابی آن باالتر است. نقطه ضعف این مدل آن است که تجزیه و تحليل در رابطه با انتظارات و مقصود

، و همکارانشکاری ) که چه نقاطی از کيفيت دارای ضعف است و باید بهبود یابد از بين می روندا ایننتيجه اطالعات در رابطه ب

۸۸1۳.) 
 

  تخدما

ه به عيت است کین واقابه دليل تنوع خدمات، تعریف آنها همواره کار دشواری بوده است. آنچه این امر را پيچيده تر می کند 

کلمه  ن نيست.ستاده ها، غالبا درك و تشخيص راه های انجام و عرضه خدمات آسادليل نا محسوس بودن اکثر داده ها و 

است.  هی شدهخدمت وسعت و تنوع معنای وسيعی دارد و این ویژگی به ابهام زیادی در مفهوم آن در متون مدیریتی منت

ه کا ملموس است نم و بيش های کیک خدمت، فعاليت یا مجموعه ای از فعاليت"گرونروس خدمت را چنين تعریف می کند: 

دمات خهای عرضه کننده ها و یا سيستممعموال نه لزوما در تعامالت بين مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فيزیکی یا کاال

 (. 1۳۸۹ )حسينی و قادری، شوندیمهایی برای مشکالت مشتری ارایه لگيرند بلکه بعنوان راه حصورت می

ارد دهای خدماتی نقشی ویژه در موفقيت سازمان ت خدمات بعنوان یک اهرم مهم و راهبردی،نباید فراموش کرد که کيفي

 (.۲۰۰۷ )کونگ و جوگارتنام،
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تعيين شود، جا که خدمات غالباً در قالب عملکرد یا تجربيات به مشتری ارائه میباشند. از آناکثر خدمات نا ملموس می

رای های مشتریان بگيرد امکان پذیر نيست. بنابراین درك معيارصورت میهای ملموس مشخصات به صورتی که برای کاال

 سنجش ميزان کيفيت خدمات کار سختی است.

 

 7رضایتمندی مشتری

های ستهگيری آنها به سمت ارضای خواد که نمود جهتتری از جمله اقدامات داخلی سازمانها محسوب ميشوضایت مشر

ری تت که مشتری حالتی اسبه نظر ژوران، رضایت مش .ت و خدمات را نشان ميدهدالشتری است و جهت ارتقا کيفيت محصوم

محصول  معایب وت که در آن نواقص ی نيز حالتی است. نارضایتس ميکند که ویژگيهای محصول منطبق بر انتظارات اوساحسا

کننده و است که مصرف در یک تعریف، رضایت مشتری حالت و واکنشی .، شکایت و انتقاد مشتری ميشودموجب ناراحتی

ی ميداند که در ت مشتری را از لحاظ روانشناختی، احساسرضای د،لينگنفل.  مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز ميکند

 ل حاصلحصوطه با مهای مشتریان و انتظارات اجتماعی در راب تها و خواست دریافت شده با نيازهاله بين محصونتيجه مقایس

ين بهای دائمی که از انجام مقایسهود ف ميشتری به عنوان یک دیدگاه فردی تعریراپ، رضایت مش بنابر تعریف .شودمی

 .(۷1۳۸ )ملکی،دارابی، شودعملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می

ذب مسلما در ابتدا ج ت،تنگ اسها، چه توليدی و چه خدماتی بسيار تنگابا توجه به این که امروزه سطح رقابت بين سازمان

يزان زند، بنابراین سازمان ها برای سنجش کيفيت خود ممشتری و در نهایت جلب و حفظ رضایت مشتری حرف اول را می

 کنند.رضایت مشتری را بعنوان معياری مهم قلمداد می

یت مشتری با رضا کيفيت، کيفيت راآید تا بدانجا که برخی از پيشگامان اهميت رضایت مشتریان امروزه آن قدر به چشم می

ت به یک ری نسبدانند. کامال واضح است که ارتباط محکمی بين رضایت مشتری و بقای او وجود دارد. احساس مشتیکسان می

ت بازگش محصول یا خدمت تعيين خواهد کرد که آن محصول یا خدمت در بازار موفق بوده است یا خير. رضایت مشتری

ل پرداخت نها پوآکند، این مشتریان هستند که در ازای دریافت محصوالت و خدمات به توليد کنندگان سرمایه را تضمين می

اال یا کمصرف  های مشتریان ممکن است مشتریان تمایلی بهشوند. بدون دانستن خواستهکنند و باعث سود آوری آنها میمی

 ایه گذاریگر سرمشود. به بيان دیشده به شکست منتهی می خدمات توليدی از خود نشان نداده و عمال سرمایه گذاری انجام

 در نتيجه يشتر وهای مشتریان توجه نماید، زیرا هدف سرمایه گذاری جلب مشتری و فروش باثر بخش خواهد بود که به نياز

سرمایه  بازگشت وها باال رفته وری سرمایه با برآوردن این نياز باشد و طبيعی است در چنين شرایطی بهرهسود بيشتر می

 .(1۳۸۳ )رضایی، گرددتضمين می

بت در . سطح رقااهد شدبا توجه به باال رفتن سطح کيفيت در بنگاه ها و بوجود آمدن رضایت مشتری، تقاضا در بازار بيشتر خو

وليدی تنها در صنایع تتر از قبل خواهد شد. کيفيت خدمات نه های توليدی و خدماتی روند سعودی داشته و بازار رقابتیبنگاه

ای و ... نقش مهمی کند، بلکه در صنایع خدماتی نظير خدمات بانکی، حمل و نقل، بيمهها نقش مهمی را ایفا میمانند کارخانه

حقق مازمان سدارد. به دنبال کيفيت خدمات کسب رضایتمندی مشتری است و به دنبال رضایتمندی مشتری بقا و سودآوری 

نده در کند، تصميماتی که از سوی مصرف کننه که مصرف کننده نقشی اساسی در سالمت اقتصاد بازی میگردد. همان گومی

رفتار  شود، موفقيت برخی صنایع و خدمات، و شکست برخی دیگر را به دنبال خود دارد، بنابراینخصوص مصرف گرفته می

ار آنکه رفت . برایفعاليت های توليدی و خدماتی است مشتری یا مصرف کننده عاملی بسيار مهم در به جریان انداختن تمامی

 یز ناپذیرمری گرمصرف کننده برای ما و حتی صنعت و حوزه تخصصی کار ما مطلوب و سودآور باشد، توجه به کيفيت خدمات ا

 گردد. حقق میماست، ولی به دنبال رعایت این امر رضایت مشتری و گرفتن نبض بازار کار در دست و کسب سود و اعتبار 
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 گیری رضایت مشتریطریقه های اندازه

هایی تدوین نماید بایست مدلی طراحی کرد که به لحاظ ساختاری مشخصهبرای اندازه گيری و سنجش رضایت مشتریان می

 گيری قرار داد.که با آن بتوان رضایت مشتری را مورد بررسی و اندازه

های اند به دو دسته روشتخصصين دیگر علوم طراحی کردهکيفيت و مهایی که پژوهشگران و متخصصين حوزه مدیریت مدل

های عينی در روش ( نشان داده شده است.۱شوند که به صورت شماتيک در شکل)های مفهومی تقسيم بندی میعينی و روش

پردازیم اما ارند میهایی که رابطه مستقيم با رضایتمندی دبه صورت غير مستقيم به سنجش رضایت مشتری، با توجه به گزینه

شود، بنابراین کنيم و به صورت مستقيم از نظرات مشتریان استفاده میدر روش مفهومی برعکس روش عينی عمل می

 های عينی دارند.های مفهومی اعتبار بيشتری نسبت به روشروش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گیری رضایت مشتریهای اندازه. روش۱شکل 

 

 گیری رضایت مشتریهای اندازهمدل

 

 ۸نومدل کا

مدل ی در و .گردید ارائه دل کانو بر گرفته از نام نوریاکی کان استاد دانشگاه توکيو است که در اواخر دهه هفتاد قرن بيستمم

وع ر سه نت را به سه دسته تقسيم نمود و هاله عبارت دیگر خصوصيات کيفی محصوهای مشتریان و یا بخود نيازمندی

ضایتمندی مشتریان را رقسمت باالی نمودار . بودند( 1)شکل ت نيازمندی را در یک نمودار دو بعدی نمایش داد. دو بعد به صور

 شود.متر میکت بيشتر و هرچه پایين برویم رضایت را، هرچه به سمت باال برویم رضایدهد و قسمت پایين نارضایتی نمایش می

ه به چد، هر قسمت راست نمودار برآورده شدن خواسته و کارکرد مطلوب محصول یا خدمات و سمت چپ عدم کارکرد می باش

 .لعکستری توسط ما ارائه شده است و باسمت راست برویم عملکرد مطلوب
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 نومدل کا  . 2شکل

 

 9مدل فورنل

ی، وارد کردن طراحی شده است. تفاوت کليدی آن با مدل سنت« فورنل»در سوئد، توسط  1۹۸۹این مدل اولين بار در سال 

انجمن کيفيت آمریکا، از این  1۹۹۶تر شده است. در سال ها، شفافاست. ضمناً روابط متغير مفهوم یا متغير ارزش درك شده

ای ع محدودیتهمدل فورنل، برای رف .کرد های آمریکا برای اولين بار استفادههاخص رضایت مشتری خانوادمدل برای محاسبه ش

عدم  -عملکرد محصول تدوین شده است. یکی از محدودیتهای ذاتی پارادایم انتظارات  عدم تطابق و -مدلهای انتظارات ذاتی 

ظر را مّد ن رك شدهدتطابق این است که سطح مطلق کيفيت، بخشی از آن نيست زیرا تفاوت یا عدم انطباق انتظارات و عملکرد 

یجاد ايفيت زیاد دهد. به عبارت دیگر ممکن است عدم تطابق معينی به وسيله توقع کم و کيفيت کم و یا توقع زیاد و کار میقر

ق دهنده سطح مطلمقدار معين از عدم تطابق، نشان شود. زیرا تفاوت در هر دو حالت می تواند مساوی باشد. بنابراین، یک

ه نتایج طقی، بيجه مدل تطابق، گاهی نتایجی تجربی به دست داده که از لحاظ منتوقعات و کيفيت درك شده نيست. در نت

مدلهای رنل، گيرد. مدل فوناسازگاری رسيده است. مشکل پارادایم عملکرد درك شده هم این است که عدم تطابق را در بر نمی

ه لحوظ نمودمطابق، ده را به همراه عدم تعدم تطابق و عملکرد را یکپارچه کرده و اثرات مستقيم انتظارات و کيفيت درك ش

يفيت درك کات با در این مدل، عدم تطابق به عنوان یک متغير مستقيم وارد نشده است بلکه فرض شده که وقتی انتظار.است

شود و در ضمن انتظارات مشتری و رضایتی منجر میشوند این کار، به درك ارزش و آن هم به رضایت و یا ناشده مقایسه می

ه طور رضایتی( نيز بانکيفيت درك شده نيز مستقيماً بر رضایت مشتری اثر دارند. به عالوه، در این مدل پيامدهای رضایت )و 

شوند از متغيرهای دیگر به ناميده می شفاف مشخص شده است. نکته جالب این است که شش متغير اصلی که متغير نهان

ند. همه این شوی هستند که در پرسشنامه مطرح میهستند، در واقع سؤاالتآیند. آن متغيرهای دیگر که آشکار دست می

کایی، به رضایت مشتری آمری شاخص شوند. ضمناًمتغيرهای نهان و آشکار با چند معادله اقتصادسنجی، به هم ربط داده می

 دهدرا نشان میهای اصلی این مدل متغير (۳شود. شکل )کمک سه متغير آشکار مربوط به رضایت، محاسبه می

 (.1۳۸۳)حيرتی،
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 مدل فورنل-۳شکل 

 

 1۰مدل اسکمپر

ه ای ب تردهقات گستری بود. دکتر اسبورن تحقيه خدمت به مشن موضوع در مدل کانو ایجاد خالقيت و نوآوری در ارائهمتریم

ح به شر ر هفت پایهها ب یتمام نوآوريده که ه و به این نتيجه رسی مبانی ابتکارات، اختراعات و اکتشافات انجام دادمنظور بررس

                           شت شالؤاز موفقيت آن بر پایه سد ميشود و کليد رمتوار است که بر اساس سؤال، ایده و انگيزه ایجااس( 1)جدول

 .(۷1۳۸)ملکی،دارابی، قرار دارد H1-W5 گانه 
 

 ها در مدل اسکمپر. جدول نوآوری۱جدول 

 نمود؟ xتوان جایگزین کاالی سوال: چه چیزی را می سازیجانشین

 توان ترکیب کرد؟را با چه چیزهایی می xسوال: کاالی  ترکیب کردن

 شود؟می xسوال: چه چیزی موجب سهولت و آسانی در استفاده از کاالی  رفاه و سازگاری

 کند؟جلب توجه می xسوال: چگونه با بزرگ جلوه دادن، کاالی  بزرگ سازی

 به عمل آورد؟ xتوان از کاالی های دیگری میسوال: چه استفاده هاسایر استفاده

 حذف کرد؟ xتوان از کاالی سوال: چه چیزی را می حذف کردن

توان آن می ا معکوس کنیم چه استفاده دیگری ازر xسوال: اگر کاالی  معکوس سازی

 کرد؟

 

 مدل سروکوآل

مشتری  خدمات داده شده است.این مدل هم برای کيفيت خدمات و هم برای رضایتتوضيحات این مدل در قسمت کيفيت 

 کاربردی است.
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 گیریبحث و نتیجه
 یااال ز کاتفاده توان نتيجه گرفت که رضایت، احساس مثبتی است که در فرد پس از اسمی درنهایت باتوجه به تعاریف باال

 و الآید. اگر کاکننده به وجود میقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضهدریافت خدمت ایجاد ميشود؛ احساس مورد نظر از ت

که سطح شود؛ درصورتیسطح انتظارات ارزیابی شود، در او احساس رضایت ایجاد می شده از جانب مشتری هم خدمت دریافت

ه بنسبت  خدمت و کاال ترگردد و سطح پایينزدگی می تر از سطح انتظارات مشتری باشد، موجب ذوقالبا الخدمت و کا

ر هر مورد، متفاوت دزدگی افراد در هر زمان و  درجۀ رضایت، نارضایتی و ذوق.  انتظارات، منجر به نارضایتی مشتری ميشود

البته .شودوط میو خدمات مرب کننده در قالب کيفيت کاال بوده و همواره به ميزان فاصلۀ سطح انتظارات و عملکرد عرضه

ف ل دو طيمعتقدند که رضایت مشتریان مانند تئوری دووجهی هرزبرگ در رضایت شغلی شاممحققانی چون اوليور و یی 

تی ت و نارضایباشد. براساس این دیدگاه، عوامل مؤثر بر رضاینگيزشی دارای دو طيف مجزای رضایت و نارضایتی میا -بهداشتی

کردن راهمت یعنی فودی عبارت است از احساس مثبت ناشی از تجربۀ بسيار مثبشنر خدیگ عبارتی باشند. بهعوامل متفاوتی می

مدل  باشد. این تر از آن چيزی که بایدی از ارائۀ کمشکه نارضایتی، ناآن چيزی که حتی مشتری انتظار آن را ندارد؛ درحالی

يزان ضرر عنی براساس استاندارد عملکردی، مکند؛ یراساس یک مرجع ارزیابی میبکند که هر فرد ميزان رضایتش را فرض می

 (11۳۹)الهيجی،  کندو زیان خود را مشخص می

ده، تعریف شتوان از طریق مقایسه انتظارات او از خدمات با برداشت او از خدمات ارایه رضایت مشتری از یک خدمت را می

ز ارات مشتری شود و وقتی انتظاخدمات عالی قلمداد مینمود. اگر خدمات ارایه شده از حد انتظارات مشتری فراتر باشد، آن 

ان، همکار )گرجی و خدمات با ادراکات او از خدمات ارایه شده منطبق شود، کيفيت خدمات ارایه شده رضایت بخش است

1۳۸۹.) 

ای ن هباشد و سازمابا توجه به تحقيقات بعمل آمده، خدمات ارایه شده شکاف بين کيفيت خدمات و رضایت مشتری می

های مشتریان يازتوليدی و خدماتی با در نظر گرفتن این موضوع، بهبود بخشيدن به کيفيت خدمات و توجه همه جانبه به ن

 قای خود را تضمين نمایند.بتوانند کسب و کار خود را توسعه و می
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