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 چكيده

در  یمدار یمشتر زانيم یابیارزحاضر ،  قيتحق یهدف از اجرا ،یمدار یدادن به موضوع مشتر تيتوجه و اهم یدر راستا
معروف  یبا استفاده از مدل مفهوم یمدار یمشتر زانيم یابیخودرو بوده است. ارز رانیخاص کارکنان ا یشرکت شرکت تعاون

اعتماد،  تي،قابل یی( شامل : پاسخگویمشتر تیرضا یها صخدمات )شاخ تيفيک یابیارز یپنج بعد مدلكیسروکوئال که 
 اتيجامع بر ادب یاساس ضمن مرور نیخدمات است پرداخته شد. برا نيلموس بودن خدمات و تضم،م یبا مشتر یهمدل

و  داسنا یداده ها و اطالعات از ابزارها ی،به منظور جمع آور یدانيو م یکتابخانه ا قيمربوط، در قالب روش تحق یموضوع
 ليباشد از آزمون تحل یم 760و 077 بيبه ترت یارجامعه و نمونه آم قيتحق نیمدارک و بخصوص پرسشنامه ،استفاده شد.در ا

 تیرضا زانيعوامل موثر بر م یبررس یبرا رسونيپ یافراد نمونه استفاده شد. از همبستگ دگاهید یبه منظور بررس یعامل
استفاده  قيتحق نيروابط ب ليبه منظور تحل ونيرگرس لياستفاده قرار گرفت و از تحل داز عملكرد جامعه مورد نظر مور انیمشتر

آنان از عملكرد  تیو رضا یمدار یمشتر زانيپنج بعد مذکور و م اني،م دهدينشان داده م قيبدست آمده تحق جیشد. و نتا
 جیکنند نتا یعمل نم یبه خوب انیمشتر تیرضا نيخاص در تام ی، تعاون گرید یوجود دارد. به عبارت یدار یتفاوت معن یتعاون

 انیخاص وجود دارد. در پا یآنان از خدمات تعاون تیو رضا انیانتظارات مشتر نيب یشكافبدست آمده نشان داد،فاصله و 
و  یکاربرد شنهاداتي،پ سهیشده ، بحث و مقا یها ، موارد مذکور جمع بند افتهیو  جینتا یلي،ضمن ارائه تفض قيتحق

 .ارائه شده است ندهیمشابه در آ قاتيتحق یريگيمرتبط با ادامه و پ شنهاداتيپ
 خدمات . تيفکي–خاص  تعاونی–یمدار مشتری–یابی: ارزیديکل یها واژه
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 مقدمه

مسئله یعنی تفاوت بين وضع موجود و مطلوب . به عبارت دیگر ،مسئله یعنی فاصله بين جایی که هستيم و جایی که می 
-وضعيت مطلوب تبدیل کرده باشيم.)هابر خواهيم باشيم. مسئله وقتی حل می شود که توانسته باشيم وضعيت موجود را به

 ذیالً پس از ارائه توضيحاتی در مورد موضوع ، مسئله تحقيق حاضر نيز به صورتی مصور و کویا بيان خواهد شد.0( 0897

به اعتقاد اکثر کارشناسان سودمندترین و مناسبترین راهكار عملی برای شرکتها، مشتری مداری است. در واقع ميتوان این طور 
بيان نمود که بنيان و اساس سازمانهای پيشرو، مشتری است. مشتری در هر شرکتی دارایی یک شرکت محسوب ميگردد.امروزه 
شرکتها موظفند که خود را در آیينه وجود مشتری ببينند، سعی کنند در محيط پر از رقابت ، خواسته ها و تمایالت مشتریان 

زمان متبوع ، رضایت کامل داشته باشد . در بازار یابی ، امروز هزینه از دست دادن خود را درک  و کاری کنند که مشتری از سا
یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که ان مشتری در طول عمر خود به ان نياز دارد. انچه برای 

(همانطور که جذب مشتری 7770)عبدالهی7یک شرکت اصل است ، رقابت و حرکت جمعی در قالب مشتری مداری است.
جدید پرهزینه است ،حفظ مشتری های موجود نيز خيلی سود ده می باشد . بهترین برنامه وفاداری ، رضایت مشتری است که 
به وسيله انجام بهترین عمل در زمينه ای که برای مشتری مهم است بدست می آید. دیگر برنامه های وفاداری ، از قبيل نمونه 

جوایز و غيره تنها موجب تفاوتهایی جزیی و کم اهميت می شوند. توجيه اساسی برای اندازه گيری رضایت مشتری  های رایگان
، فراهم آوردن اطالعاتی است که مدیران را قادر می سازد تا تصميمات صحيحی را جهت به حداکثر رساندن رضایت مشتری ها 

شوند. بررسی مفهوم ارزش مادام العمر مشتری ما را قادر خواهد ساخت  اتخاذ نمایند و در نتيجه موجب بهبود حفظ مشتری ها
. ببينيم چگونه بهبود حفظ مشتری منجر به تقویت افزایش سوددهی خواهد شد. ارزش مادام العمر یک یک مشتری ميزان 

 .متوسط خرید مشتری از ما ضرب در مدت زمانی است که تجارت می تواند مشتری را حفظ کند

ما نيز با توجه به روند کنونی توسعه و جهانی شدن اقتصاد مدیریت بخش عمومی و خصوصی ناگزیر از روی آوردن به در کشور 
راهكار مدیریت بر مبنای رضایت مشتری است.بنابراین اطالع مستمر از ميزان رضایت مشتریان مهمترین عامل برای مدیریت 

از جمله کشورهایی است که ناگزیر از روی آوردن به تجارت جهانی و  سازمانهای مشتری مدار می باشند . کشور ایران نيز
رقابت در عرصه بين المللی می باشد. شرکتها و موسسه ها چگونه می توانند فرصتهای مربوط به محصوالت یا خدمات جدید را 

تيجه ميتواند پاسخی ساده در کشف و الویت بندی کنند؟ مدیران هر روزه با این سوال سرو کار دارند و تحقيقات مبتنی بر ن
مطلوب مشتریان که کاالها و خدمات موجود آنها را تامين نمی کنند ، ناشی می  این راستا ارائه دهد . بهترین فرصتها از نتایج

شوند. انتخاب بهترین زمينه ها فرصت در ميان فهرست طوالنی نتایج دلخواه مشتریان امر بسيار مهمی است چراکه پيگيری 
ای نه چندان مهم ،ميتواند منابع را به هدر دهد. البته برای بررسی و ارزیابی رضایت مشتری مدل های متعددی مانند نيازه

مدل شاخص رضایت مشتری آمریكا، مدل کانو ، مدل فورنل ، مدل سرو کوال ، مدل کيفيت خدمات و ... توسط صاحب نظران 
 8(0897د مختلف مشتریان را سنجيده است.)یحيوی، ارائه شده است که هر کدام از این مدلها از ابعا

 

 

با توجه به این مهم ، مسئله اصلی تحقيق حاضر این است که چگونه می  توان نيازمندیها و خواسته های مشتریان را شناسایی 
چه اندازه توانسته نمود؟ آنها را با امكانات طراحی و تكنولوژی های موجود هدایت و منطبق نمود؟ اینكه خدمات ارائه شده تا 

                                                           

2-Hubr-1980 

 

1-Yahyavi-1381 
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است رضایت مشتریان را برآوره سازد؟ چگونه می توان رضایت مشتریان را بصورت کمی بررسی ، ارزیابی و سنجش نمود؟ چه 
 عواملی موجب افزایش و یا کاهش رضایت مشتریان می باشند؟

 

 مدل )الگو( مفهومی تحقيق 

طالعات و تحقيقات است به گونه ای که متغيرهای مورد نظر هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنای جهت انجام م
تحقيق و روابط ميان آنها را مشخص می کند . به عبارت دیگر می توان گفت که به صورتی ایده ال ، مدل مفهومی یا همان 

ق و ابزار تحليلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقي (Maastricht school ofmanagement-2001)نقشه ذهنی
است به گونه ای که انتظار می رود، در حين اجرای تحقيق ، متغيرها، روابط و تعامالت بين آنها مورد بررسی و آزمون قرار 

 4(0888-گرفته و حسب ضرورت تعدیالتی در آنها انجام شده و عواملی نيز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود..)ساوتر و ليسن

ضوعی مربوط ، پيش بينی ميگردد، در تحقيق حاضر از مدل مفهومی معروف و دارای اشتهار با استناد به بررسی ادبيات مو
زیسمل ، پاراسورامان و بری که یک مدل پنج بعدی ارزیابی خدمات ) شاخصهای رضایت مشتری( شامل : پاسخگویی، قابليت 

. به عبارتی دیگر در این تحقيق برای اعتماد، همدلی با مشتری ، ملموس بودن خدمات و تضمين خدمات است استفاده شود
ارزیابی رضایت مشتریان از عملكرد تعاونی از این مدل پنج بعدی ارزیابی کيفيت خدمات استفاده شده است. چرا که در 
بازاریابی  خدمات ، کيفيت خدمات ارائه شده ، مهمترین عامل و فاکتور برای ارزیابی خدمات می باشد. در مدل پنج بعدی 

ارزیابی کيفيت خدمات مبتنی بر نتيجه مقایسه دو عامل ادراکات و انتظارات مشتری از کيفيت خدمات دریافت شده می مذکور 
باشد. بر اساس مدل مذکور ، زیسمل پاراسورامان و بری، پنج شكاف و انحراف را که در ارائه خدمات با کيفيت عالی به مشتریان 

 ی کرده اند . ممكن است مشكالتی را بوجود آورد شناسای

اجرای مدل  -0به منظور آزمون قابليت اجرایی بودن یک مدل در حالت کلی می توان از سه روش استفاده کرد که عبارتند از : 
استفاده  -8(0897-)مولفورد و کلونگلن6استفاده از روش دلفی یا نظر سنجی از خبرگان.  -7( 0896-)کنتز5در دنيای واقعی.

(. در تحقيق حاضر، حسب ضرورت ، یكی از این روشها مورد استفاده قرار 7777-)برجيس 0سازی  از فنون ریاضی و شبيه
 خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1-Sauttrr&Leisen-1999 

2-Koontz-1986 

3-Mulford  & Klonglan-1982 

4-Barjis-2000 

 ملموس بودن

 قابليت اعتماد

 همدلي

 ملموس بودن
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 (0897مدل مفهومی تحقيق زیسمل پاراسورامان و بری)-0شكل 

 

 مدل سرو کوئال 

سرو کوئال مخفف عبارتی التين به معنای  توسط پاراسورامان ، زیسمل و بری ارائه شد. مدل 0897مدل سرو کوئال سال 
کيفيت خدمات است. مدل سرو کوئال در واقع ابزاری جهت تعيين ميزان شكافها ی موجود بين سطوح مورد نظر و سطح 
عملكرد واقعی در یک سازمان خدماتی و یا بخش خدماتی یک سازمان توليدی است. پایه و اساس یک مدل طرح پرسشنامه و 

ست. بنابراین هر محققی که گام در این حوزه می گذارد باید به خوبی با اصول طراحی پرسشنامه آشنا باشد. سنجش نگرش ها
دستيابی به چنين امری نيازمند ابزاری است که بتواند انتظارات و ادراکات مشتری، کارکنان و مدیران را بدون دخيل کردن 

 پرسشنامه است. هيچگونه قضاوت شخصی اندازه گيری کند که همان ابزار

مدل سرو کوئال در مقایسه با سایر مدلهای ارزیابی قابل توجهی است، که به کارگيری آن را به خصوص برای انجام این تحقيق 
 توجيه می کند برخی از این مزیتها عبارتند از:

ی ابعاد مختلف کيفيت به دليل استفاده بسيار زیاد از مدل سرو کوئال این مدل به عنوان یک استاندارد برای ارزیاب -0
 شناخته شده است.

اعتبار و قابليت اعتماد این مدل در بسياری از مطالعات تایيد شده است، به این معنی که این پرسشنامه نظرات  -7
مشتری را به طور صحيص ارزیابی می تمایدو نيز پرسش های این ابزار دقيقا کيفيت خدمات را اندازه گيری می 

 کنند.

مقایسه با سایر ابزارهای خدمات به صرفه تر است، زیرا که بدليل تعداد کم پرسش های آن پاسخ  این پرسشنامه در -8
دهندگان می توانند به سرعت آن را تكميل کنند در عين حال تجزیه و تحليل های استاندارد برای تفسير نتایج آن 

 وجود دارد، که براحنی فابل انجام هستند .

در مدل سرو کوئال مزین دیگر این مدل در برنامه های بهبود کيفيت است زیرا کيفيت اندازه گيری انتظارات مشتری  -4
بهتر چيزی نيست جز تطبيق خدمات با خواسته های مشتری بنابراین آگاهی از خواسته ها و انتظارات مشتری برای 

 دست یافتن به کيفيت بهتر امری ضروری است.

دل سرو کوئال را براساس یک برنامه منظم برای ارزیابی های مكرر و عده ای از محققين بيان کردند که می توان م -5
نيز مقاصد الگو برداری مقایسه ای بكار گرفت . این مدل دارای یک برتری بسيار مهم می باشد. این مزیت مربوط به 

 قابليت بكارگيری آن بعنوان یک ابزار آزموده شده در پروژه های الگو برداری است. 
 

 اهداف

قيق حاضر به ارزیابی مشتری مداری بر اساس مدلهای زیسمل ، پاراسورامان و بری در شرکت تعاونی خاص کارکنان در تح 
ایران خودرو مورد مطالعه خواهد شد . بر این اساس اهداف اصلی و فرعی تحقيق مطابق آنچه که در مدل مفهومی هم آمده 

 است ، بدین شرح خواهد بود : 

 
 : یاهداف فرع

 ی(با مشتر یهمدل ريخاص ) با توجه به متغ یآنان از عملكرد تعاون تیانتظارات اربابان رجوع و رضا نيرتباط با یبررس

 (ملموس بودن خدمات ري) با توجه به متغتعاونی خاص آنان از عملكرد  تیانتظارات اربابان رجوع و رضا نيارتباط ب یبررس

 تضمين خدمات
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 (قابليت اطمينان ري) با توجه به متغتعاونی خاص آنان از عملكرد  تیانتظارات اربابان رجوع و رضا نيارتباط ب یبررس

 (پاسخگویی ري) با توجه به متغتعاونی خاص آنان از عملكرد  تیانتظارات اربابان رجوع و رضا نيارتباط ب یبررس

 خاطر جمع بودن( ري) با توجه به متغتعاونی خاص آنان از عملكرد  تیانتظارات اربابان رجوع و رضا نيارتباط ب یبررس

 روش تحقيق

 حجم جامعه و نمونه تحقيق

 9(50:  0897ای نمایا یا معرف بدست آمده است )ساروخانی، منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه
-نفر می 557دهند. که شامل تشكيل می تعاونی خاص کارکنان ایران خودرومشتریان شرکت .جامعه آماری پژوهش حاضر را 

 باشد.

نمونه عبارت است از مجموعه ای نشانه ها که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، به طوری که این 
مجموعه معرف کيفيات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشند و نمونه گيری فرایند انتخاب نمونه است .) 

حجم نمونه تعداد کل عناصر موجود در نمونه است. در پژوهش های اجتماعی عموما از فرمول کوکران  8(90:  0809کی ، خا
؛ در این پژوهش نيز برای مشخص 07(0887 – 80گيرد ) عليزاده ، استفاده می شود و بر اساس آن نمونه گيری صورت می

گيری باشد. این تعداد افراد به روش نمونهنفر می 760ست. حجم نمونه کردن اندازه نمونه از فرمول کوکران استفاده شده ا
نفر اعضای نمونه که پرسشنامه در ميان آنان توزیع شد، تمامی این  760اند. از مشتری انتخاب شده 557تصادفی ساده از ميان 

 اند افراد به پرسشنامه به طور صحيح و کامل جواب داده
 
 
 

-از کل تعداد نمونه است، قابليت تحليل علمی دارند و در ادامه به تحليل آنها پرداخته می %077ن تعداد که با توجه به اینكه ای

 شود. 
 اعتبار و پایایی پرسشنامه 

شود. در این پژوهش برای تعيين پایایی های مختلف به کار برده میگيری، شيوهبرای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه
 در ابتدای تحقيق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.  آلفای کرونباخ استفاده شده است. بضری پرسشنامه از روش

 

 . ميزان ضریب آلفای کرونباخ -0

 957/7 ضریب آلفای کرونباخ

 79 تعداد سواالت پرسشنامه

 760 تعداد پرسشنامه )افراد(

 
آلفای قابل  ضریب زانميای، تحقيقات پرسشنامه آوری شدند.درها جمعپس از تكميل پرسشنامه توسط افراد نمونه، پرسشنامه

آلفای بدست ضریب با توجه به اینكه  ميزان آلفای کرونباخ در جدول فوق مشخص شده است. باشد.می 0/7بيشتر از قبول 
پس از  برخوردار است. باال و خوبی که پرسشنامه از پایایی حاصل خواهد شدنتيجه  باشد؛ اینمی 957/7از جمعيت نمونه  آمده

-های الزم نيز گرفته شد و به کار تجزیه و تحليل آنها پرداخته میتایيد پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ، دیگر آزمون

 شود

                                                           

1-Sarokhani1357-82 

2-Khaki-1387-81 

3-Alizadeh -1390-91 
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 فرضيه اصلی تحقيق

 تفاوت معنی داری وجود دارد. تعاونی خاص کارکنان ایران خودروبين انتظارات اربابان رجوع و رضایت آنان از عملكرد شرکت 
شود، با این تفاوت های زوجی استفاده میی زوجی برای دادهای نيز همانند آزمون پارامتری مقایسهنمونه-ز آزمون عالمت زوجا

ها و نشان از مساوی بودن ميانگين0Hباشد. در این آزمون دو فرض وجود دارد که فرض که فرض نرمال بودن توزیع برقرار نمی
نشان از 1Hهای رضایت و انتظارات مشتریان از نظر رضایت کلی است. فرض دوم آن، فرض نداری در ميانگيعدم تفاوت معنی

های رضایت و انتظارات مشتریان از نظر رضایت کلی است. نتایج داری در ميانگينها و وجود تفاوت معنیمساوی نبودن ميانگين
 .نشان داده شده است 70-4آزمون جهت تحليل فرضيه اصلی تحقيق در جدول 

 
 
 
 

 ای )ویلكاکسون(نمونه-. آزمون عالمت زوج70-4جدول  -7

 داریسطح معنی Zآزمون  مجموع رتبه ميانگين تعداد 

 رضایت
 انتظارات

 77/7 77/7 7 رتبه منفی

064/04- 777/7 
 77/85009 77/084 760 رتبه مثبت

 ------ ------- 7 برابر
 ------ ------- 760 کل

 
نشان داده شده است، ميانگين انتظارات مشتریان از سطح رضایت آنان باالتر است. این  70-4دادی که در جدول با توجه به اع

شرکت است، نشان از این دارد که رضایت فعلی مشتریان  75/7داری که کمتر از اختالف ميانگين نيز با توجه به سطح معنی
تواند سطح انتظارات آنان را از این شرکت برآورده کند. پس با توجه نمی ،رضایت کلیاز نظر  تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

 شود.به این تفسيرها، فرضيه اصلی این تحقيق تایيد می
 فرضيه اصلی تحقيق

 تفاوت معنی داری وجود دارد تعاونی خاص کارکنان ایران خودروبين انتظارات اربابان رجوع و رضایت آنان از عملكرد شرکت 
 

 یت و کيفيت خدمات دارای مشـترکاتيهستند، ليكن بطور کلی رضایتمندی مفهوم گستردهتریگرچه رضا
 نسبت به کيفيت دارد، چرا که کيفيت بر ابعـاد خـدماتتمرکز دارد. از این دیدگاه کيفيت بـه عنـوان بخشـی از

 سـت، در حـالی کـهرضایتمندی به حساب ميآید. کيفيت خـدمات نشـانگرادراکات مشتری از ابعاد خـدمات ا
ادراکات، انتظارات .رضایتمندی فراگيرتر بوده و مشتمل برکيفيت خـدمات،کيفيت محصول، قيمت و نيز عوامـل مـوقعيتی و فـرداست

عبارتی، رضایتمندی و یا عـدم  تعيين کننـده رضـایت مشـتری بـه حسـاب مـيآینـد بـه و ترجيحات مشتریان از عوامـل
 .انتظارات و ادراک مشتری از واقعيت شـكل مـيگيـردن بـيرضـایت از تفـاوت 

موجــود،  بایـد عـالوه بــر حـذف دالیـل نارضــایتيهـا و شــكایت امروزه شرکتها جهت ایجاد رضـایتمندی در مشـتریان
 ـراهمنمایند.ارائــه دهنــده محصــوالتی بــا کيفيــت عــالی وجذاب باشند تـا موجبـات شـادمانی مشـتریان را ف

( به این نتيجه رسيد که بيشترین رضایت مربوط به همدلی بوده و عوامل ملموس کيفيت 0887اعرابی و اسفندیاری)-
های دوم و چهارم قرار گرفتند. همچنين عملكرد مرکز در خصوص قابليت اطمينان، بيشترین فاصله را خدمات، در اولویت

 با انتظارات مشتریان داشته است.
 

(، به این نتيجه رسيد در استراتژی پيشنهادی خود بر بعد تنوع خدمات و قابليت اطمينان تأکيد 0887)خانیاکری، قرهذ -
کار مناسب ارائه داشته چرا که بيشترین ميزان شكاف موزون را به خود اختصاصی داده بودند، و جهت بهبود و وضعيت آن راه

 نموده است.

ج این تحقيق نشان داد که انتظارات مشتریان از عوامل محسوس، قابليت اعتبار، اطمينان (، نتای0899صمدی و اسكندری)-
 خاطر و همدلی باالتر از ادراکات آنان است
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(، به این نتيجه دست یافته است که بعد پاسخگویی کيفيت خدمات بيشترین و بعداطمينان کمترین 0890مجيدی و جاری ) -
 اندشكاف را دارا بوده

 
 يرینتيجه گ

 بين تفاوت کردن آشكار تحقيق هدف آن در که است، وابسته های اندازه متغيری دو پژوهش، مورد مسائل حاضر تحقيق در

 چند مجموعه یک است، مقایسه نوع از که بررسی این .باشد می خدمات کيفيت ابعاد از شده درک و انتظار مورد کيفيت

 مقدار بين که صورتی در .نماید می مشخص را ها صفت بين تفاوت و ادهد قرار آزمایش مورد صفت چند لحاظ از را عنصری

 متغيرهای .ميگيرد قرار تحليل و تجزیه مورد تفاوت، اندازه جهت و شدت باشد، داشته وجود تفاوت شده درک و انتظار مورد

 درآمده است ريشده و به صورت متغ یرينشانگر اندازه گ چندین از استفاده با تحقيق
 ابعاد کليه در آنها به شده ارائه خدمات و مشتریان انتظار مورد خدمات بين که است این بيانگر تحقيق در آمده دسته ب نتایج

نتایج آزمون فریدمن نشان د اد که خاطر جمع بودن دارای باالترین رتبه و کمترین  .داردن وجود به شكل زیادی  گانه پنج
نتایج ویلكاکسون نشان داد که نشان از این دارد که رضایت فعلی مشتریان شرکت اهميت قابليت اطمينان می باشد. بر اساس 

تواند سطح انتظارات آنان را از این شرکت برآورده کند. پس با توجه تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو از نظر رضایت کلی، نمی
دارد که رضایت فعلی مشتریان شرکت تعاونی  شود همچنين نشان از اینبه این تفسيرها، فرضيه اصلی این تحقيق تایيد می

با توجه به  تواند سطح انتظارات آنان را از این شرکت برآورده خاص کارکنان ایران خودرو از نظر فاکتور رضایت مشتریان، نمی
تایج ارزیابی مشتریان ،با استفاده از انتظارات و دیدگاه های مشتریان و کارکنان و همچنين ن منظور ارتقاء کيفيت و رضایت

توصيه می شود خدمات تحویلی  مستمر کيفيت خدمات و ميزان رضایت آنان،استاندارد های کيفيت خدمات تدوین گردد.
مشتریان به به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گيرد تا سازمان از وجود مشكالت احتمالی در زمينه های مختلف از جمله نيروی 

ایجاد انگيزه و تعهد در مدیران سازمان به خصوص مدیران سطوح  برای رفع آنان تالش نماید.انسانی ،تسهيالت، مطلع گشته و 
تدوین  عالی برای ایجاد تغييرات متناسب با سيستم های کيفيت خدمات در سازمان به منظور افزایش اثر بخشی ارائه خدمات.

ت سازمان و رضایت مشتریان به نحوی که با پيگيری برنامه های کوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت برای ارتقاء کيفيت خدما
 جدی و استمرار این برنامه ها بتوان به سطح مورد قبولی از کيفيت خدمات دست یافت.
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