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چکیده

تاريخ پذيرش59/11/18 :

مشتريان تضمینکننده سود سازمانها هستند .آنچه تأثیر همیشگی بر اين فرآيند دارد ،رضايت آنان است و اين رضايت نیز در گروي کیفیت خدماتی است که
دريافت میکنند .بدون شک تمامی سازمانها به دنبال دستیابی به کیفیت مطلوباند ،اما اين امر در سازمانهاي خدماتی از اهمیت بیشتري برخوردار است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد از نظر مشتريان با استفاده از مدل سروکوال انجام شد .روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی از نوع زمینهيابی است .جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه مشتريان در  1ماهه دوم سال 1959
به تعداد  211نفر میباشد ،که از اين تعداد  192نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی طبقهاي بر حسب جنسیت براي پاسخ
دادن به سؤالهاي پرسشنامه انتخاب شدند .گردآوري دادهها از طريق پرسشنامه استاندارد سروکوال انجام شد .تجزيه و تحلیل استنباطی دادهها از طريق آزمون
تی همبسته (گروههاي همسان) به وسیله نرمافزار  SPSS19صورت پذيرفت .نتايج نشان داد که کیفیت خدمات ارائهشده و ابعاد آن شامل ملموسات ،قابلیت
اعتماد ،تضمین ،پاسخگويی و همدلی از نظر مشتريان مطلوب و باالتر از حد انتظار است .به عبارت ديگر انتظارات مشتريان از خدمات دريافتی تأمین میشود.
واژههای کلیدی :رضايت مشتريان ،کیفیت خدمات ،مدل سروکوال ،منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد.
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منبع :پاراسورامان و همكاران ()158۱

 -2-1بیان مسئله

سازمان براي رسیدن به اهداف بلند و متعالی سازمانی ،بايد نیازها و
خواستهها و انتظارات مشتريان را بشناسد و به واسطه ارائه کاالها و خدمات
با کیفیتی باالتر از سطح انتظارات مشتريان در وي رضايتمندي ايجاد کند.
با توجه به مطالب گفته شده سؤال اساسی در پژوهش حاضر اين است که
آيا میزان رضايت مشتريان از کیفیت خدمات سازمان بنادر و دريانوردي و
منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد مطلوب است؟

 -3-1ادبیات تحقیق

 -1-3-1مفهوم کیفیت

مبتكر واژه کنترل جامع کیفیت يعنی فیگنبام در سال 1591کیفیت را
اين چنین تعريف میکند کیفیت يعنی توانايی يک محصول در برآوردن
هدف موردنظر که با حداقل هزينه ممكن تولید شده باشد .کیفیت واژه رايج
و آشنايی است که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به عمل
آمده است .اما وجه مشترک همه اين تعاريف سازگاري کاال يا خدمت با
نیازها و انتظارات مشتريان است .کیفیت از مشتري شروع میشود .هرگونه
توجه به کاال يا خدمت ،بدون در نظر گرفتن خواسته مشتري ،الزاماً کیفیت
را به دنبال ندارد (فیتز و همكاران .1)2۱۱1 ،بنابراين ،معموالً کیفیت را بر
اساس تطابقپذيري محصول با ويژگیهاي مد نظر مشتري ،و يا میزانی که
محصول میتواند انتظارات قبلی مشتري را برآورده سازد ،تعريف میکنند.
تعاريف متعددي از کیفیت ارائه شده است .گروسبی میگويد کیفیت
هیچ معنا و مفهومی به جز آنچه مشتري واقعاً میخواهد ،ندارد .به عبارت
ديگر ،يک محصول زمانی با کیفیت است که با خواستهها و نیازهاي
4. Fits & et al
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کیفیت مفهوم وسیعی دارد که تمام بخشهاي سازمان نسبت به آن
متعهد هستند و هدف آن افزايش کارايی کل مجموعه است به نحوي که
مانع پديد آمدن عوامل مخل کیفیت شود .هدف نهايی آن مطابقت کامل
با مشخصات موردنیاز مشتري ،با حداقل هزينه براي سازمان است که
منجر به افزايش قابلیت رقابت میشود (کزازي و دهقانی .)1982 ،خدمات
محصوالت ناملموسی هستند که از نظر مشتري داراي ارزش مطلوبیت
میباشند .مشتري در مقايسه با خدماتی که از شرکتهاي مختلف ديگر
دريافت میکند يا در مقايسه با انتظاراتش در مورد خدمت ،به قضاوت و
داوري مینشیند (نوري  .)1981 ،ارائه يک تعريف جامع و دقیق از کیفیت
خدمات در مقايسه با کیفیت کاال کار مشكلی است .علت اين دشواري آن
است که ارائه خدمات ،عوامل رفتاري فراوانی دارد .کیفیت ناچیز يا فقدان
کیفیت در کاالها اغلب ناشی از نقص مواد و اجزاي تشكیلدهنده آن
میباشد و عیب ،ممكن است از طراحی يا عدم تطبیق مشخصات تعیین
شده با مشخصات محصول تولیدشده به وجود آمده باشد .در صورتی که
کیفیت ناچیز در خدمات معموالً از رفتارها و برخوردهاي کارکنان ناشی
میشود .بی تفاوتی نسبت به کار ،فقدان انگیزه ،بیتوجهی ،ناديده گرفتن
زمان و بیدقتی اغلب از داليل اصلی تنزل کیفیت خدمات هستند (کاوسی
و سقايی1981 ،؛ کزازي و دهقانی.)1982 ،
مدل سروکوال زير مجموعهاي از مدلهاي ذهنی میباشد که ادراک و
عقايد مشتريان را نیز در نظر میگیرد .اين مدل در اواسط دهه 158۱توسط
پاراسورامان و همكارانش 2براي سنجش کیفیت خدمات توسعه داده شد.
اين مدل سعی دارد کیفیت خدمات را در محیطهايی اندازهگیري کند که
کیفیت خدمات به عنوان يک ضرورت براي درک مشتري ،احساس شود،
که ابعاد آن عبارت از ( )1ملموسات (وجود و نمايش تسهیالت فیزيكی،
تجهیزات کارکنان و مطبوعات ارتباطی) )2( ،قابلیت اطمینان (قابلیت انجام
خدمت وعده شده به نحوي اطمینانبخش و صحیح) )9( ،پاسخگويی
(تمايل به کمک به مشتريان و ارائه خدمات فوري) )1( ،تضمین (دانش و
تواضع کارکنان و قابلیت و توانايی آنها در انتقال اعتماد و اطمینان) و ()9
همدلی (اهمیت دادن و توجه ويژه به تکتک مشتريان) میباشد (کاتلر،9
.)2۱۱1
امروزه ديگر خدمات بخش کوچكی از اقتصاد به شمار نمیرود ،بلكه
به عنوان قلب ارزشآفرينی در اقتصاد مطرح است .فزونی عرضه خدمات
به تقاضا و افزايش رو به رشد رقابت در بازارهاي داخلی و خارجی
سازمانهاي نوين را وادار کرده است تا ضمن پاسخگويی به انتظارات
مشتريان همواره در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات خود نیز کوشا باشند.
تسخیر بخش عظیم اقتصاد به وسیله خدمات ،حجم باالي فعالیت و
چرخش مالی اين بخش و تنوع شرکتهاي خدماتی همه و همه ،مديران
را بر آن میدارد تا نسبت به کیفیت خدمات ارائهشده حساس باشند و در
امر مديريت و ارزيابی عملكرد سازمان توجه جدي به ارزيابی کیفیت
خدمات داشته باشند .خدمات و کیفیت به ابزاري کلیدي در دستیابی به
تمايز رقابتی و ترويج وفاداري مخاطبان يعنی مشتريان تبديل شده است.

کیفیت و اثربخشی مديريت و عملكرد آن عامل حیاتی و تعیینکننده تحقق
برنامههاي توسعه و رفاه جامعه است .ارايه خدمات و تولید محصوالت
متعدد و تأمین هزينهها از محل منابع ،حساسیت کافی براي بررسی تحقق
اهداف ،بهبود مستمر کیفیت ،ارتقاي رضايتمندي مشتري و شهروندان،
عملكرد سازمان و مديريت و کارکنان را ايجاد کرده است.
بهمنظور طراحی مدل ،نخست مدل تحقیق کلیه معیارهاي موجود در
تحقیقات گذشته استخراج ،و سپس مدل مفهومی تحقیق تدوين شد.

بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با استفاده از مدل سروکوال /قاسمعلی خوانچهسپهر
مشتري انطباق داشته باشد .بنابراين ،کیفیت بايد به عنوان انطباق با نیاز
مشتري تعريف شود (گروسبی.)1581 ،
يا گفتهاند کیفیت عبارت است از مجموعه فعالیتها ،فرآيندها ،اعمال و
تعامالتی که به منظور برطرف ساختن مشكالت مشتريان به آنان ارايه
میشود (وارگو و لوچ.)2۱۱1 ،

 -2-3-1مفهوم خدمات
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به دلیل تنوع خدمات ،تعريف آنها همواره کاري دشوار بوده است .آنچه
اين امر را پیچیدهتر میکند اين است که به دلیل نامحسوس بودن اکثر
دادهها و ستادهها ،غالباً درک و تشخیص راههاي انجام و عرضه خدمات
آسان نیست (الوالک و الرن .)2۱۱9 ،کلمه خدمت وسعت و تنوع معانی
وسیعی دارد و اين ويژگی به ابهام زيادي در مفهوم آن در متون مديريتی
منتهی شده است (جونز .)1555 ،اکثر خدمات ناملموس میباشند .از آنجا
که خدمات غالباً در قالب عملكرد يا تجربیات به مشتري ارائه میشود،
تعیین مشخصات فنی يا مهندسی براي آنها به صورتی که در زمینه
کاالهاي ملمـوس و با هدف ايجاد يكنواختی در تولید متداول است،
امكانپذير نمیباشد .به همین دلیل شناسايی دقیق معیارهايی که مشتريان
براي ارزيابی کیفیت خدمات مورد توجه قرار میدهند کار چندان سادهاي
نیست .خدمات ناهمگون و ناهمساناند .خدمات (بهويژه خدماتی که به
مقدار زيادي از عملكرد نیروي انسانی بهره میبرند) ناهمگون و ناهمسان
میباشند .بهبیان ديگر عملكرد کارکنان سازمان از يک تولیدکننده به
تولیدکننده ديگر ،از يک مشتري به مشتري ديگر و حتی در يک روز با روز
ديگر تفاوت دارد .از همین رو برخالف محصوالت ملموس ،استانداردسازي
عملكرد کارکنان با هدف تضمین يكنواختی محصول عرضهشده بهندرت
امكانپذير است .واژه خدمت نیز معانی مختلفی را شامل میشود و طیفی از
خدمات شخصی تا خدمت به عنوان يک محصول را در برمی گیرد.
خدمات نوعی فعالیت اقتصادي است که با پیامد ايجاد تغییر مورد نظر
در دريافتکننده خدمت يا به نیابت از او در مكانها و زمانهاي خاص
براي مشتريان ارزش ايجاد و منافعی را مهیا میکنند (الوالک.)2۱۱1 ،
خدمت نتیجهاي است که مشتريان خواستار آن هستند .خدمت ،فعالیت
يا منفعتی است که يک طرف به طرف ديگر عرضه میکند و اساساً
نامحسوس است و مالكیت چیزي را دربر ندارد .و نتیجه ممكن است
محصول فیزيكی يا غیرمادي باشد (کاتلر.)2۱۱1 ،
خدمات ،محصوالت ناملموس و ناپايدارياند که تولید و مصرف آنها به
صورت همزمان صورت میپذيرد (ساسر.)1581 ،9
يک خدمت ،فعالیت يا مجموعهاي از فعالیتهاي کم و بیش
ناملموس است که معموالً و نه لزوماً در تعامالت بین مشتري و کارکنان
خدمات و يا منابع فیزيكی يا کاالها و يا سیستمهاي عرضهکننده خدمات
صورت میگیرند بلكه به عنوان راه حلهايی براي مشكالت مشتري ارائه
میشوند (گرانروس.)2۱۱1 ،1
خدمت نوعی فعالیت اقتصادي است ،که باعث تولید محصولی
ناملموس میشود که داراي ارزش افزوده يا مطلوبیت است.

5. Sasser
6. Gronroos

خدمت يک بسته آشكار و پنهان از منافع و مزايايی است که با استفاده
از کاالهاي تسهیلکننده و تسهیالت و تجهیزات پشتیبانیکننده پديد
میآيد (کدلیر.)1581 ،1

 -3-3-1مفهوم کیفیت خدمات

کیفیت خدمت عبارت از سازگاري پايدار با انتظارات مشتري و شناخت
انتظارات مشتري از خدمت خاص میباشد (پاراسورامان .)1559 ،کیفیت
خدمات به عنوان يک اهرم مهم و راهبردي ،نقش ويژهاي در موفقیت
سازمانهاي خدماتی دارد (کونگ و جوگارانتام .)2۱۱1 ،اين اهمیت به
اندازهاي است که کیفیت خدمات ،همراه با هزينه و کارآيی عملیاتی ناشی
از زمان تحويلکاال و خدمات بهعنوان يكی از ابعاد سهگانه بقاي سازمانی
محسوب میشود (رهنمايرودپشتی.)1981 ،
کیفیت خدمات ارايه شده توسط سازمانها و مرکز خدماتی ،يكی از
اصلیترين عوامل و شايد کلیديترين عامل موفقیت سازمانها براي جذب
مشتري و کسب در آمد بیشتر است .اين موضع وقتی اهمیت بیشتري پیدا
میکند که نقش فوق العاده و رو به گسترش سازمانهاي ارائهدهنده
خدمات را مد نظر قرار دهیم .براي مثال  %11/8سهم اشتغال نیروي
انسانی در کشور آلمان را بخش خدمات تشكیل میدهد ،يا اينكه %11/5
تولید ناخالص داخلی اياالت متحد و  %1۱/9از تولید ناخالص داخلی روسیه
توسط بخش خدمات تأمین میشود .در کشور ما اين نسبت برابر با %19/5
میباشد .بررسیها نشان میدهد که بهبود کیفیت خدمات ،نتايج ارزنده اي
را براي سازمانها به همراه دارد و نهايتاً منجر به رضايت و وفاداري
مشتريان ،کسب سهم بازار بیشتر و در نتیجه سودآوري بیشتر سازمان
خواهد شد (بل و ايزينگر .)2۱۱1 ،در بخش خدمات ،ارزيابی کیفیت آن
حین فرايند ارائه خدمات انجام میگیرد .هر تماس مشتري به عنوان
لحظهاي براي ايجاد اعتماد و فرصتی براي راضی يا ناراضی کردن به شمار
میرود (فیتز و همكاران .)2۱۱1 ،از زمانی که نقش خدمات در زندگی
روزمره آشكار شد ،مقوله کیفیت خدمات نیز به عنوان مشخصه اصلی
رقابت بین سازمانها مورد توجه قرار گرفت بهطوري که توجه به کیفیت
خدمات ،سازمان را از رقبايش متمايز ساخته و سبب کسب مزيت رقابتی
میشود (قباديان و همكاران.)1919 ،

 -4-1پیشینه تحقیق

افغانپور و آقاپورحصیري ( ،)1952تحقیقی با عنوان «بررسی ارتباط
رضايت شغلی کارکنان با کیفیت خدمات در چارچوب مدل سروکوال مطالعه
موردي :کارگاههاي تولید مبلمان شهرستان بابل» انجام دادند .نتايج نشان
داد که ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات تأثیر معناداري بر رضايت شغلی
کارکنان دارد.
حسینی و همكاران ( ،)1952تحقیقی با عنوان «بررسی کیفیت خدمات
و رضايت مشتريان سرويسهاي رايانامه» انجام دادند .نتايج نشان داد که
متغیر کیفیت خدمات و ابعاد آن (ملموسات ،قابلیت اعتماد ،تضمین،
پاسخگويی و همدلی) بر رضايت مشتريان تأثیر مثبت و معناداري دارند.

7. Cdlier
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8. Yu & et al
9. Curth & et al
10. Chi da

 -2روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی از نوع
زمینهيابی است .اين تحقیق ،فرايندي پژوهشی است براي جمعآوري
اطالعات در باره اين موضوع که گروهی از مردم چه میدانند ،چه فكر
میکنند و يا چه کاري انجام میدهند .يعنی نگرشها ،باورها ،عقايد و امور
مورد عالقه مردم چیست .محقق در اين روش به بررسی کیفیت ارائه
خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد از نظر مشتريان پرداخته است.
جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه مشتريانی است که در  1ماهه دوم
سال  1959به منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد مراجعه کردهاند .تعداد آنها
 211نفر میباشد .تعداد نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان 192 ،نفر
انتخاب ،و براساس روش نمونهگیري تصادفی طبقهاي بررسی و تحلیل
شد.
جدول ( :)1تعیین حجم نمونه بر حسب جنسیت
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51
192

در اين پژوهش براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شد ،که
شامل دو قسمت بود .سئواالت بخش نخست براي کسب اطالعات فردي
(جمعیتشناختی) تدوين شد و اطالعات مربوط به سن ،جنسیت ،وضعیت
تأهل ،میزان تحصیالت و میزان سابقهکار ارائه شد .در بخش دوم براي
ارزيابی کیفیت از مدل سروکوال استفاده شد .اين مدل در اوايل دهه 8۱
میالدي توسط پاراسورامان و همكاران وي معرفی شد .در اين مدل رضايت
مشتريان از کیفیت خدمات ارائهشده سنجیده میشود و همچنین شكافی
که بین انتظارات مشتريان از خدمات ارائهشده و از ادراکات آنها از خدمات
وجود دارد ،تعیین میشـود .در ايـن مـدل ،پرسشنامهاي با  22سؤال (معیار)
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سهرابی و مجیدي ( ،)1952تحقیقی با عنوان«شكاف کیفیت خدمات
آموزشی :ديدگاه مديران آموزشی ،اعضاي هیئت علمی و دانشجويان
پزشكی» انجام دادند .نتايج نشان داد که انتظارات دانشجويان ،استادان و
مديران فراتر از ادراک آنها از وضعیت موجود است و در هیچکدام از ابعاد
خدمت ،انتظارات آنها برآورده نشده است .برنامهريزي بهتر در خدمترسانی
و افزايش مهارتها ،به عنوان راهکارهايی براي کاهش شكاف کیفیت
خدمات آموزشی پیشنهاد میشود.
يو و همكاران )2۱19( 8پژوهشی با عنوان «ارتباط بین خدمات
کارکنان مقیاس شايستگی و ادراک مشتري از کیفیت خدمات» انجام
دادند .نتايج نشان داد که شايستگی فردي و صالحیت حرفهاي با ابعاد
کیفیت خدمات شامل قابلیت اطمینان ،پاسخگويی ،ملموسات ،تضمین و
همدلی در ارتباط است .پژوهش حاضر بهطور خاص به درک اين مسئله که
چگونه شايستگی میتواند کیفیت ادراک مصرفکنندگان از خدمت را تحت
تأثیر قرار دهد و به اندازهگیري صالحیتهاي خدمات کمک کند ،پرداخته
شده است.
5
کرث و همكاران ( ،)2۱11پژوهشی با عنوان «بررسی نقش تعهد
عاطفی به مشتريان و رفتار شهروندي ارائهدهنده خدمات و مشتري» انجام
دادند .نتايج نشان داد که تعهد به مشتريان و تعهد به ارائه خدمات ،نقش
بسیار مهمی در رفتار شهروندي مشتريان دارد .استفاده از اين شیوه يک
مزيت رقابتی براي ارائهدهندگان خدمات میباشد.
چی دا ،)2۱12( 1۱تحقیقی با عنوان«درک بیماران از کیفیت خدمات و
تأثیرش بر رضايت آنها از بیمارستانهاي عمومی آفريقاي جنوبی با استفاده
از مدل سروکوال» انجام دادند .نتايج نشان داد که بیشترين شكاف مربوط
به بعد ملموسات و کمترين شكاف مربوط به بعد همدلی میباشد.
در تحقیق حاضر و ديگر تحقیقات صورتگرفته ،مشخص شده که
میزان کیفیت خدمات ارائهشده در بُعد ملموسات در جامعه مورد نظر مطلوب
و باالتر از حد انتظار بوده است .هر جامعهاي براي حفظ ثبات و آرامش و
تعادل نظام اجتماعی خود نیازمند شناخت تمايالت و کمبودهاي جامعه
است ،تا از اين طريق بتواند در جهت حل معضالت و يا کاهش نسبی
محرومیتها ،برنامهريزي و اقدام کند .نتايج تحقیق حاضر با يافتههاي
افغانپور و آقاپورحصیري ( ،)1952حسینی و همكاران ( ،)1952رنجبر
عزتآبادي ( ،)1951زيويار و همكاران ( ،)195۱صالحنیا و زارعی
محمودآبادي ( ،)1985چیدا ( ،)2۱12يپ و همكاران ( ،)2۱1۱لی و
همكاران ( )2۱۱9و آتیلگان و همكاران ( )2۱۱9همسويی دارد.
در تحقیق حاضر و ديگر تحقیقات صورتگرفته ،مشخص شده که
میزان کیفیت خدمات ارائهشده در بُعد قابلیت اعتماد در جامعه مورد نظر
مطلوب و باالتر از حد انتظار بوده و خدمت به مشتريان در سازمانهاي
خدماتی به يكی از مهمترين اهداف تبديل شده است .حفظ اسرار مشتريان
و ارايه خدمات در زمان وعده داده شده باعث شده است میزان رضايت
مشتريان از کیفیت خدمات سازمان بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه
اقتصادي بندر امیرآباد در بعد قابلیت اطمینان مطلوب باشد .نتايج اين
تحقیق با يـافتههاي افغـانپور و آقاپورحصیـري ( ،)1952حسینـی و

همكاران ( ،)1952رنجبرعـزت آبادي( ،)1951زيويـار و همـكاران (،)195۱
حسینیهاشمزاده ( ،)1988رضوان احمد و حینا ( ،)2۱11يپ و همكاران
( ،)2۱1۱لی و همكاران ( )2۱۱9و آتیلگان و همكاران ( )2۱۱9همسويی
دارد.
در تحقیق حاضر و ديگر تحقیقات صورت گرفته مشخص شده که
میزان کیفیت خدمات ارائهشده در بُعد تضمین در جامعه مورد نظر مطلوب و
باالتر از حد انتظار بوده است .مؤدب و متینبودن ارايهکنندگان ،دانش و
مهارت کافی ارائهکنندگان ،توجه ارائهکنندگان به هر يک از مشتريان و
درک بیشتر نیازهاي خاص و واقعی مشتريان باعث شده است میزان
رضايت مشتريان از کیفیت خدمات سازمان در بعد تضمین مطلوب باشد.
نتايج اين تحقیق با يافتههاي افغانپور و آقاپورحصیري ( ،)1952حسینی و
همكاران ( ،)1952زيويار و همكاران ( ،)195۱چیدا ( ،)2۱12رضوان احمد
و حینا ( )2۱11و آتیلگان و همكاران ( )2۱۱9همسويی دارد.
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سطح معناداری

در جدول ( )1مشاهده میشود که  tمحاسبهشده (= 9/88م )tدر سطح
اطمینان  %59و ( )α=۱/۱9و با درجه آزادي  df=191از  tجدول بحرانی
(= 1/51ب )tبزرگتر است .همچنین میانگین سطح ادراکات مشتريان در
اين بعد به طور معناداري از سطح انتظارات آنان باالتر است .بنابراين
فرضیه تحقیق تأيید میشود .يعنی میزان رضايت مشتريان از کیفیت
خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد تضمین ،مطلوب و باالتر
از حد انتظار است .به عبارت ديگر ،انتظارات مشتريان از خدمات دريافتی در
بُعد تضمین تأمین شده است.
فرضیه چهارم :میزان رضايت مشتريان از کیفیت خدمات منطقه ويژه
اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد پاسخگويی ،مطلوب است.
جدول  :5نتایج آزمون  tگروههای همسان به منظور بررسی فرضیه چهارم
شاخص
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192

۱418

۱419

۱481

191

tم

در جدول ( )2مشاهده میشود که  tمحاسبهشده (= 8/85۱م )tدر
سطح اطمینان  %59و ( ،)α=۱/۱9با درجه آزادي  df=191از  tجدول
بحرانی (= 1/51ب )tبزرگتر است .همچنین میانگین سطح ادراکات
مشتريان در اين بعد به طور معناداري از سطح انتظارات آنان باالتر است.
بنابراين فرضیه اول تأيید میشود .يعنی میزان رضايت مشتريان از کیفیت
خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد ملموسات مطلوب و
باالتر از حد انتظار است .به عبارت ديگر انتظارات مشتريان از خدمات
دريافتی در بُعد ملموسات تأمین شده است.
فرضیه دوم :میزان رضايت مشتريان از کیفیت خدمات منطقه ويژه
اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد قابلیت اعتماد ،مطلوب است.

جدول ( :)4نتایج آزمون  tگروههای همسان بهمنظور بررسی فرضیه سوم
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جدول ( :)2نتایج آزمون  tگروههای همسان بهمنظور بررسی فرضیه اول

در جدول ( )9مشاهده میشود که  tمحاسبهشده (= 1/29م )tدر سطح
اطمینان  %59و ( )α=۱/۱9و با درجه آزادي  df=191از  tجدول بحرانی
(= 1/51ب )tبزرگتر است .همچنین میانگین سطح ادراکات مشتريان در
اين بعد به طور معناداري از سطح انتظارات آنان باالتر است .بنابراين
فرضیه تحقیق تأيید میشود .يعنی میزان رضايت مشتريان از کیفیت
خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد قابلیت اعتماد مطلوب و
باالتر از حد انتظار است .به عبارت ديگر ،انتظارات مشتريان از خدمات
دريافتی در بُعد قابلیت اعتماد تأمین شده است.
فرضیه سوم :میزان رضايت مشتريان از کیفیت خدمات منطقه ويژه
اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد تضمین ،مطلوب است.

tم

براي بررسی میزان رضايت مشتريان از کیفیت خدمات ارائهشده و ابعاد
مختلف آن شامل ملموسات ،قابلیت اعتماد ،تضمین ،پاسخگويی و همدلی
فرضیههاي مختلفی قابل طرح میباشد که در ادامه به ترتیب تجزيه و
تحلیل شده است.
فرضیه اول :میزان رضايت مشتريان از کیفیت خدمات منطقه ويژه
اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد ملموسات ،مطلوب است.

سطح معناداری

 -3تجزیه و تحلیل دادهها

قابلیت
اعتماد

192
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۱/۱15
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191
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۱/۱۱۱

سطح معناداری

طراحی شده است که طی آن گیرندگان خدمات و مشتريان وضعیت ارائه
خدمات را ارزيابی میکنند (پاراسورامان و همكاران .)1589 ،اين  22سؤال
شامل پنج جنبه مختلف کیفیت خدمات به شرح :ملموسات ( 1سوال)،
قابلیت اعتماد ( 9سوال) ،ضمانت و تضمین ( 9سوال) ،پاسخگويی (9
سوال) ،و همدلی ( 9سوال) میباشد .در اين مدل ،نخست انتظارات
مشتريان با طرح  22سؤال در ارتباط با خدمتی که استفاده کردهاند،
اندازهگیري میشود ،سپس با طرح  22سؤال ،ارزيابی مشتريان از خدمات
مورد نظر ،بررسی و تحلیل میشود (مالكی و دارايی .)1981 ،پرسشها بر
اساس مقیاس پنج امتیازي لیكرت از  1تا  9امتیازبندي میشود .براي
تعیین شكاف کیفیت خدمات ،نمرات انتظار پاسخگويان از وضع مطلوب از
نمره ادراک آنها از وضع موجود کسر میشود .در صورتی که نمره حاصله
منفی باشد ،به معناي شكاف منفی و وجود فاصله بین کیفیت وضع موجود
با کیفیت در وضعیت مطلوب است .در صورتی که حاصل نمره صفر باشد
به معناي عدم شكاف و در صورتی که نمره فوق مثبت باشد (شكاف مثبت)
به معناي ايدهآل بودن کیفیت خدماتی است که هم اکنون ارائه میشود.
هدف اصلی و اولیه تهیه و توسعه الگوي سروکوال اين بود که با اندکی
اصالح ،ابزار مناسبی براي سنجش کیفیت خدمات در همه سازمانها
فراهم شود (الوانی و رياحی .)1982 ،کیفیت خدمات نسبت به آنچه مشتري
از خدمات دريافتی خود انتظار دارد ،ارزيابی میشود.

جدول ( :)3نتایج آزمون  tگروههای همسان بهمنظور بررسی فرضیه دوم

۱4۱۱۱

در جدول ( )9مشاهده میشود که  tمحاسبه شده (= 1/1م )tدر سطح
اطمینان  %59و ( )α=۱/۱9و با درجه آزادي  df=191از  tجدول بحرانی
(= 1/51ب )tبزرگتر است .همچنین میانگین سطح ادراکات مشتريان در
اين بعد بهطور معناداري از سطح انتظارات آنان باالتر است .بنابراين فرضیه
تحقیـق تأيیـد میشـود .يعنـی میـزان رضـايت مشتريان از کیفیت خدمات
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منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد پاسخگويی ،مطلوب و باالتر از
حد انتظار است .به عبارت ديگر ،انتظارات مشتريان از خدمات دريافتی در
بُعد پاسخگويی تأمین شده است.
فرضیه پنجم :میزان رضايت مشتريان از کیفیت خدمات منطقـه ويـژه
اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد همدلی ،مطلوب است.
جدول ( :)6نتایج آزمون  tگروههای همسان بهمنظور بررسی فرضیه پنجم
شاخص

تعداد

اختالف
میانگین

انحراف
استاندارد

خطای انحراف
معیار

df

درجه آزادی

tم

سطح معناداری

همدلی

192

۱/1

۱/88۱

۱/۱1

191

1/9

۱/۱۱۱

در جدول  1مشاهده میشود که  tمحاسبهشده (= 1/9۱م )tدر سطح
اطمینان  %59و ( )α=۱/۱9و با درجه آزادي  df=191از  tجدول بحرانی
(= 1/51ب )tبزرگتر است .همچنین میانگین سطح ادراکات مشتريان در
اين بعد به طور معناداري از سطح انتظارات آنان باالتر است .بنابراين
فرضیه تحقیق تأيید میشود .يعنی میزان رضايت مشتريان از کیفیت
خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد همدلی ،مطلوب و باالتر
از حد انتظار است .به عبارت ديگر ،انتظارات مشتريان از خدمات دريافتی در
بُعد همدلی تأمین شده است.
فرضیه اصلی :میزان رضايت مشتريان از کیفیت خدمات منطقه ويژه
اقتصادي بندر امیرآباد مطلوب است.
جدول ( :)7نتایج آزمون  tگروههای همسان بهمنظور بررسی فرضیه اصلی
شاخص

تعداد

اختالف
میانگین

انحراف
استاندارد

خطای انحراف
معیار

df

درجه آزادی

tم

سطح معناداری

کیفیت
خدمات

192

۱/11

۱/۱11

۱/11

191

1/2

۱/۱۱۱

در جدول ( )1شاهده میشود که  tمحاسبهشده (= 1/2م )tدر سطح
اطمینان  %59و ( )α=۱/۱9و با درجه آزادي  df=191از  tجدول بحرانی
(= 1/51ب )tبزرگتر است .همچنین میانگین سطح ادراکات مشتريان در
اين بعد به طور معناداري از سطح انتظارات آنان باالتر است .بنابراين
فرضیه تحقیق تأيید میشود .يعنی میزان رضايت مشتريان از کیفیت
خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد مطلوب و باالتر از حد انتظار
است .به عبارت ديگر انتظارات مشتريان از کیفیت خدمات دريافتی تأمین
شده است.

در تحقیق حاضر مشخص شد که میزان کیفیت خدمات ارائهشده از
بُعد ملموسات در جامعه مورد نظر ،مطلوب و باالتر از حد انتظار بود .هر
جامعهاي براي حفظ ثبات و آرامش و تعادل نظام اجتماعی خود نیازمند
شناخت تمايالت و کمبودهاي جامعه است ،تا از اين طريق بتواند در جهت
حل معضالت و يا کاهش نسبی محرومیتها ،برنامهريزي و اقدام کند .در
دنیاي رقابتی امروز ،کلید دستیابی به مزيت رقابتی پايدار در ارائه خدماتی با
کیفیت باال نهفته است که منجر به رضايت مشتري میشود .معیار مرتبط
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با امكانات و عوامل ملموس کیفیت خدمات ،بر جنبهها و عناصر فیزيكی
خدمات تأکید دارند .رضايت مشتري در سالهاي اخیر اهمیت زيادي يافته
و به يک موضوع مهم براي مديران بازاريابی به ويژه مديران فعال در
صنايع خدماتی تبديل شده است .اهمیت رضايت مشتري براي سازمانها تا
جايی است که مشتري راضی يک دارايی مثبت براي سازمان محسوب
میشود .چون از طريق استفاده مجدد از خدمت ،خريد مجدد محصول يا
تبلیغ دهان به دهان به افزايش سود سازمان منجر میشود .براي بقا در
بازارهاي رقابتی ،سازمانها بايد کاالها و خدماتی را تولید کنند که به
رضايت مشتريان منجر میشود .به نظر میرسد که داشتن امكانات و
تجهیزات تا حدودي پیشرفته ،محیط تمیز و مناسب ،همچنین ظاهر آراسته
و پاکیزه ارائهکنندگان خدمات به مشتريان باعث شده است تا میزان
رضايت مشتريان از کیفیت خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در
بعد ملموسات مطلوب باشد .در دنیاي رقابتی امروز ،کلید دستیابی به مزيت
رقابتی پايدار در ارائه خدمات با کیفیت باال نهفته است که منجر به رضايت
مشتري شود .توجه و تأکید بر کیفیت خدمات ،به ويژه خدماتی که از طريق
منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد ارائه میشود ،يكی از مهمترين مسئله در
حوزههاي خدماتی در هر جامعه محسوب میشود .زيرا يكی از مقدمات
توسعه همه جانبه کشور پويايی و توانايی اين سازمانها در انجام امور
مربوط به خود است .امروزه توجه به مسائل فیزيكی که خود سهم مهمی
در آرامش روحی و روانی کارکنان دارد ،بسیار مورد توجه است و نظر
بسیاري از سازمانها و مشتريان آنها را به خود جلب کرده است .تجهیزات
و امكانات رفاهی ،توجه به لباس زيبا و آراستگی کارکنان میتواند در
پیشرفت و انگیزه شغلی کارکنان تأثیر بسزايی داشته باشد .بنابراين ،وظیفه
ارائهکنندگان خدمات اين است که حتیالمقدور به طريقی خدمت را
محسوس کنند .ابعاد فیزيكی شامل وجود تسهیالت و تجهیزات کاري و
کاالهاي ارتباطی است .تمام اين ابعاد تصويري به دست میدهد از آنچه در
ارزيابی کیفیت کاالها و خدمات براي مشتري اهمیت دارد .مثل امكانات
رفاهی در محیط فیزيكی سازمان .با توجه به مطالب ذکرشده میتوان
دريافت که ملموسات سهم قابلتوجهی در فرايند بهبود شغلی سازمانها و
کارکنان و نهايتاً مشتريان دارد.
پیشنهادات:
يافتههاي حاصل از فرضیه اول نشان میدهد که میزان رضايت
مشتريان از کیفیت خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد
ملموسات ،مطلوب و باالتر از حد انتظار است ،بنابراين پیشنهاد میشود)1( :
مسئوالن و مديران منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد به ابعاد ملموس و
فیزيكی خدمات همانند تجهیزات مدرن و پیشرفته ،محیط تمیز و مناسب و
امكانات رفاهی توجه بیشتري کنند )2( ،مديران ،سرپرستان و کارکنان
منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد با ظاهري آراسته (از نظر لباس ،تمیزي
و )...و متناسب با شأن خود ظاهر شوند و ( )9براي جلب رضايت مشتري و
ارائه خدماتی با کیفیت ،طراحی فضاهاي مدرن و شیک را همواره در نظر
بگیرند.
يافتههاي حاصل از فرضیه دوم نشان میدهد که میزان رضايت
مشتريان از کیفیت خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد قابلیت
اعتماد ،مطلوب و باالتر از حد انتظار است .بنابراين پیشنهاد میشود)1( :
مسؤوالن و مديران منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد با انجام کارهايی از
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قبیل ارايه خدمات در زمان مناسب؛ حفظ اسرار مشتريان و ايجاد اعتماد در
آنان از طريق رفتارهاي مطلوب پرسنل ،کیفیت خدمات را در بُعد اطمینان
بخشی افزايش دهن )2( ،وقتی عوامل اجرايی و مسؤوالن منطقه ويژه
اقتصادي بندر امیرآباد ،وعدهاي را میدهند بايد آن را در موعد مقرر انجام
دهند ،و ( )9وقتی مشتريان مشكلی دارند مسؤوالن منطقه ويژه اقتصادي
بندر امیرآباد بايد نسبت به حل آن عالقه نشان دهند.
يافتههاي فرضیه سوم نشان میدهد که میزان رضايت مشتريان از
کیفیت خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد تضمین ،مطلوب و
باالتر از حد انتظار است ،بنابراين پیشنهاد میشود )1( :مديران ،مسؤوالن و
کارکنان منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد با مشتريان بندر مؤدب و با
متانت برخورد کنند )2( ،مديران ،مسؤوالن و کارکنان منطقه ويژه اقتصادي
بندر امیرآباد بايد دانش و مهارت کافی در زمینه ارائه خدمات به مشتريان را
داشته باشند و ( )9ارائه خدمات به گونهاي باشد که مشتريان سازمان در
تعامل باعوامل اجرايی و خدماتی احساس امنیت کنند.
يافتههاي حاصل از فرضیه چهارم نشان میدهد که میزان رضايت
مشتريان از کیفیت خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد
پاسخگويی ،مطلوب و باالتر از حد انتظار است ،بنابراين پیشنهاد میشود:
( )1مديران و کارکنان منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد وعدهها و
قولهايی را به مشتريان بدهند که توانايی انجام آن را در موعد مقرر دارند،
( )2آموزشهاي الزم به کارکنان در خصوص نحوه برخورد با ارباب رجوع
(مشتريان) داده شود و ( )9مديران و کارکنان منطقه ويژه اقتصادي بندر
امیرآباد در طول ارائه خدمات بايد در دسترس باشند.
نتیجه حاصل از فرضیه پنجم نشان میدهد میزان رضايت مشتريان از
کیفیت خدمات منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد در بُعد همدلی ،مطلوب و
باالتر از حد انتظار است ،بنابراين پیشنهاد میشود )1( :براي جلب رضايت
هرچه بیشتر مشتريان ،الزم است مديران ،مسؤوالن و کارکنان منطقه ويژه
اقتصادي بندر امیرآباد ارتباط عاطفی و محبتآمیز با مشتريان برقرار کنند،
( )2مديران ،مسؤوالن و کارکنان منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد بايد
تمام کوشش خود را بر ارائه بهترين خدمات به مشتريان متمرکز کنند و ()9
بايد ارائه خدمات در سازمان به گونهاي باشد که مشتريان احساس کنند به
تک تک آنها توجه میشود.
يافتههاي حاصل از فرضیه اصلی نشان میدهد که کیفیت خدمات
ارائهشده در منطقه ويژه اقتصادي بندر امیرآباد از نظر مشتريان مطلوب و
باالتر از حد انتظار است ،بنابراين پیشنهاد میشود )1( :بهترين منافع ،براي
مشتريان (دريافت کنندگان خدمت) در نظر گرفته شود )2( ،سازمان
نیازهاي خاص مشتريان را شناسايی و نسبت به رفع آنها اقدامات الزم را
انجام دهد )9( ،مديران و پرسنل سازمان با مشتريان ،با تواضع و حوصله
برخورد کنند تا رضايت آنها جلب شود )1( ،کارکنان به گونهاي رفتار کنند
که اعتماد مشتريان جلب شود و بتوانند با خیال آسوده با آنها مشورت کنند،
( )9سازمان و بندر ،خدمات سريع و به موقع به مشتريان ارائه دهد و ()1
براي جلب رضايت مشتريان و ارائه خدمات با کیفیت از تجهیزات پیشرفته
(تلفن سیار ،شبكه پاسخگويی ،تلفن گويا) در سازمان استفاده شود.
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Abstract:

C

ustomers are guaranteed profit organizations. What lasting impact on those involved, their satisfaction, and the
satisfaction also depends on the quality of the services they receive. No doubt all organizations looking to achieve

Mtlvband quality, but it is more important in service organizations. This study aimed to evaluate the quality of services
provided in Amirabad Port Special Economic Zone of customers using Servqual model.
The research for the purpose and nature of the survey is descriptive. The study population consisted of all customers in
the second 6 months of 1393 to 211 persons, of which 132 samples according to the Morgan random stratified by
gender to respond to the questionnaires were selected .
Data collection was conducted through a questionnaire SERVQUAL. Inferential analysis of data by paired t-test (peer
groups) carried by SPSS19 software. The results showed that the quality of services offered and its dimensions include
tangibles, reliability, assurance, responsiveness and empathy for the customers favorable and higher than expected. In
other words, customers received services funded expectations.
5
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