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بررسی مقایسه ای کیفیت خدمات بیمه ای از دیدگاه  » هدفتحقیق حاضر با : چکیده

انجام گرفت. جامعه مورد بررسی دراین تحقیق «  استان ایالم داناکارکنان و مشتریان بیمه 

جامعه آماری کارکنان  باشند.استان ایالم می داناکارکنان و مشتریان شعب و سرپرستی بیمه 

نفر 555حجم  نمونه  آماری با استفاده از جدول مورگان برابر ( بوده که  N= 752نفر )  752برابر با 

در حوزه مشتریان به  پرسشنامه جمع آوری گردید. 562وزیع و پرسشنامه ت 722به دست آمد که نهایتا 

دلیل بزرگ بودن حجم جامعه آماری و در دسترس نبودن  چارچوب جامعه آماری ترجیح داده شد تا از 

 556معادل  55/2و سطح اطمینان  22/2حجم نمونه مشتریان با خطای نمونه در دسترس استفاده شود. 

 722پرسشنامه ها میان مشتریان تا آنجا ادامه پیدا کرد که در نهایت تعداد  نفر به دست آمد. کار توزیع

مدل استفاده شده جهت طراحی سواالت  پرسشنامه قابل استفاده از سوی مشتریان بازگشت داده شد.

عوامل محسوس، قابلیت بعد  5این پژوهش، مدل استاندارد سروکوال است. این مدل شامل 

رتبه ای کامال  5که بوسیله یک مقیاس است اعتماد ،اطمینان خاطر ،پاسخگویی و همدلی 

گویه سنجیده می  77بعد توسط  5موافق تا کامال مخالف سنجیده می شود. مجموعا این 

استفاده   t- testآوری شده از آزمون های جمعبه منظور تجزیه و تحلیل داده شوند.

بین ادراک کارکنان و مشتریان از کیفیت خدمات نتایج به دست آمده نشان داد که ه، گردید

ادراک کارکنان و مشتریان سازمان تفاوتی وجود ندارد. همچنین بررسی ها نشان داد که بین 

از کیفیت خدمات سازمان تفاوت معنا داری از بعد فیزیکی )عوامل محسوس(و بعد همدلی 

ک کارکنان و مشتریان از ابعاد قابلیت اعتماد ،اطمینان خاطر و بین ادراوجود دارد. و 

 از کیفیت خدمات سازمان تفاوتی وجود نداردپاسخگویی 

 ، استان ایالم.داناکیفیت خدمات ، بیمه  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه  -1

 ملی ناخالص تولید درصد و پنج هفتاد از بیش که طوری به می کند ایفا کلیدی نقش کشورها اقتصاد در خدمات بخش امروزه

 به کنونی دنیای در .است افزایش حال در پیوسته این میزان و می باشد آنها خدمات بخش به مربوط یافته، توسعه کشورهای

 پایدار رقابتی مزیت به می توانند آن طریق از سازمان ها که راهبردهایی مهمترین یکی از شدید، رقابتی فشارهای وجود دلیل

 و داشته همراه به سازمان ها برای نتایج ارزنده ای خدمات کیفیت بهبود (.7255)اوکا،است خدماتشان کیفیت یابند،بهبود دست

. (7257شرودر، ) می شود سازمان بیشتر سودآوری و بیشتر بازار کسب سهم مشتریان، وفاداری و رضایت به منجر سرانجام
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مهمترین استراتژی های که سازمان های خدماتی از طریق آن می توانند به مزیت دلیل وجود فشارهای رقابتی شدید، یکی از 

اهمیت توجه به مبحث کیفیت خدمات نه تنها . (7225الگرسون، )رقابتی پایدار دست یابند، بهبود کیفیت خدماتشان می باشد

هادهای مذهبی مثل کلیساها نیز مورد های انتفاعی ، بلکه در سازمان های غیر انتفاعی مثل انجمن های خیریه و ن در شرکت

های مختلف در این زمینه نشان می دهد که بهبود کیفیت خدمات نتایج ارزنده ای را برای  توجه قرار گرفته است. بررسی

سازمان ها به همراه داشته و نهایتا منجر به رضایت و وفاداری مشتریان ،کسب سهم بازرا بیشتر و نهایتا سودآوری بیشتر 

سازمان های خدماتی که امروزه موضوع کیفیت خدمات را به طور ویژه ای مورد توجه قرار  (.7222بل،)ن می گرددسازما

به عنوان یک اهرم   به طور کلی می توان گفت که امروزه کیفیت خدمات .ندهند، نمی توانند در کسب و کار خود موفق باشند

این رو تعجب آور نیست که بسیاری از  .(7257)کونگ،استراتژیک، نقش ویژه ای در موفقیت سازمان های خدماتی دارد

صاحبنظران و محققان ، مباحثی مثل کیفیت خدمات، مدیریت کیفیت خدمات، ارزیابی کیفیت خدمات سازمان ها و ... را 

ه در باال ذکر شد، امروزه به دلیل افزایش رقابت، سازمان ها بایستی به دنبال افزایش همان طوری ک .مورد توجه قرار دهند

کیفیت خدمات خود بوده و در پروسه های زمانی مختلف اقدام به ارزیابی کیفیت خدمات خود  نمایند تا از این طریق ازگردونه 

 از کیفیت خدمات اینکه مسئله به با توجه و کشور هر در بیمه صنعت اهمیت به توجه با رقابت با دیگر سازمان ها عقب نمانند.

از دیدگاه کارکنان و مشتریان  خدمات کیفیت ابعاد بررسی تحقیق این اصلی هدف می رود، به شمار رقابتی مزیت ایجاد عوامل

و سوال اصلی این پژوهش این است که آیا تفاوتی بین کیفیت خدمات بیمه ای ارائه شده از  می باشد استان ایالم دانابیمه 

 استان ایالم وجود دارد؟ دانادیدگاه کارکنان و مشتریان بیمه 

 بحث و بررسی -2

ایش پیشرفت صنعت بیمه با توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور رابطه متقابل دارد. بهبود وضع اقتصادی یک کشور و افز

در آن کشور خواهد شد و متقابال پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به  سطح اجتماعی آن ، منجر به پیشرفت و رونق صنعت بیمه

که کدام یک عامل توسعه و  بهبود وضعیت معیشتی و افزایش سطح اجتماعی مردم در جامعه کمک خواهد کرد.تشخیص این

ان به جرات گفت که اگر اقتصاد یک کشور متکی بر بیمه و تامین ناشی از بهبود دیگری است، کار ساده ای نیست. اما می تو

 (.5952)انصاری ،  آن نباشد، آن اقتصاد در معرض تهدید و مخاطرات فراوانی قرار خواهد گرفت

رضایت مشتری به عنوان یک عامل کلیدی در شکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می رود. همچنین مشتریان 

به احتمال زیاد از تجربه خودشان نزد دیگران صحبت خواهند کرد و این امر منجر به تبلیغات دهان به دهان و اثر شبکه  راضی

در فرهنگ های شرقی که زندگی اجتماعی به گونه ای شکل گرفته است که ارتباطات . ای مثبت برای شرکت می گردد

بخشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت   اجتماعی با دیگر افراد جامعه را بهبود

 (.7252)تونتینی، مشتریان در بسیاری از تحقیقات مورد توجه مدیران و محققان قرار گرفته است

برای بقای امروزه با توجه به رقابت شدیدی که بین رقبا برای جذب مشتریان جدید وجود دارد، ایجاد وفاداری در مشتریان ، 

ها امری حیاتی به حساب می آید. بدین منظور بسیاری از سازمان ها به طرق مختلف از جمله دنبال کردن بازاریابی  سازمان

 در کشورها امروزه (.5929)رحیمی، رابطه ای و حفظ رابطه خود در بلند مدت، سعی در ایجاد وفاداری در مشتریان خود دارند

هستند  مواجه شماری بی با چالشهای نیست اختیار روی از نیز چندان که رقابت به منظومه پیوستن و شدن جهانی فرآیند

عامل  خدمات کیفیت .است کیفیت موضوع رو هستند، روبه آن با سازمانها مدیریت که چالشهایی جمله از (.5952)سهرابی، 

 مهمترین از خدمات بهبود و قرار دارد امور اغلب راس در کیفیت بنابراین سازمان است. ماندگاری و موفقیت رشد، برای مهمی

 (.7222است)سالیس، دانشگاه یا موسسه  هر وظایف

 عمد نقش این میان در نیز مشتریان انتظارات و ها خواسته نیازها، نمی شود، بلکه تعریف سازمان توسط تنها خدمت کیفیت

 خدمت کیفیت در تعیین اساسی نقش دو هر خدمت گیرندگان و ارائه دهندگان دیگر عبارت به کند؛ می ایفا های

 کیفیت ارزیابی برای متفاوتی و ضوابط معیارها خدمت گیرندگان و کنندگان آنکه دریافت لحاظ به ( اما7225دارند)نیمایشن، 

 از خدمتدهندگان  ارائه شناخت بین اغلب ندارند، اهمیت یکسانی خدمت پنجگانه ابعاد آنان برای و برند کار می به خدمت

 این . (7222ندارد)لی،  وجود آنها تناسب نزد در ابعاد آن واقعی اهمیت با خدمت دریافت کنندگان دید از خدمت ابعاد اهمیت
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داخل  افراد دیدگاه آن در بیشتر که شود می تامین کیفیت برای هایی تصمیم اتخاذ و ریزی برنامه سرمایه گذاری، موجب امر

 (. 7222)سیلوسترو، است شده لحاظ  سازمان خارج مشتریان دیدگاه به نسبت سازمان

 می باعث امر و این کنند تعیین را امور اولویت درستی به نتوانند تصمیم گیران می شود سبب مشتری با مستقیم ارتباط عدم

 جبران برای اساسی گام.آید وجود به شکاف کیفیت بنابراین و بوده مشتریان انتظار نتواند جوابگوی خدمت عملکرد که شود

نقاط  تعیین و خدمات کیفیت خدمت از کنندگان دریافت مشتریان کارکنان سازمان و انتظارات و ادراکات شناخت این شکاف

 تنها نه صورت این در .باشد می نظر مشتریان تأمین و شکاف کاهش برای اتخاذ استراتژیهایی آن پی در و قوت و ضعف

 ارائه کیفیت خدمات بتوان تا فراهم می گردد مبنایی بلکه شود تسهیل می استراتژیک منابع تخصیص و آگاهانه اولویت گذاری

نمود)کبریایی  فراهم نیز را خدمت کنندگان  دریافت رضایت آموزشی، خدمات افزایش اثربخشی ضمن و بخشیده بهبود را شده

 (.25و روباریان ، 

 ویژگیهای خدمات 2-2

(، خدمات را اینگونه تعریف کرده است: یک فعل، یک عمل، یک اجرا و یا یک تالش. در جدول زیر تعریفی که 5566) 5راتمل

راتمل از خدمات ارائه داده است به همراه ویژگیهای خدمات درج شده است. نتایج حاصله از جدول به این مطلب اشاره دارد 

 های خدمان را نیز در برمی گیرد.که تعریف ارائه شده از خدمات توسط راتمل ویژگی

 ویژگیهای خدمات 1-2جدول 

تعریف راتمل از  ویژگیهای خدمات

 (5566خدمات )

نامحسوس بودن خدمات: به این معنی می باشد که خدمات قابل دیده شدن، لمس کردن، 

 نگهداری و یا ذخیره کردن نمی باشند. بنابراین خدمات را نمی توان به صورت فیزیکی مشاهده

کرد و از این رو اندازه گیری آنان مشکل می باشد. نامحسوس بودن خدمات باعث می شود که 

و همکاران،  7ارزیابی و تشخیص خدمات در مقایسه با کاالهای محسوس، مشکل تر باشد)فیسک

7222.) 

به دلیل نامحسوس بودن خدمات، اغلب مشتریان خدمات را به وسیله تعداد محدودی از عناصر 

 اندازه گیری می کنند.محسوس 

 

 

 

 یک عمل

همزمانی خدمات: به این اشاره دارد که به منظور انجام خدمات، باید یک عمل متقابل بین 

 مشتری و تولید کننده خدمات اتفاق افتد.

در اکثر خدمات، تولید و مصرف خدمات به صورت همزمان اتفاق می افتد. این همزمانی تفکیک 

 (.7222تولیدکنندگان آنان مشکل می سازد) فیسک و همکاران،خدمات را از 

مصرف کاالها به طور معمول بعد از تولید آنان اتفاق می افتد و به همین دلیل تفکیک کاالها از 

 تولید کنندگان آنان، نسبت به خدمات آسانتر می باشد.

 

 

 یک تالش

اره دارد. در نتیجه این گوناگونی، نامتجانس بودن: به تفاوت و گوناگونی نیازهای مشتریان اش

ارائه خدماتی استاندارد که باعث رضایت همه مشتریان شود بسیار دشوار می باشد. برخالف 

کاالها و محصوالت فیزیکی، خدمات وابسته به اجراهای انسانی بوده و در بین ارائه دهندگان و 

مت دیگر نیز تفاوت پیدا مشتریان مختلف، متفاوت می باشند و همچنین از یک خدمت به خد

 (7222می کنند)فیسک و همکاران،

 

 

 یک اجرا

 ویزگی فناپذیری خدمات: به این مطلب اشاره دارد که قبل از مصرف نمی توان آنها را ذخیره  

                                                           
1Rathmell  
2 Fisk et al 
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(. و این برخالف کاالها و 7222کرد و صرفا در همان لحظه تولید وجود دارند)فیسک و همکاران،

 کاالها را می توان تولید و ذخیره کرد و سپس به مصرف رسانید.محصوالت می باشد؛ زیرا 

 

 یک اجرا

 7222منبع: دیوید، 

به منظور تعیین دقیق خدمات، بسیاری از تحقیقات اولیه بر تفاوت بین خدمات و کاالهای مصرفی تاکید داشته اند. این تفاوتها 

 (.7225، 5از کاالها متفاوت می سازند)وو و انوبه ویژگی های خدمات برمی گردند. این ویژگی ها، خدمات را 

 (، خدمات چهار ویژگی اصلی دارند که در کاالها یافت نمی شوند. این ویژگیهی عبارتند از:7227)7به عقیده کارتز و کلو

 

 نامحسوس بودن، -5

 ناپایدار بودن، -7

 تفکیک ناپذیری و  -9

 نامتجانس بودن. -2

دقیقا مشابه هم نیستند، زیرا خدمات به وسیله انسان  "خدمات  "داشته اند که: (، به این مطلب اشاره 7226)9کوتلر و کلو

تولید می شوند. در تولید و ارائه خدمات تغییرپذیری همواره وجود خواهد داشت، زیرا خدمات به شخصی که آنها را تولید می 

هار کرده اند که کیفیت خدمات شامل تمام (، اظ7222برینک و برندت) کند و زمان و مکانی که تولید می شوند وابسته است.

فعالیتهایی می شود که سازمانها و کارمندان آنان برای خشنودی و رضایت مشتریان انجام می دهند. خدمات نامحسوس می 

 ند.باشند،  آنها اجرا و یا عمل هستند نه اشیایی که بتوان آنها را دید و یا احساس کرد ولی در عوض کاالها قابل لمس می باش

 (، خدمات دارای ویژگیهایی هستند که در کاالها یافت نمی شوند. بارزترین ویژگیهای خدمات:7226)2به عقیده بران و گرجی

 نامحسوس بودن، -5

 تفکیک ناپذیری، -7

 ناپایداری و -9

 نامتجانس بودن آنها می باشد. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Woo and Ennew 
2.  Kurtz and clow 
3.  Kotler end keller 
4.  Bruhn and Georgi 
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 این چهار ویژگی به تصویر کشیده شده است.  5-7در شکل  

 

 
 

 : ویژگی های خدمات5-7شکل 

 5،7226منبع: آرمسترانگ و کوتلر

 

 نامحسوس بودن 2-2-1

به عدم وجود اشیاء محسوس اشاره دارد. به طوری که قابل دیده شدن، لمس شدن، بوییده شدن، شنیده شدن و یا چشیده 

 (.7226شدن نیستند)بران و گرجی، 

(، سازمانها همواره در تالشند تا ارائه خدمات نامحسوس را تا حد امکان به صورت 7226)7فیتزسیمون و فیتزسیمونبه عقیده 

محسوس درآورند، در حالی که بسیاری از صنایع تولیدی برآنند تا یک تصویر عمومی برای تولیداتشان به وجود آورند و در 

 لیداتشان دارند. تبلیغات خود تمرکز کمتری بر جنبه محسوس بودن تو

(، خدمات تولید شده در باشگاهها، برخالف محصوالت شرکتهای 7225(، به نقل از لوتز)7226) 9به عقیده دروپ و همکاران

تولیدی، نامحسوس و بسیار ذهنی بوده و مشتریان برای کاهش عدم اطمینان به جستجوی نشانه های کیفیت خدمات می 

 پردازند.

 (.2،7222حسوس ممکن است که به حضور فیزیکی و یا ذهنی مشتریان نیاز باشد)چوهاری و پراکاشبرای ارائه یک خدمت نام

(، بر این باور بوده اند 7222برای دریافت خدمات نامحسوس، حضور فیزیکی مشتریان الزامی می باشد. جان سان و همکاران)

می باشد ولی جنبه های فیزیکی و محسوس  که مشتریان دریافته اند که تعیین کیفیت تکنیکی خدمات به نسبت مشکل

 محیط را می توان به عنوان شاخص های جایگزین کیفیت خدمات مورد ارزیابی قرار داد.

کیفیت  "نشانه های  "(، اظهار کرده اند که به علت نامحسوس بودن خدمات، مشتریان به دنبال 7226آرمسترانگ و کوتلر)

باشند و مشتریان کیفیت را از مکان، هزینه ها، تجهیزات و چگونگی برقراری خدمات به منظور کاهش عدم اطمینان می 

                                                           
1.  Armstrong and kotler 
2.  Fitzsimmins and_Fitzsimmins 
3.  Dhurup et al 
4.  chowdhary and prakash 

 نامحسوس بودن:

خدمات قبل از خرید قابل 

دیدن، چشیده شدن، لمس 

کردن، شنیدن و یا بویدن 

 نیستند.

 تفکیک ناپذیری:

د خدمات را نمی توان از تولی

رد.کنندگان آنان تفکیک ک  

 تغییر ناپذیری:

گی کیفیت خدمات به چگون

 تهیه آنها و چگونگی زمان

.و مکان آنها بستگی دارد  

 ناپایداری:

خدمات را نمی توان ذخیره 

روش کرد و یا اینکه بعدا به ف

ار رسانید و مورد استفاده قر

 داد.

 خدمات
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ارتباطاتی که می توانند ببینند استنتاج می کنند. بنابراین ارائه دهندگان خدمات باید اطمینان حاصل کنند که خدمتشان به 

 رائه دهند.یک یا چند طریق قابل لمس می باشد تا بتوانند نشانه هایی درباره کیفیت خدمات ا

 ناپایداری 2-2-2

ناپایداری خدمات به این مفهوم است که خدمات را نمی توان ذخیره و یا انباشته کرد. درجه ناپایداری خدمات تحت تاثیر 

 (.7225درجه نامحسوس بودن آنهاست.)لوتز،

ت همواره باید برای اولین بار (، این ویژگی به این مطلب اشاره دارد که ارائه دهندگان خدما7226به عقیده بران و گرجی)

خدمات را به گونه ای درست و صحیح ارائه دهند و همین امر سبب می شود که چکاب خدمات توسط مشتری، قبل از ارئه آن 

 غیرممکن شود.

(، خاطر نشان کرده اند که برخی از پزشکان برای ویزیت های ناموفق نیز از بیماران هزینه ای 7226آرمسترانگ و کوتلر)

مطالبه می کنند، به این دلیل که آنها بر این باورند که ارزش خدمات صرفا در همان زمان و همان موقعیت وجود داشته و 

هنگامی که بیمار نتوانسته خود را به آن موقعیت برساند، آن ارزش از بین رفته است. آنان در ادامه بیان می کنند که اگر تقاضا 

ئله ای ایجاد نمی کند و نوسان در تقاضا است که اغلب سازمانهای خدماتی را با مشکل مواجه باال باشد، ناپایداری خدمات مس

 می کند.

 

 تفکیک ناپذیری 2-2-3

تفکیک ناپذیری به تولید و مصرف همزمان خدمات اشاره دارد. کاالها را می توان تولید و سپس به فروش رسانید، اما خدمات 

 (.7226 این ویژگی را ندارند)بران و گرجی،

(، تعداد زیادی از پرسنل درگیر در امر تولید خدمات در باشگاهها، مانند مدیران و مربیان، به 7226به عقیده دروپ و همکاران)

(، بر این باور بوده اند که خدمات را نمی توان از 7226طور همزمان مصرف کننده خدمات نیز هستند. آرمسترانگ و کوتلر)

کرد. خواه این تولیدکنندگان انسان باشند، خواه ماشین. از آن جا که هنگام تولید خدمات، مشتری  تولیدکنندگان آنها تفکیک

 هم حضور دارد، هم مشتری و هم تولیدکنندگان خدمات برنتایج خدمات تاثیر می گذارند.

و مصرف می شوند. این نوع (، اظهار کرده اند که در اکثر صنایع خدماتی، خدمات به طور همزمان تولید 7222)5پرز و همکاران

برمی گردد و شامل محیط فیزیکی ، رفتار پرسنل و وضعیت روانی و  "فرایند تقابلی "ارتباط افراد در تعریف خدمات به 

 نیازهای مشتریان می باشد.

در تعامالت آنان همچنین خاطر نشان کرده اند که تفکیک ناپذیری خدمات از تولیدکنندگان آنها، نقش افراد و مشتریان را 

خدماتی و تاثیر آنها را بر کیفیت خدمات نشان می دهد. از این رو برای تولیدکنندگان خدماتی مشکل است که اشتباهات و یا 

 افت مختصر کیفیت خدمات را از دید مشتریان مخفی نگه دارند.

 

 نامتجانس بودن 2-2-4

افتی توسط مشتریان، آن هنگام که مشتری یک خدمات نامتجانس بودن به سطوح تصادفی یا ناخواسته کیفیت خدمات دری

 (7226می شوند، اشاره دارد. خدمات به این دلیل نامتجانس اند که به وسیله انسان تولید می شوند)بران و گرجی،

 (، بیان کرده اند که اجرای خدمات ناهماهنگ و غیر قابل پیش بینی بوده و منجر به ناهماهنگی  و7226دروپ و همکاران )

(، بر این باورند که کنش و ارتباط متقابل انسان در 7222غیر استاندارد بودن برونداد)تولیدات( می شود. جان سان و همکاران)

 خدمات می تواند سطح تغییرپذیری را افزایش دهد که این امر به نوبه خود بر ارائه خدمات تاثیر می گذارد.

                                                           
1.  Perez et al 
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ی بیشتری در زمینه ارتباطات بوده و هنگام ارائه آنان باید سطوح باالتری از خدمات با سطح تماس باال نیازمند سرمایه گذار

انس، صمیمیت، اعتماد و تفاهم ارائه شود. در این گونه خدمات باید کیفیت کنش متقابل در مقایسه با خدمات با سطح تماس 

 (.7222پایین، باالتر باشد)جان سان و همکاران، 

به این مطلب اشاره داشته اند که مشتریان جز الینفک فرایند خدماتی بوده و افراد )زن یا (، 7226فیتزسیمون و فیتزسیمون)

مرد( به گونه ای فعال در فرایند تولید خدمات شرکت می کنند. مشتریان معیارهای قابل مشاهده و ذهنی را برای ارزیابی 

مکن است منجر به اجراهای مختلف در موقعیتهای کیفیت خدمات مورد استفاده قرار می دهند. حاالت و نیازهای مشتریان م

مشابه شود. این مطالب به این موضوع اشاره دارند که استانداردسازی خدمات به طور کامل، در بسیاری از موقعیتها دشوار و 

 ناممکن است.

 طراحی خدمات واقعی باید با توجه به سه بعد کیفیتی شامل:

 تغییرات فیزیکی، -5

 تغییرات ذهنی،  -7

 بردن، باشد.لذت  -9

آگاهی از ابعاد کیفی و فراهم آوردن وسایل به گونه ای مستقیم و یا غیر مستقیم، مدیران را به یک بینش با ارزش، راجع  

به اینکه چگونه کیفیت در صنایع آمادگی و سالمتی به وجود آمده اند، مجهز می کند. با این دیدگاه مدیران جهت طراحی 

 (.7222ه اولویت ها و پیشنهادات، آماده می شوند)الجروسن و الجروسن،خدمات و تصمیم گیری راجع ب

از دیدگاه سازمانی، کیفیت خدمات با ویژگی ها و نیازمندیهای تأسیساتی مرتبط می باشد. از این جهت که اغلب در یک دوره 

می توانند کیفیت یک ارتباط) زمانی طوالنی رخ می دهند و می توانند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرند. عواملی که 

 برخورد( خدماتی را تحت تاثیر قرار دهند شامل ابعادی می باشند از قبیل:

 قابلیت اعتماد،  -5

 پاسخگویی، -7

 اطمینان، -9

 همدلی، و -2

 (.7226محسوسات )دروپ و همکاران،  -5 

 این ابعاد در بخش بعدی ارائه و معرفی می گردند.

صرفا معیارهایی در ارزیابی کیفیت خدمات کاربرد دارند که توسط مشتریان تعیین (، اظهار کرده است که 7225)5سیلوسترو

 شده باشند و ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات عبارتند از:

 قابلیت اعتماد، -5

 پاسخگویی، -7

 اطمینان، -9

 همدلی، و -2

 محسوسات. این پنج بعد با انواع خدمات تجاری مطابقت دارند. -5 

ن ابعاد را برای تعیین ادراکات کیفیت خدمات به کار می گیرند. مطالعات نشان می دهند که مشتریان همه و یا تعدادی از ای

تفاوت های فرهنگی اهمیت نسبی این ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهند. ویژگی های محسوسی مانند پرسنل و نمای ظاهری، 

محسوسی مانند امنیت و درک نیازهای مشتریان می نسبتا به سادگی مورد ارزیابی قرار می گیرند ولی ارزیابی ویژگیهای نا

تواند برای مشتریان و یا حتی افراد حرفه ای نیز بسیار دشوار باشد. مشتریان نمی توانند کیفیت را با یک روش تک بعدی 

                                                           
1.Silvestro 
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دمه ابعاا پنج ادراک کنند. بنابراین ترجیحا کیفیت با فاکتورهای چندگانه وابسته به موضوع مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ا

 گانه کیفیت خدمات ارائه و توضیح داده خواهد شد.

 

 

 قابلیت اعتماد: ارائه همراه با عهد و پیمان2-2-5

(، قابلیت اعتماد را اینگونه تعریف کرده اند: توانایی یک سازمان برای اجرای خدمات وعده داده شده 7226زیتمل و همکاران)

همچنین خاطر نشان کرده اند که قابلیت اعتماد مهمترین بعد ادراک کیفیت خدمات در به گونه ای مطمئن و دقیق. آنان 

(، قابلیت اعتماد در باشگاهها، توانایی کارکنان برای 7226میان مشتریان ایاالت متحده می باشد. به عقیده دروپ و همکاران )

(، بیان کرده اند که قابلیت اعتماد، 7226گرجی )اجرای خدمات وعده داده شده به گونه ای مطمئن و دقیق می باشد.بران و 

 توانایی فروشندگان را برای تهیه تولیدات وعده داده شده در سطوح مشخص، تعیین می کند.

(، اظهار کرده است که اختالف بین وعده و ارائه تا حد زیادی می تواند در نتیجه ابالغیه های نادرست به واسطه 7222یاو)

(، بسیاری از سازمانها، خدماتشان را بیش اندازه تبلیغ می کنند و 7222خیابانی باشد. به عقیده یاو )تبلیغات و آگهی های 

وعده هایی می دهند که پتانسیل واقعی شان را بد جلوه می دهد. مطالعات او نشان می دهند که کیفیت خدمات در سازمانها 

دهند نمی باشد، بلکه امکاناتی مانند آزمایشگاه، کتابخانه و کافه محدود به تجربیاتی که در محدوده وسایل و امکانات رخ می 

 تریا را نیز در برمی گیرد.

(، اینگونه اظهار کرده اند که قابلیت اعتماد به میزانی که ارائه خدمات دقیقا مطابق با مقدار و زمان 7222بلوس و تنکرسلی) 

وانند خدمات را به موقع و همراه با احترام به زمان وعده داده شده و وعده داده شده باشد، اشاره دارد. همچنین اگر مدیران بت

 به گونه ای حرفه ای ارائه دهند می توانند دیدگاه مشتریان را نسبت به سازمان به گونه ای مثبت تحت تاثیر قرار دهند.

قابلیت اعتماد ارزیابی های ابعاد (، قابلیت اعتماد مهمترین بعد ویژگیهای خدمات است. 7222به عقیده چوهاری و پراکاش)

 کیفی را در خدمات شدیدا سرمایه ای تحت تاثیر قرار می دهد.

قابلیت اعتماد یک بعد کلیدی برای ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان است. این ارزیابی در حین ارائه خدمات، بین آنچه 

وعده داده بودند، انجام می گیرد) مانند تهیه خدمات، حل  مشتریان دریافت و یا ادراک می کنند و آنچه که ارائه دهندگان

 (.7225مشکالت و قیمت ها و هزینه ها() لوتز، 

 

 اطمینان: ایجاد حس اعتماد و اعتقاد به پرسنل خدماتی در مشتریان 2-2-6

ای ایجاد  حس اعتماد و (، اطمینان را به عنوان دانش و تواضع پرسنل و توانایی سازمان و کارکنان بر7226زیتمل و همکاران)

(، اطمینان نشان دهنده تواضع، اعتبار و صالحیت 7226اعتقاد در مشتریان، معرفی کرده اند. به عقیده دروپ و همکاران)

(، اظهار کرده اند که اطمینان به توانایی فروشندگان برای ارائه تولیدات بر 7226پرسنل در باشگاهها می باشد. بران و گرجی )

(، ارزیابی کیفیت خدماتبه چگونگی ادراک 7222ادب و قابلیت اعتماد کارکنان، اشاره دارد. به عقیده ی او )حسب دانش، 

مشتریان از اجرای واقعی بر حسب انتظاراتشان بستگی دارد و سطوح انتظارات مشتریان باید به اندازه ای متنوع باشد که 

(، متذکر شده است که در اکثر 7222باشد. همچنین ی او )کمبودهای یک سرویس توسط سرویس های دیگر قابل جبران 

مواقع سازمانهای خدماتی، امکانات و خدمات پشتیبانی را در حد استاندارد تهیه و ارائه می دهند، اما سطوح به کار گرفته شده 

عدم دسترسی به  -5ت: (، در ادامه دو دلیل ممکن برای این امر ذکر کرده اس7222توسط مشتریان معموال پایین است. ی او)

 عدم دسترسی به پرسنل خدماتی در ساعات کاری. -7امکانات در ساعات کاری و 

به عقیده او بعد اطمینان در یک سازمان به ارائه راهنمایهای مناسب به مشتریان در تمام جنبه ها بستگی دارد. اطمینان را می 

ایجاد حس اعتماد و اعتقاد در مشتریان جستجو کرد. براساس این بعد، توان در دانش کارکنان، تواضع و توانایی کارکنان برای 

پرسنل سازمان باید مشتریان خود را تشویق کنند تا مهارتهای تمرینی خود را بهبود بخشیده و سطوح آمادگی و سالمتی خود 

 را ارتقاء بخشند.
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 پاسخگویی: تمایل برای کمک 2-2-7

ایل کارکنان برای کمک به مشتریان و تهیه خدمات فوری است. این بعد بر دقت و (، تم7226به عقیده زیتمل و همکاران)

فوریت در برخورد با نیازها، سواالت، شکایات و مسائل مشتریان تمرکز دارد. آنها پیشنهاد کرده اند که تهیه کنندگان خدمات 

ه کرده و به آنان ارائه دهند. همچنین باید در برای کمک به مشتریان باید فعال و داوطلب بوده و برای آنان خدمات فوری تهی

حل نیازها و مسائل مشتریان انعطاف پذیرتر باشند.سازمانهای خدماتی باید برای رسیدگی به نیازهای ویژه مشتریان توانایی 

تمایل (، برای برخی موسسات، پاسخگویی به مفهوم توجه فوری و 7226الزم را داشته باشند. به عقیده دروپ و همکاران)

 کارکنان برای کمک به استفاده کنندگان خدمات می باشد.

(، اظهار کرده اند که پاسخگویی به توانایی سازمانها برای پاسخ و ارضاء امیال مشتریان اشاره دارد.در این 7226بران و گرجی)

(، تعامالت و 7222لی)بعد تمایل برای واکنش و عکس العمل سریع نقشی حیاتی ایفا می کند. به عقیده بلوس و تنکرس

ارتباطات، عاملی کلیدی در کیفیت خدمات ادراک شده محسوب می شوند.آنان اظهار کرده اند که به وسیله این تعامالت و 

ارتباطات، کارکنان فرصت می یابند تا تواناییشان را برای کمک به مشتریان راجع به سواالت یا مسائل اثبات کنند، و در این 

 میزان توجه سازمان به آنها را مورد قضاوت و ارزیابی قرار می دهند. حین نیز مشتریان

(، سازمانها باید پاسخگوی نیازهای متغیر مشتریان باشند و بتوانند اطالعات جدید و به روزی در رابطه با 7222به عقیده ی او)

می رود که طراحی و ارئه خدمات به گونه ای خدمات ارائه شده، در اختیار آنان قرار دهند. همچنین با ظهور تکنولوژی، انتظار 

 تصاعدی انجام گیرد.

 

 همدلی: رفتار با مشتریان به عنوان افراد منحصر به فرد 2-2-8

(، همدلی را مراقبت و توجه انفرادی که یک سازمان برای مشتریانش عرضه می  دارد، در نظر گرفته 7226زیتمل و همکاران)

 "مشتریان افرادی خاص و منحصر به فرد هستند  "یام است که اند. ماهیت همدلی انتقال این پ

(، همدلی را مراقبت و توجه انفرادی داده شده به وسیله پر سنل خدماتی به مشتریان هنگام ارائه 7226دروپ و همکاران)

گان برای پاسخ به (، همدلی نشان دهنده تمایل و توانایی فروشند7226خدمات، به شنار آورده اند. به عقیده بران و گرجی)

 خواسته های شخصی مشتریان می باشد.

(، به این مطلب اشاره داشته است که برخی اوقات چالشهای فراوانی برای برآورده کردن انتظارات و تقاضاهای 7222ی او )

سائل برخی مشتریان بر سر راه سازمان ها وجود دارد. ارائه دهندگان خدمات به منظور برطرف کردن مشکالت و حل کردن م

از مشتریان مجبور می شوند که در زمانهای توافقی به تولیو و ارائه خدمات درخواستی بپردازند و این بر میزان توجهات فردی 

و همدلی هایی که به دیگر مشتریان می شود تاثیرگذار می باشد. همچنین هنگامی که از تولیدکنندگان خدمات انتظار می 

مان با هم انجام دهند، کیفیت خدمات ارائه شده، در اکثر مواقع در حد پایین استاندارد و رود که چندین وظیفه را همز

مطلوبیت قرار می گیرد. نوع و چگونگی ادراکات مشتریان، نشان دهنده ارتباط مؤثر بین مشتری و تولیدکنندگان خدمات می 

 باشد. 

تریان توسط به کارگیری معیارهای انسانی در هنگام (، خاطر نشان کرده است که مدیران نیازمند هدایت مش7222ی او)

برقراری ارتباط با مشتری می باشند. گوش دادن و توجه به صحبت ها و خواسته های مشتری باید به عنوان یک خدمت 

ضمنی در نظر گرفته شود. ارتباطات و ادراکات مشتریان با یکدیگر در همدلی ادغام می شوند. هدف اصلی این بعد تهیه 

مکانات بیشتر برای مشتریان فعلی و بالقوه و تقویت قابلیت خدماتی، به وسیله خدمات شخصی یا مطابق با نیازهای مشتری ا

 می باشد.
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 محسوسات: ارائه خدمات به صورت فیزیکی 2-2-9

گرفته اند.  (، محسوسات را نمای امکانات فیزیکی، تجهیزات، پرسنل و نیروهای ارتباطی در نظر 7226زیتمل و همکاران)

محسوسات، انتظارات و یا تصورات فیزیکی از خدماتی که مشتریان به منظور ارزیابی کیفیت خدمات به کار می گیرند را، فراهم 

 می کنند، و معموال اولین ادراک فردی می باشد که ادراکی پایدار و ماندنی است.

لی از سازمان، و مارک های تجاری مهم می باشند. عموما محسوسات و اجزای بصری سازمانها برای کارایی سازمان، ادراک ک

سازمانهای خدماتی برای تقویت وجهه عمومی خود و ارائه خدمات کیفی به مشتریان، از محسوسات استفاده می کنند)لوتز، 

7225.) 

 ره دارد.(، محسوسات به امکانات، تجهیزات و حضور شخصی کارکنان در موسسه اشا7226به عقیده دروپ و همکاران)

(، محسوسات یک بخش مهم از خدمات محسوب می شوند که نیاز بیشتری به فعالیت 7222به عقیده چوهاری و پراکاش)

مشهود دارند. این خدمات توسط مشتریان و مالکان تهیه می شوند. جایی که حضور فیزیکی خدمات در فرایند ارائه آنها ایجاد 

ت به محسوسات بیشتری نیاز دارند. محققان مذکور در باال، به این نتایج دست ارزش می کند. مشتریان برای تعیین خدما

یافته اند که برای خدماتی که شامل فعالیت های ملموس تری می باشند، نیاز بیشتری به محسوسات احساس می شود. 

، اظهار کرده است که (7222خدماتی که بر حسب مشتریان هدف گذاری شده اند، دارای اهمیت بیشتری می باشند. ی او )

 سازمانهای خدماتی همواره با چالشهایی برای اطمینان از مطابقت خدمات با انتظارات مشتریان رو به رو هستند.

(، به این مطلب اشاره داشته اند که ابعاد محسوس خدماتی را می توان برای حل مسائل و مشکالت 7222بلوس و تنکرسلی)

 مشتریان به کار گرفت.

 

 های تحقیقفرضیه

 فرضیه اصلی

 ، تفاوت معنا داری وجود دارد. دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت بیمه 

 فرضیه های فرعی  

، تفاوت معنا  دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از بعد فیزیکی )عوامل محسوس( در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه -5

 داری وجود دارد.

 ، تفاوت معنا داری وجود دارد. دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از بعد قابلیت اعتماد در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه -7

،  دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از قابلیت ضمانت و تضمین)اطمینان خاطر( در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه -9

 نا داری وجود دارد.تفاوت مع

، تفاوت معنا  دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از بعد مسئولیت پذیری)پاسخگویی( در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه -2

 داری وجود دارد.

 ، تفاوت معنا داری وجود دارد. دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از همدلی در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه -5

 ژوهشروش شناسی پ

ند . برای پیمایشی است زیرا وقایع را آن گونه که هست توصیف می ک –از نظر روش شناسی ، این تحقیق از نوع توصیفی 

حلیلی و بررسی وضع موجود متغیرها  از داده های توصیفی و روش آمار توصیفی و برای بررسی میزان تأثیر متغیرها، از روش ت

ی و با استفاده ع آوری و تنظیم ادبیات تحقیق، مبانی تئوریک و نظری، از روش کتابخانه اآمار استنباطی استفاده شد. برای جم

مینه آمار در ض از منابع فارسی و التین انجام پذیرفت و سپس از روش پرسش نامه ای برای گرد آوری اطالعات استفاده گردید.

است.استنباطی برای آزمون فرضیه ها از امار ناپارامتریک استفاده شده   
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 شناختی جمعیت متغیرهای منظر از آماری ی نمونه وضعیت

 

 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس

 مجموع مشتریان کارکنان 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 22/67 776 67/25 592 67/55 25 مرد

 99/92 592 92/52 69 92/22 25 زن

 522 962 522 722 522 562 جمع

 وضعیت پاسخگویان بر حسب سن

 مجموع مشتریان کارکنان 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

72-92 99 67/72 25 5/95 522 22/72 

92-22 52 75/96 65 5/92 572 72/95 

22-52 22 92 26 79 52 57/76 

 29/5 95 2 52 59/59 75 به باال52

 522 962 522 722 522 562 جمع

 وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیالت

 مجموع مشتریان کارکنان 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 66/75 22 79 26 72 97 دیپلم

 72 27 52 92 75/75 92 فوق دیپلم

 25/92 592 5/27 25 5/97 57 لیسانس

 25/52 62 5/55 95 57/79 92 فوق لیسانس

 2/5 5 2 2 59/9 5 دکتری

 522 962 522 722 522 562 جمع

 وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت

 کارکنان 

 درصد فراوانی فراوانی

 25/59 77 سال 5کمتر از  

5-52 52 75/96 

52-55 75 57/59 

55-72 72 22/56 

 25/72 97 به باال 72

 522 562 جمع
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 ksآزمون 

آزمون نرمال بودن یک توزیع، یکی از پرکاربردترین موارد آزمون های تطابق توزیع است. در این آزمون، فرض صفری را که 

آزمون خواهیم کرد این است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخصی با پارامتر معین است. فرض یک، همگون بودن توزیع مورد 

 نظر را رد می کند.

H2  .داده ها در نمونه های مورد نظر از توزیع نرمال برخوردارند : 

H5  .داده ها در نمونه های مورد نظر از توزیع نرمال برخوردار نیستند : 

 

 ksجدول نتایج حاصل از آزمون 

 نمونه مشتریان نمونه کارکنان نمونه های تحقیق

 722 562 تعداد

 92/22 25/22 میانگین پارامترهای نرمال

 75/55 27/72 انحراف معیار

 /529 /527 مطلق تفاوت ها

 /529 /255 مثبت

 -/525 -/527 منفی

 272/7 225/5 اسمیرنف –آماره کولموگروف 

 225/2 /229 سطح معنی داری )دو سویه(

 

همان طور که مالحظه می شود از آنجایی که مقدار سطح معنی داری دوسویه برای داده های مربوط به هردو گروه کمتر از 

فرض یک مبنی بر نرمال نبودن توزیع داده ها رد می گردد. و فرض  55/2می باشد بنابراین با سطح معنی داری  25/2مقدار 

ود. لذا می توان گفت که داده های پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند. بنابراین صفر مبنی بر نرمال بودن داده ها قبول می ش

   tجهت آزمون فرض وجود یا عدم وجود تفاوت بین میانگین های دو نمونه )دو جامعه( می توانیم از آزمون پارامتریک 

 استفاده کنیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 آزمون فرضیات

 فرضیه اصلی

 ، تفاوت معنا داری وجود ندارد. دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده شرکت بیمه صفر: فرضیه 

 ، تفاوت معنا داری وجود دارد دانافرضیه یک: بین ادراک کارکنان و مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده شرکت بیمه 

به منظور آزمون فرضیه فوق از مولفه های فرعی کیفیت خدمات )ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات( استفاده شده است. آزمون 

مورد استفاده برای مقایسه میانگین ادراکات سازمان و مشتریان با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها و فاصله ای بودن مقیاس 

در جدول زیر آمده    tست. نتایج آزمون مقایسه میانگین ادراکات با استفاده از آزمون تست( ا t)   tسنجش داده ها، آزمون 

 است.

 

میانگین ادراک 

 کارکنان

میانگین ادراک 

 مشتریان
سطح  درجه آزادی tمقدار آماره 

 معناداری

 نتیجه آزمون

 قبول فرضیه صفر 22/2 952 557/2 92/22 25/22
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است، بنابراین در سطح 25/2دلیل اینکه سطح معنی داری دو سویه بیشتر از سطح خطای با توجه به نتایج جدول فوق به 

/ فرض صفر تایید و فرض مقابل )فرض یک( رد می شود. یعنی بین ادراک کارکنان و مشتریان از کیفیت خدمات 55اطمینان 

 سازمان تفاوت معنا داری وجود ندارد.

 

 آزمون فرضیه های فرعی 

 آزمون فرضیه اول

، تفاوت  دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از بعد فیزیکی )عوامل محسوس( در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه  فرضیه صفر:

 معنا داری وجود ندارد.
، تفاوت  دانافرضیه یک: بین ادراک کارکنان و مشتریان از بعد فیزیکی )عوامل محسوس( در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه 

 رد.معنا داری وجود دا

استفاده    tبه منظور عملیاتی کردن و آزمون هر یک از فرضیه های فرعی تحقیق )ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات( از  آزمون 

شده است. نتایج آزمون مقایسه میانگین ادراکات کارکنان و مشتریان از ابعاد فیزیکی و ملموس ارائه خدمت در شرکت بیمه 

 در جدول زیر آمده است.  دانا

 

میانگین ادراک  انگین ادراک کارکنانمی

 مشتریان
سطح  درجه آزادی tمقدار آماره 

 معناداری

 نتیجه آزمون

 رد فرضیه صفر 222/2 952 -27/7 22/52 96/59

 

می باشد و کمتر از  سطح خطای  222/2با توجه به اطالعات جدول فوق به دلیل اینکه سطح معنی داری بدست آمده 

تایید و فرض مقابل )فرض  صفر( رد می شود. یعنی بین ادراک  فرضیه یک/ 55است، بنابراین در سطح اطمینان 25/2

و با توجه به اطالعات به دست آمده  نا داری وجود دارد.کارکنان و مشتریان از ابعاد فیزیکی و محسوس خدمت تفاوت مع

 میانگین ادراک مشتریان از ابعاد فیزیکی و محسوس خدمت بیشتر از میانگین ادراک کارکنان است.

 آزمون فرضیه دوم

معنا داری  ، تفاوت دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از بعد قابلیت اعتماد در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه  فرضیه صفر:

 وجود ندارد.

، تفاوت معنا داری  دانافرضیه یک: بین ادراک کارکنان و مشتریان از بعد قابلیت اعتماد در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه 

 وجود دارد.

دول در ج دانانتایج آزمون مقایسه میانگین ادراکات کارکنان و مشتریان از بعد قابلیت اعتماد در ارائه خدمت در شرکت بیمه  

 زیر آمده است. 

 

میانگین ادراک 

 کارکنان

میانگین ادراک 

 مشتریان
سطح  درجه آزادی tمقدار آماره 

 معناداری

 نتیجه آزمون

 قبول فرضیه صفر 52/2 952 295/2 22/59 26/59

 

است، بنابراین در سطح 25/2با توجه به نتایج جدول فوق به دلیل اینکه سطح معنی داری دو سویه بیشتر از سطح خطای 

بین ادراک کارکنان و مشتریان از بعد قابلیت / فرض صفر تایید و فرض مقابل )فرض یک( رد می شود. یعنی 55اطمینان 

 وت معنا داری وجود ندارد.، تفا دانااعتماد در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه 
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 آزمون فرضیه سوم

بین ادراک کارکنان و مشتریان از قابلیت ضمانت و تضمین)اطمینان خاطر( در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه  فرضیه صفر:

 ، تفاوت معنا داری وجود ندارد. دانا

 دانافرضیه یک: بین ادراک کارکنان و مشتریان از قابلیت ضمانت و تضمین)اطمینان خاطر( در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه 

 ، تفاوت معنا داری وجود دارد.

 دانانتایج آزمون مقایسه میانگین ادراکات کارکنان و مشتریان از بعد قابلیت ضمانت و تضمین در ارائه خدمت در شرکت بیمه 

 دول زیر آمده است. در ج

 

میانگین ادراک  میانگین ادراک کارکنان

 مشتریان
سطح  درجه آزادی tمقدار آماره 

 معناداری

 نتیجه آزمون

 قبول فرضیه صفر 95/2 952 592/2 22/52 52/52

 

در سطح  است، بنابراین25/2با توجه به نتایج جدول فوق به دلیل اینکه سطح معنی داری دو سویه بیشتر از سطح خطای 

 و ضمانت قابلیت از مشتریان و کارکنان ادراک / فرض صفر تایید و فرض مقابل )فرض یک( رد می شود. بین55اطمینان 

 .ندارد وجود داری معنا تفاوت ، دانا بیمه شرکت توسط خدمت ارائه در( خاطر اطمینان)تضمین 

 

 آزمون فرضیه چهارم

،  دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از بعد مسئولیت پذیری)پاسخگویی( در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه  فرضیه صفر:

 تفاوت معنا داری وجود ندارد.

،  دانافرضیه یک: بین ادراک کارکنان و مشتریان از بعد مسئولیت پذیری)پاسخگویی( در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه 

 تفاوت معنا داری وجود دارد.

نتایج آزمون مقایسه میانگین ادراکات کارکنان و مشتریان از بعد مسئولیت پذیری )پاسخگویی( در ارائه خدمت در شرکت بیمه 

 در جدول زیر آمده است.  دانا

 

میانگین ادراک 

 کارکنان

میانگین ادراک 

 مشتریان
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی tمقدار آماره 

 قبول فرضیه صفر 77/2 952 -77/5 22/52 79/52

 

است، بنابراین در سطح 25/2با توجه به نتایج جدول فوق به دلیل اینکه سطح معنی داری دو سویه بیشتر از سطح خطای 

 مسئولیت بعد از مشتریان و کارکنان ادراک / فرض صفر تایید و فرض مقابل )فرض یک( رد می شود یعنی بین55اطمینان 

 .ندارد وجود داری معنا تفاوت ، دانا بیمه شرکت توسط خدمت ارائه در( پاسخگویی)پذیری

 آزمون فرضیه پنجم

 ، تفاوت معنا داری وجود ندارد. دانابین ادراک کارکنان و مشتریان از همدلی در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه  فرضیه صفر:

 ، تفاوت معنا داری وجود دارد. دانافرضیه یک: بین ادراک کارکنان و مشتریان از همدلی در ارائه خدمت توسط شرکت بیمه 

در جدول زیر  دانانتایج آزمون مقایسه میانگین ادراکات کارکنان و مشتریان از بعد همدلی در ارائه خدمت در شرکت بیمه 

 آمده است. 
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میانگین ادراک 

 کارکنان

سطح  درجه آزادی tمقدار آماره  نگین ادراک مشتریانمیا

 معناداری

 نتیجه آزمون

 رد فرضیه صفر 229/2 952 56/7 62/52 56/55

 

می باشد و کمتر از  سطح خطای  229/2با توجه به اطالعات جدول فوق به دلیل اینکه سطح معنی داری بدست آمده 

 ادراک تایید و فرض مقابل )فرض  صفر( رد می شود. یعنی بین یکفرضیه / 55است، بنابراین در سطح اطمینان 25/2

و با توجه به اطالعات به  دارد. وجود داری معنا تفاوت ، دانا بیمه شرکت توسط خدمت ارائه در همدلی از مشتریان و کارکنان

 .ریان استدر ارائه خدمت بیشتر از میانگین ادراک مشتبعد همدلی دست آمده میانگین ادراک کارکنان از 

 

 ات مبتنی بر یافته های پژوهشپیشنهاد

 برمبنای یافته های پژوهش و متناظر با فرضیه های آزمون شده، پیشنهادهای زیر قابل طرح است :

 عوامل محسوس الف( مولفه ابعاد فیزیکی و

 نماید. سازمان باید فضای کافی، تسهیالت مناسب و امکانات الزم جهت آسایش و استقرار مشتریان فراهم -

 سازمان باید از عالئم راهنما و تابلوهای ویژه به منظور هدایت بهتر مشتری در یافتن محل شعه استفاده نماید. -

 طراحی داخلی سازمان باید شیک، زیبا و مرتب باشد. -

 سازمان باید به آراستگی ظاهری کارکنان شعبه و استفاده از لباس زیبا، یکدست و هماهنگ توجه داشته باشد. -

عب شرکت بیمه به لحاظ اندازه، طراحی دکوراسیون داخلی، تجهیزات و لوازم، تابلوها، ارتفاع داخلی و بسیاری ش -

نیست و بعضا تاثیر  داناموارد از این قبیل مربوط به امکانات فیزیکی به هیچ وجه در حد نام و اعتبار شرکت بیمه 

 روانی منفی بر مشتریان می گذارد. پشنهاد می شود که در واگذاری شعب به افراد نهایت دقت به عمل آید.

-  
 ب( مولفه قابلیت اعتماد

کارکنان باید تشویق شوند تا به هنگام بروز مشکالتی در جریان کار مشتریان در جهت رفع گرفتاری های ایجاد شده با آنها   -

 ری کنند.همکا

برای جلب اعتماد مشتریان پیشنهاد می شود که فرایند انجام خدمات و عملیات همانند پرداخت خسارت در محل قابل  -

 روئیت مشتریان نصب گردد.

توصیه می شود مسئوالن، عمل به تعهدات در موعد مقرر را در سرلوحه کار خود قرار دهند و زمانی به مشتریان ارائه خدمت  -

 اعالم نمایند که از توانایی ارائه آن مطمئن باشند. جدید را

 قابلیت ضمانت و تضمین)اطمینان خاطر(ج( مولفه 

 پیشنهاد می شود که شرکت، کارگاه های آموزشی برای ارتقا دانش کاری کارکنان طراحی و اجرا کند. -

 داده شود.توصیه می شود برای کارکنان دوره های تخصصی آموزش ارتباط با مشتری ترتیب  -

 د( بعد مسئولیت پذیری)پاسخگویی(

پیشنهاد می شود از مشوق های مادی و معنوی جهت ایجاد تمایل بیشتر در کارکنان برای همراهی و کمک به مشتریان -

 استفاده شود.

رای پیشنهاد می شود ضمن احصای فرایند کامل انجام خدمات، شرح وظایف، عنوان پست و مشخصات هریک از کارکنان ب -

 مراجعان مشخص گردد.
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 بعد همدلی  ه(

پیشنهاد می شود فرایند های انجام خدمت به گونه ای طراحی شود که مشتریان در طی این مراحل احساس کنند که  -

سازمان نسبت به منافع آنها نیز حساس است و پیش بینی های الزم را در نظر گرفته است و منافع خود را جدا از منافع 

 داند. مشتری نمی

ز الزم است کارکنان، نیازها و مسائل هر مشتری را به صورت مجزا مد نظر قرار دهند و برای این کار، اختیارات الزم و نی -

 پاداش و تشویق مناسب برای کارکنان منظور گردد.
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