ساخت و استاندا رد سازي ازبار اندا زهگيري رضايت از
عملک پلي اهن ی ا گ 1
رد س ر ما ی و ر نند ی
تاری وریافت مقاته98/5/00 :
تاری پذیز

مقاته98/7/42 :

داوود مهدوی



چکيدٌ:
امزوسه سنجش رضایتمندی جامعه یکی اس مهمتزین عوامل موفقیت ساسمانهاا ،اعام اس ووتیای و وصو ای ور
جهت نیل به اهداف و رساتت آنها است .چزا که شاناوت ویادهاههاای مازوا اس جه اه مهامتازین و مییادتازین اباشار
مدیزیت ،سیاستهذاری و بزنامهریشی بزای مدیزان و بزنامهریشان سااسمانهاا مسواوم مایهازوو .اس ایانرو مایبایاد
ساسمانها تصویز روشنی اس باستامهای اجیهاعی و ارسیابیهای مزومی اس اقدامات و سیاستهای اجزا شاده ور سا
جامعه واشیه باشد تا بیواند اس طزیق این ارسیابیها و باسووروها ،ا الحات السا را ور بزنامهها و سیاستهاای جااری و
آیندهی ساسمان ووو ،بزای رسیدن به حد م وم بهوجوو آورند .ور این راسیا پ یس راهنهایی و راننادهی باا توجاه باه
اهداف و مأموریتهای مسوته آن ،نوبت به سایز روهها و بخشهای ساسمان ناجا ور تعامال ،تهاام مواقیم و ارتباا
نشویکتزی با مزوا است .مقاتهی حاضز با هدف ا ی تهیه و اسیاندارو ساوین ابشاری اسی و معیباز باه من اور
سنجش رضایت مازوا اس عه کازو پ ایس راهاور ور سزاساز ک اور ،تاال وارو تاا باا اساییاوه اس رو هاای تسقیاق
ههبویگی و سمینهیابی(پیهایش) معیارها و مؤتیههای رضایتمندی جامعه ،عه کازو پ ایس راهاور را ور جهات رفا
نقا ضعف و افشایش توانهندیهای نیزو ،شناسایی و به وو ورت اسناوی و میدانی آنها را مورو ارسیابی و سانجش
قزار وهد؛ همچنین به تساظ ارسیابی مؤتیهها به تزتیب مؤتیههای ایجاو امنیت ،تبساز و مهاارت ،اوم و نشاکات پ ایس
راهنهایی و رانندهی ناجا بی یزین رضایت را به ووو اویصاص واوه و مؤتیههاای پاسا هاویی ،ارتباا و نشویکای باا
مزوا و مؤتیه شیافیت پ یس راهنهایی و رانندهی کهیزین رضایتمندی را واشیهاند.

کليد ياشٌَا:
اسیانداروساسی ،مقیام ،انداسه هیزی رضایت ،عه کزو ،پ یس راهنهایی و رانندهی.
ايه مقالٍ برگرفتٍ از پريژٌاي با َميه عىًان است كٍ در دفتر تحقيقات معايوت طرح ي بروامٍ ي بًدجٍ واجا اوجام شدٌ است.
 داوشجًي دكتري داوشگاٌ تربيت مدرس
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مقدمٍ
تغييط ِ تحّل زض ظَسگي بشط ضاْ پطفطاظ ِ َشيبي پيًوّزْ ِ كىوي اظ ِكيگوئوي زَيوي
جسكس ،شست ِ سطػت زض تحّل است .تفيِت ػًسْ جٕيٌ پيشطفتٓ بي جٕيٌ زض حيل تّسؼٓ
زض ًٔيٍ يؼُي َٕفتٓ استِ .جّز ضليبتٔي سرت زض ػططٓٔي گَّويگٌّ ،بموي جّايوغ ِ
سيظيئٌي ضا يتالعى ِ َييظيُس تّاًَُس ٔي ذيص آٌ وطزْ است .اضائٓ زائًي ِ فعاكُسْ
ويالٔي ِ ذسييت ََّ ،تيجوٓ اكوٍ ضليبوتٔوي ِ َشويٌزُٔوسْ تالشوي يتوتًط بوطا اكوٍ
بميست .تّنيس ِ اضائٓ ذسييت َّ بي ذظّطييت يُحظط بٓ فطزَ ،ييظيُس سيظيئٌيكي بي تفىط
ِ ضأبطزٔي َّكٍ است .سيظيئٌيكي وٓ سطػت ِ شست زض تحّل يحيظ زضَِيشويٌ ضا بوي
َييظٔي يحيظ بيطَِي سيييٌ زازْ ِ بي ّٔشًُس تًيو ،تّاَيكي زضن اكٍ َييظٔوي ضا زاشوتٓ ِ
ليزضَس آٌ ضا بٓ يّلغ تأييٍ ًَيكُس( .ويِسي ِ سميكي ،1385 ،ص)1
بسٌِ شه ايطِظْ سُجش ضضيكت يُوس جييؼوٓ كىوي اظ يٕوىتوطكٍ ػّايوم يّفميوت
سيظييٌ ٔي اػى اظ زِنتي ِ ذظّطي زض جٕت َيم بٓ أوسا

ِ ضسوينت آٌ سويظيئٌيسوت.

چطاوٓ شُيذت َظطكيت ِ زكسگئْي يطزو زض ذظّص ِكيگوئوي ِ ػًهىوطز فؼينيوتٔوي ِ
ذسييت سيظييٌ ٔيكي وٓ زض اضتبيط يتتميى بوي الشويض يرتهوا جييؼوٓ ٔتوتُس ،اظ جًهوٓ
يٕىتوطكٍ ِ يفيوستطكٍ ابوعاض يوسكطكت ،سييسوتگوصاض ِ بطَييوٓضكوع بوطا يوسكطاٌ ِ
بطَييٓضكعاٌ سيظييٌ يحتّب يي گطزز .ػسو آگئي اظ چُيٍ شُيذتي ِ ػسو تّجوٓ بوٓ اكوٍ
اطم وٓ ٔطگَّٓ بطَييٓضكع يي بيكس يغيبك بي ِالؼيت جييؼٓ بيشس ،چٓ بتي يّجب شوسْ توي
تًييي بطَييٓٔي ِ سييست ٔي اتريش شسْ بي شىتت يّاجٓ شّز؛ ٔىچُيٍ ػوالِْ بوط اتوال
ظييٌ ِ ٔعكُٓ ،اػتًيز ِ اعًيُيٌ ػًّيي َيع َتبت بوٓ سويظييٌ ِ أوسا

آٌ يوّضز سو ّال

لطاضگيطز .اظ اكٍضِ بوٓ يُظوّض بطَييوٓضكوع ِ سييسوتگوصاض جوييغ ِ زليوك ِ يغويبك بوي
ِالؼيتٔي يّجّز زض جييؼٓ ،سويظييٌ يويبيكوس تظوّكط ضِشوُي اظ بيظتويبٔوي اجتًويػي ِ
اضظكيبئي يطزيي اظ الساييت ِ سييستٔي اجطاء شسْ زض سغح جييؼٓ زاشتٓ بيشوس؛ زض اكوٍ
طّضت ذّأس تّاَتت بي استفيزْ اظ اكٍ اضظكيبئي ِ بيظذّضزٔي اطالحيت الظو ضا زض بطَييٓٔوي ِ
سييستٔي جيض ِ آكُسْ سيظييٌ بطا ضسيسٌ بٓ حس يغهّب بٓ ِجّز آِضز.
بي ػُيكت بٓ يغينب فّق يي تّاٌ اشػيٌ ًَّز وٓ ضضيكتيُس يشتطكيٌ ،تأثيط شگط

بط

حييت حيل ِ آكُسْ كه سيظييٌ ذّأس زاشت .اشهتيُگط ِ ٔتىيت ( )1991بي اضائوٓ كوه
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َظطكٓ تحت ػُّاٌ «چطذٓ ذسيت يغهّب » اػتميز ذّكش ضا يبُوي بوط ِجوّز ضابغوٓ بويٍ
يشتطكيٌ ِ ويضوُيٌ ضضيكتيُس زض سيظييٌ بٓ ططاحت بييٌ وطزْاَس (شىم شًيضْ (.))1

شكل شمارٌ ( 5)1چرخٍی مطلًب خذمت

يغيبك َظطكٓ يصوّض ،احتيس ضضيكت يُس  ،يّجب افوعاكش آسوتيَٓ تحًوم بوطا
پطزاذت بٕي بيشتط زض لبيل يحظّل يّضز َييظ ذّأس شس؛ اظ اكٍ عطكك ييتّاٌ ييعاٌ يعاكي
ِ سغح زستيعز پطزاذتي بٓ ويضوُيٌ سيظييٌ ضا افعاكش زاز .اكٍ ايوط ،ذوطِو ِ جويكگعكُي
َيطِٔي ويض ضا وئش يي زٔس ِ ػالِْ بط تأييٍ ضضيكت شغهي ويضوُويٌ ِ بٕبوّز ضِحيوٓ
ويض  ،احتًيل تأييٍ ضضيكت يشتط َيع بيشتط ييگطزز.
سيظييَي وٓ اكٍ فهتفٓ ضا زَبيل ييًَيكوس ،يّفوكتوط ِ زض َٕيكوت زاضا سوّز بيشوتط
يي شّز .زض اكٍ ِضؼيت يُيفغ ويضوُيٌ ،يشتطكيٌ ِ طيحبيٌ سيظييٌ تأييٍ ييگطزز؛ بُيبطاكٍ
ِضؼيت بطز و بطز ،حيوى ييگطزز( .ويِسي ِ سميكي ،1385 ،ص)10
اِنيٍ لسو زض اكٍ يتيط ،شُيسيكي يفئيى ضِشٔوي اَوساظْگيوط ضضويكت يشوتطكيٌ ِ
ضاْويضٔي بٕبّز آٌ زض ػًهىطز سيظييٌ استٔ .ىچُيٍ زض اكٍ برش ،آَچوٓ زض اكوٍ ضاْ زض
جٕيٌ ًّٔاض شسْ يّضز تّجٓ لطاض ذّأسگطفت .سپس زض برش بؼس اكٍ يمينٓ بي تّجٓ بوٓ
اكٍ يبيحث ،انگّ ِ يسل يفّٕيي تحميك اظ زل يبيحث َظط ِ ِضؼيت يّجّز سيظييٌ پهيس
ضأًُيكي ِ ضاَُسگي تطسيى شسْاست.
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ريشَا ،مدلَا ي ضاخصَای سىجص رضايت مطتری
ضضيكت يُس يشتط  ،كىي اظ أسا

اسيسي ٔط سيظييَي است ِ يشتطكيٌ ضضيكتيُس اظ

ػّايم وهيس يّفميت سيظييٌ بٓ شًيض ييآكُس .بُيبطاكٍ سيظيئٌي زض تالش ٔتتُس تي سغح
ضضيكت يُس يشتطكيٌ ضا بيش اظ پيش افعاكش زُٔوس .بوٓ يُظوّض يشورض ووطزٌ سوغح
ضضيكتيُس يشتطكيٌ اظ سُجش ضضيكتيُس يشتط استفيزْ ييشّزٔ .وس

اظ سوُجش

ضضيكت يُس يشتط بٓ زسوت آِضزٌ بويظذّضز اظ ػًهىوطز سويظييٌ بوٓ يُظوّض ازاضْ
فؼينيتٔي سيظييٌ بٓ َحّ است وٓ ضِابظ بهُسيست بي يشتطكيٌ يسَظط بيشس .اگط سيظييٌ
برّأس يشتطكيَي وييالً ضضيكت يُس زاشتٓ بيشس ،بيكس سغح ضضيكت يُوس بوٓ عوّض يوساِو
سُجيسْ شسْ ِ سؼي شّز تي زالكم َيضضيكتي احتًيني يشوتطكيٌ شُيسويكي شوّز .بوٓ يُظوّض
سُجش ضضيكتيُس يشتط ييتّاٌ اظ انگّٔي يرتهفي اسوتفيزْ ًَوّز .بوط اسويس َوّػي
تمتيىبُس وٓ يّضز تّافك تّفط ِ 1سبيستيٍ پيفطاتًٔ ِ 2ىيضاَش است يسلٔي سُجش بٓ
زِ َّع ػيُي ِ شُٔي تمتيىبُس ييشوَّس .زض شوىم شوًيضْ ( )2تمتويىبُوس انگّٔوي
سُجش ضضيكتيُس يشتط يغطح شسْ است.
الف -الگَّاي عيٌي:
انگّٔي ػيُي بط اسيس اكٍ اكسْ شىم ييگيطَس ووٓ ضضويكتيُوس يشوتط اظ عطكوك
شيذضٔيكي وٓ بٓ شست بي ضضيكت يُس يشتط ًٔبتتگي زاضَس ،ليبم سُجش است .اكوٍ
زستٓ انگّٔي اظ شيذض ٔيكي ييَُس سوٕى بويظاض ،تؼوساز شوىيكيت ،سوّز سوينييَٓ ِ ...اسوتفيزْ
يي وُُس .زض اكٍ ضابغٓ بيكس تّجٓ زاشت وٓ اكٍ شيذضٔي ػميكس شرظي يشتطكيٌ َبّزْ نوصا
اػتبيض اكٍ انگّٔي تطزكس بطاَگيع است .بطا يثيل ،ييوعاٌ فوطِش كوه يحظوّل سويظييٌ ضا
ًَيتّاٌ ططفيً بٓ ػُّاٌ ضضيكت يُس يشتط تفتيط وطز .اكٍ زض حيني اسوت ووٓ شويذض
يصوّض بٓ ػُّاٌ كىوي اظ شويذضٔوي ػيُوي زض َظوط گطفتوٓ يويشوّز .اظ جًهوٓ بٕتوطكٍ
شيذض ٔي زاضا اػتبيض انگّٔي ػيُي ،يي تّاٌ َطخ َّسيَيت يشتط ِ َطخ جسكوس يجوسز

1. Toepfer
2. Sebastion Paffrath
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يشتطكيٌ ضا زض َظط گطفت .ايي حتي اكٍ شيذضٔي بٓ ِسيهٓ يحطنٔي زكگط يثم فؼينيت
ضلبيء تحت تأثيط لطاض ييگيطَس.

هسلّا ٍ رٍشّاي سٌجش
رضايتهٌسي هشتري

شٌّي

عيٌي

ٍيژگي هسار

رٍشّاي عسزي

حازثِ هسار

(زرآهدددس سدددالياًِ
سددددْن رددددا ار

ضوٌي

صريح

ًَسدداًام هشددتري

شٌاسايي تواسّا
رٍش (ًقشِ كشي)

ًرخ هجسز هشتري)
تك رعسي

چٌس رُعسي
اسددتفازُ ا هشددترياى

سٌجش كيفي تواسّا

هرفي
ًگرش هسار

رضايتهٌسي هسار

فدددي هشددداّسُ رٍش
حددَازت ترتي ددي فددي
حازثِ هْن في تجزيِ ٍ
تحليل شكايام

هسل كيفيت ذسهام
هسل عولكرز ذسهام
هسل عولكرز -اّويت ذسهام

شاذص رضدايتهٌدسي
هشتري

سٌجش كوي تواسّا
تجزيِ ٍ تحليل
ارت اط/فراٍاًي
هشكالم ٍ شكايام

شكل شمارٌی ( 5)2تقسيم تىذی مذلَای سىجش رضایتمىذی مشتری
(کردوائيج ي دلخًاٌ ،1333 ،ص )44

ب) الگَّاي شٌّي
انگّٔي شُٔي بط اسيس ضضيكتيُس َييظٔي يشتطكيٌ شىم ييگيطَس .بٓ ػبويضت زكگوط
اكٍ انگّٔي بط اسيس ازضان ذّز يشتطكيٌ اظ ضضيكتيُس شيٌ ػًم ييوُُس.
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اكٍ انگّٔي ضِكىطز اظ ضضيكتيُس يشتطكيٌ اضائوٓ يويزُٔوس ووٓ بوٓ ازضان يشوتطكيٌ
َعزكهتط است .انگّٔي شُٔي بٓ زِ زستٓ ضِشٔي ِكيگييساض ِ 1ضِشٔوي حيزثوٓ يوساض

2

تمتيى ييشَّس وٓ زض ازايٓ بٓ تشطكح ضِشٔي ِكيگييساض پطزاذتٓ ييشّز.
ضِشٔي ِكيگييساض بط اكوٍ اسويس اسوت ووٓ ضضويكتيُوس َتيجوٓ اضظكويبي شُٔوي
ِكيگئي فطز است وٓ اظ ػًهىطز شطوت يشتك شسْ ِ يويتّاَوس اظ عطكوك يميويسٔوي
ضتبٓا اضظكيبي شَّس .اكٍ ضِشٔي بٓ زِ زستٓ سُجش ططكح ِ سُجش ضًُي تمتويىبُوس
ييشَّس .سُجش ضًُي كي تهّكحي اظ يؼييضٔي غيط يتتميى ضضيكتيُس است وٓ ييتوّاٌ اظ
آٌٔي ضضيكت يُس ضا استُتيو وطز (بطا يثيل تؼساز شىيكيت وى َشيٌ زُٔسْ سغح بويالكي اظ
ضضيكت يُس يشتط است) .يعكت اكٍ ضِش آٌ است وٓ بطا تجعكٓ ِ تحهيم وطزٌ بتوييض
آسيٌ بّزْ ِ پيچيسگي وًي زاضزِ .ني زض تجعكٓ ِ تحهيم ،ضضيكتيُس يشتط ضا بٓ اَوساظْ
ويفي يتًيكع ًَيوُس .بٓ ػالِْ ضضيكت يُوس سوُجيسْ شوسْ اظ َتويكج سوُجش بوٓ ِسويهٓ
يمييسٔي چُس بُؼس يؼُيزاضتط است .يمييسٔوي چُوسبُؼوس ووٓ يشوّٕض بوٓ ضِشٔوي
چُسَگطشي َيع ٔتتُس ،اظ تؼساز ِكيگوئوي فوطز يتفويِت تشوىيم شوسْاَوس ووٓ بوطا
يحيسبٓ وم ضضيكتيُس يشتط اسوتفيزْ يويشوَّس .اظ اكوٍ ِكيگوئوي ،يويتوّاٌ سوغح
ضضيكتيُس يشتط ضا لضيِت وطز .ضِشٔي چُس بُؼس اظ فُوٌّ سوُجش انگوّ ويفيوت
ذسييت ،انگّ ػًهىطز ذوسييت ِ انگوّ ػًهىوطز -أًيوت ذوسييت ِ زض َٕيكوت شويذض
ضضيكتيُس يشتط تشىيم شسْاَس؛ زض ازايٓ انگّ ويفيت ذسييت تشطكح ييشّز:
الگًی کيفيت خدمات

3

زض اِاسظ زٔٓ  1980پيضاسطيٍ ِ ًٔىيضاَش ،شطِع بٓ يغينؼٓ شيذضٔي ويفيوت
ذسييت ِ چگَّگي اضظكيبي ويفيت ذسييت تّسظ يشتطكيٌ بط اسيس يفٕوّو ويفيوت ازضان
شسْ ذسييت وطزَس .زض ازايٓ شيذضٔي ويفيت ذسييت حيطم اظ يغينؼٓ اِنيٓ آٌٔوي
زض جسِل شًيضْ ( )1آِضزْ شسْ است:)Parasurman, et al., 1985( .
1. Attribute- Oriented Methods
2. Event- Oriented Methods
3. Service Quality
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جذيل شمارٌی ( 5)1شاخضَای کيفيت خذمات
لبثليت اػتوبد :1ثجبت ٍ لبثليت اطويٌبى ػولىشد

پبسخگوَي :2توبيو يوب توَاى وبسوٌوبى ثوشاي وشاّن ٍسدى
خذهبت
شبيستگ  :3وست داًش ٍ هْبستّبي هَسد ًيبص

دستشس  :4اهىبى دستشس ٍ ساحت توبس
ادة :5ادة ،احتشام ،تَجِ ٍ دٍستبًِ ثَدى وبسوٌبى دس تووبس
ثب هشتشي
استجبطووبت :6هطلووغ ًگووِداشووتي هشووتشيبى ٍ گووَ
حشفّبي ىّب

دادى ثووِ

اػتجبس :7لبثليت اػتوبد ،صذالتً ،گوِداشوتي ثْتوشيي ػاليوك
هشتشيبى دس للت سبصهبى
حفبظت :8حفبظت اص خطش ،سيسه
دسن ٍ شووٌبخت هشووتشيبى :9تووال
هشتشيبى

ثووشاي دسن ًيبصّووبي

شَاّذ يضيى ٍ هولَس :11شَاّذ يضيى خذهبت



















اًجبم دادى خذهبت دس اٍليي هشاجؼِ
دلت دس صَستحسبةّب
ًگْذاسي اسٌبد ثِ صَست دسست
اًجبم خذهبت دس هَػذ همشس
ثِ هَلغ ثَدى خذهبت
تؼبهالت پست سشيغ
پبسخگَي تلفٌ سشيغ
اسائِ خذهبت َسي
داًش ٍهْبست وبسوٌبى دس توبس هستمين ثب هشتشي
داًش ٍ هْبست پشسٌ ػوليبت
تَاًبي تحميك سبصهبى
لبث دستشس ثَدى خذهبت ثِ ٍسيلِ تلفي
صيبد ًجَدى صهبى هَسد اًتظبس ثشاي دسيب ت خذهبت
سبػبتّبي وبسي هٌبست
هَلؼيت هٌبست تسْيالت خذهبت
تَجِ ثِ ٍيژگ ّبي هصشفوٌٌذُ
پبويضگ ٍ ساستگ ظبّش وبسوٌبى دستوبس ثب هشتشي




















تَصيف هبّيت خذهبت
تَصيف ّضيٌِي خذهبت
تَصيف ٍ همبيسِي ّضيٌِ  /بيذُي خذهبت
هطوئي سبختي هشتشي ًسجت ثِ ح هشى ٍي
ًبم سبصهبى
شْشت سبصهبى
ٍيژگ ّبي شخص وبسوٌبى دس توبس ثب هشتشي
حفبظت يضيى
حفبظت هبل
هحشهبًِ هبًذى اطالػبت هشتشيبى (حفبظت اطالػبت)
شٌبخت ًيبصهٌذيّبي خبص هشتشيبى
10
اسائِ خذهبت هشتشي پسٌذ
شٌبسبي هشتشيبى ػبدي
تسْيالت يضيى
ظبّش وبسوٌبى
اثضاس يب تجْيضات ثِوبس س تِ ثشاي شاّن ٍسدى خذهبت
ًوبيش دٌّذُّبي يضيى خذهبت
تسْيالت خذهبت ثشاي سبيش هشتشيبى

1. Reliability
2. Responsiveness
3.Competeness
4. Access
5. Courtesy
6. Communication
7. Credibility
8.Security
9. Understading/ Konwing the Customer
10. Customized
11. Tangibles
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اظ  10شيذض فّق ،شيكتتگي زض اضتبيط بي ويفيت فُي است ِ اػتبيض بٓ شست ِابتتٓ بٓ
تظّكط سيظييٌ استٔ .ىچُيٍ سيكط شيذضٔي وى ِ بيش بي بُؼوس فطاكُوس ويفيوت (ويفيوت
ويضوطز ) زض اضتبيط ٔتتُس .بي تّجٓ بٓ اكٍ يغينؼيت آٌچٓ ًَّز پيسا ييوُس أًيت بتوييض
ظكيز بُؼس ويضوطز ويفيت ذسييت است زض يجًّع اظ ِ 36كيگي بطا تّطيا  10شيذض
فّق استفيزْ ييشّز؛ اظ پيسدگّكيٌ ذّاستٓ ييشّز تي َظط ذوّز ضا زض ضابغوٓ بوي اكوٍووٓ اظ
ذسييت چٓ اَتظيض زاضَس ِ اكٍوٓ چگَّٓ ذسييت ِالؼي سيظييٌ ضا زضن ييوُُس ،زض كوه
يمييس  7تيكي اظ «وييالً يّافك» تي «وييالٌ يرينا» بييٌ وُُس .زض َٕيكت بط اسويس اذوتال
بيٍ اَتظيضات ِ تجيضب پيسدگّكيٌ اظ ِ 36كيگي فّق ايتييظ ويفيت وهي يحيسبٓ ييشّز .بٓ
ػبيضت زكگط اكٍ فٍ اظ كه يمييس زِ بُؼس بوطا زضن ضضويكتيُوس يشوتط اسوتفيزْ
يي وُس؛ زض َٕيكت يجًّع اذتال

بيٍ ِضغ يغهّب ِ ِضوغ يّجوّز تًوييي شويذضٔوي

36گيَٓ ،ييعاٌ ػسو ضضيكت ضا َشيٌ ييزٔس.
ريش تحقيق
زض اكٍ پئِش بي تّجٓ بٓ أوسا

تحميوك اظ زِ ضِش تحميوك ًٔبتوتگي ِ ظييُوٓكويبي

استفيزْ شسْ است .الظو بٓ شوط است وٓ جييؼٓ آييض اكٍ پوئِش وهيوٓ ضاَُوسگيٌ ِ
يتيفطاٌ زضٌِ شٕط ِ بطٌِ شٕط است وٓ زض يطاوع استئٌي يرتهوا وشوّض ظَوسگي
وطزْ ِ سٍ آٌٔي بيالتط اظ  18سويل اسوت .جٕوت اَترويب برشوي اظ جييؼوٓ آيويض  ،اظ
ًََّٓگيط ذّشٓا چُس يطحهٓا استفيزْ شسْاست .ضِش جًغآِض ِ گطزآِض اعالػيت
زض اكٍ تحميك اظ َّع اسُيز ِ وتيبريَٓا ِ َيع اظ َّع ييساَي ِ حضّض زض يحوم اسوت .بوي
تّجٓ بٓ َّع ضِش پئِش كؼُي ضِش پيًيكشي ،اظ تىُيوه پطسوشَييوٓ بوطا جًوغآِض
اعالػيت استفيزْ شسْ است .بٓعّض وهي زض اكٍ تحميك اظ كه پطسشَييٓ يطبّط بٓ يوطزو
استفيزْ شسْ است.
پووس اظ اَجوويو يطاحووم ًََّووٓگيووط ِ يشوورض شووسٌ ًََّووٓ يووّضز َظووط ِ بطلووطاض
ًٔئُگئي الظو بي يجًّػٓ َيطِ اَتيَي َيجي ،اظ ًَيكُسگيٌ ٔط استيٌ زػّت بٓ ػًم آيس؛
عي جهتٓا زض يطوع تحميميت يؼيَِت عطح ِ بطَييٓ ِ بّزجٓ َيجويًَ ،يكُوسگيٌ زض ذظوّص
َحّْ پطوطزٌ پطسشَييٓٔي تّجيٓ شسْ ِ بي كيض گطفتٍ اظ آٌٔي اجطا پطسشَييٓٔوي آغويظ
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گطزكس .سپس پطسشَييٓٔي تحّكم زازْ شسْ زض يّػس يمطض جًغآِض ِ يّضز بطضسي لوطاض
گطفت؛ پطسشَييٓٔي بسٌِ َمض بطا ِضِز بٓ ضاكيَٓ يشرض ِ وسبُوس شوسَس .سوطاَجيو،
زازْٔي آييض بي استفيزْ اظ َطو افعاض آييض  1 SPSS / 11يّضز تجعكٓ ِ تحهيم لوطاض گطفوت؛
زض ضًٍ زض اكٍ پئِش ،جٕت تجعكٓ ِ تحهيم زازْٔي بوٓ زسوت آيوسْ ِ پيسودگوّكي بوٓ
س ّاالت پئِش اظ ضِشٔي آييض يتؼسز بٕطْ گطفتٓ شس وٓ ػبيضتُس اظ :ضِشٔي آييض
تّطيفي شييم جساِل تّظكغ فطاِاَيًَّ ،زاضٔي چُس ضهؼي فطاِاَي ِ ًَّزاض ستَّي ِ ٔىچُويٍ
ضِش ًََّٓگيط ٔي آييض استُبيعي ًٔيَُس ضطكب آنفي وطاَبويخ ،2اجوطا تحهيوم ػوييهي
اوتشيفي ،آظيٌّ  Uيٍ ِكتُي ِ وطِسىيل ِانيس ،تحهيم ضگطسيٌّ چُسيتغيط ذغي. 3
ساخت ي استاودارد سازی ابسار اودازٌ گيری رضايت از عملکرد پليس راَىمايی ي راوىدگی

بٓ يُظّض سيذت ِ استيَساضزسيظ ابعاض اَساظْگيط ضضيكت اظ ػًهىطز پهيس ضأًُيكي ِ
ضاَُسگي ،عي يطاحم ظكط ابعاض الظو تٕيٓ ِ تسِكٍ شس.
 -1استرطاو يسل يفّٕيي تحميك بي تّجٓ بٓ ازبييت َظط تحميك؛
 -2استرطاو ِكيگئي ِ شيذضٔي اسيسي يؤنفٓٔي يسل يفّٕيي تحميك؛
 -3سيذت ابعاض ِ تؼييٍ اػتبيض ِ پيكيكي آٌ.
الف -استرراج هسل هفَْهي تحقيق
زض يطحهٓ اِل الظو بّز وٓ يسل يفّٕيي تحميك عطاحي گطزز .بطا اكٍ وويض بوي يغينؼوٓ
يبيَي َظط يّضّع يّضز پئِش ِ ٔىچُيٍ يظيحبٓ بي طيحبَظطاٌ ابؼيز يٕوى ِ وهيوس
ايُيت بٓ شطح يسل اضائٓ شسْ زضشىم شًيضْ  3يشرض گطزكس.
ب -استرراج ٍيژگيّا ٍ شاذص ّاي اساسي هؤلفِّاي هسل هفَْهي تحقيق
زض اكووٍ يطحهووٓ ضووًٍ اسووتفيزْ اظ يبوويَي ت ّضكووه يّضووّع ،يظوويحبٓ بووي تؼووساز اظ
طيحب َظطاٌ ،زاَشوجّكيٌ ،ويضوُويٌ ازاضاتَ ،يطِٔوي َظوييي ِ اَتظوييي ،يوطزو ػويز ِ

1. Statistical Package for Social Sciences
2. Coefficient Alpha
3. Linear Multiple Regression
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ٔى چُيٍ اجطا يمسييتي پطسشَييِٓ ،كيگئي ِ شيذضٔي اسيسي يؤنفٓٔي يسل يفّٕيي
تحميك استرطاو گطزكس .شيذضٔي ِ يؤنفٓٔي ػًسْ تحميك حيضط ػبيضتُس اظ:
 -1قابليت اطميىان :تّاَيكي اَجيو ذسييت تؼٕس شسْ بٓ شىم طحيح ِ ليبم اعًيُيٌ؛
 -2مُارت ي تبحر (حرفٍاي گرايي پليس) :بطذّضزاض اظ يٕيضت ِ زاَش يّضز َيويظ
جٕت اَجيو ذسيت؛
 -3ادب ي وساكت :ازب ِ احتطاو ،ضػيكت حيل يطزو ،بطذوّضز طوًيًيَٓ پطسوُم بوي
يطزو؛
 -4تمايل بٍ پاسخگًيي :اشتييق بطا وًه بٓ يطزو ِ ػطضٓ ذسيت بوسٌِ فوّت
ِلت؛
 -5يضععتيت هععاَري ي امتاوععاتِ :ضووؼيت هووئط پهوويس ضأًُوويكي ِ ضاَُووسگي ِ
تجٕيعات ِ ِسيكم فيعكىي ِ ،هئط ويضوُيٌ؛
 -6قابليت اعتماد :اييَتزاض بّزٌ ،بيِضپصكط  ،طسالت ِ ضاستگّكي؛
 -7ايجاد امىيت :ػسو ِجّز ذغط ،ضكته ظكيز ِ شه ِ شبٕٓ؛
 -8كيفيت ي امتان دسترسي :ويفيت ويض ِ ييوعاٌ َعزكىوي ِ سوّٕنت زض بطلوطاض
تًيس؛
 -9ارتباط با مردم ي درك مردم :اعالعضسيَي بٓ يطزو ،تّجٓ ِ زضن ذّاست ِ َيويظ
آٌٔي؛
 -10ضفافيت :ضِشٍ بّزٌ ِهيكا ِ ويضٔي پهيس.
ج -ساذت پرسشًاهِ ٍ تعييي اعت ار آى
بي تّجٓ بٓ ِكيگئي ِ شيذضٔي استرطاو شسْ زض يطحهوٓ فوّق ابوعاض تحميوك تٕيوٓ
گطزكس .بطا بطضسي اػتبيض پطسشَييِٓ ،كيگئوي اسوترطاو شوسْ زسوتٓبُوس ِ پوس اظ
بطضسي ،زِ يطحهٓ ِكطاكش زض لينب پطسشَييٓ اِنيٓ ،بطا بطضسي اػتبيض يحتّا 1زض اذتييض
طيحبَظطاٌ لطاض گطفت .پس اظ بطضسي َظطات ِ پيشُٕيزات طيحبَظوطاٌ ،تغييوطات الظو
زض فطو اِنيٓ اكجيز ِ فطو ثيَّ آظيٌّ تٕيٓ گطزكس .سطاَجيو فطو ثيَّ آظيٌّ زض بيٍ كوه
1. Content Validity
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ًََّٓ َ 30فط اجطاء ِ اظ آَيٌ ذّاستٓ شس ،تي ضًٍ پيسدگّكي بٓ س ّاالتَ ،ظطات ذوّز
ضا زض ذظّص يفّٕو بّزٌ س ّاالت بييٌ ًَيكُس .پس اظ جًغآِض پطسشَييوٓٔوي ِ تجعكوٓ ِ
تحهيم س ّاالت ِ ضفغ اشىيلٔي يشرض شسْ ،پطسشَييٓ َٕيكي تٕيوٓ ِ زض بويٍ ًََّوٓ
آييض يّضز يغينؼٓ ،شييم شٕطَِساٌ استئٌي يرتها وشّض ( 31استيٌ) اجطا گطزكس.
شاذص1

فعاليت 1
شاذص2

استٌ اط هرزم ا عولكرز
راٌّوايي ٍ راًٌسگي

عسم اطويٌاى ٍ شكايام هرزم ()-

شاذص1

فعاليت 2

شاذص2
شاذص1

رضايت هرزم

فعاليت n
شاذص2

اعتواز ٍ ٍفازاري هرزم ()+

اًتظارام هرزم

اطويٌبى ثيشتش ثِ سبصهبى
تحو دس ثشاثش ا ضايش ّضيٌِ
احتوبل استفبدُ هجذد اص خذهت

شاذص ّداي رضدايت هٌدسي
ًددا ر رددر عولكددرز پلددي
راٌّوايي ٍ راًٌسگي

قابليت اطمينان
تَاًبي اًجبم خذهبت تؼْذ شذُ ثِ شى
صحيح ٍ لبث اطويٌبى

قابليت اعتماد
اهبًت داس ثَدى ،ثبٍسپزيشي ،صوذالت ٍ
ساستگَي

مهارت و تبحر (حرفهاييگرايي پليس)
ثشخَسداسي اص هْبست ٍ داًش هوَسد ًيوبص
جْت اًجبم خذهت

ايجاد امنيت
ػذم ٍجَد خطش ،سيسه صيبد ٍ شوه
ٍ شجِْ

ادب و نزاكت
ادة ٍ احتشام ٍ سػبيوت حوبل هوشدم ،ثشخوَسد
صويوبًِ پشسٌ ثب هشدم

كيفيت و امكان دسترسي
ويفيت وبس ٍ هيضاى ًضديى ٍ سَْلت
دس ثشلشاسي توبس

تمايل به پاسخگويي
اشتيبق ثشاي وووه ثوِ هوشدم ٍ ػشضوِ
خذهت ثذٍى َت ٍلت

ارتباط با مردم و درك مردم
اطالع سسبً ثِ هشدم ٍ تَجوِ ٍ دسن
خَاست ٍ ًيبص ىّب

وضعيت ظاهري و امكانات
ٍضؼيت ظبّشي پليس ساَّس ٍ تجْيضات
ٍ ٍسبئ يضيى  ،ظبّش وبسوٌبى

شفافيت
سٍشووي ٍ ثووَدى ٍظووبيف ٍ وبسّووبي
پليس

شكل شمارٌی ( 5)3مذل مفًُمي تحقيق
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وتايج ي يافتٍَای تحقيق
اناَ -تيكج يميكتٓا زض يؤنفٓ ٔي ضضيكت اظ ػًهىطز پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي بط
حتب استيٌ.
بٓ يُظّض سُجش ييعاٌ ضضيكت يطزو اظ ػًهىطز پهيس ضأًُويكي ِ ضاَُوسگي َيجوي بوط
حتب ِضؼيت تأٔم پيسدگّكيٌ ،لبم اظ اجطا آظيٌّ ،بٓ بطضسي يفطِضوٓ َطيويل بوّزٌ
تّظكغ ًَطات زض ٔط كه اظ گطِْ ٔي (بي استفيزْ اظ آظيٌّ وينًّگطِ

اسًيطَّ

ته بُؼوس )

پطزاذتٓ شس؛ َتيكج َشيٌزُٔسْ َطييل َبّزٌ تّظكغ ًَطات بّز؛ بٓ ًٔويٍ زنيوم اظ آظيوٌّ
وطِسىيل ِانيس (يؼيزل َيپيضايتطكه آظيٌّ تحهيم ِاضكيَس كه ضأٓ) استفيزْ گطزكوس ووٓ
كيفتٓٔي تحهيم ضا بي تّجٓ بٓ َتيكج بٓ زست آيسْ ييتّاٌ بٓ طّضت ظكط يالحظٓ ًَّز:
 ييعاٌ ضضيكت اظ ليبهيت اعًيُيٌ بٓ پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجوي زض اسوتئٌوييرتها بي كىسكگط تفيِت يؼُيزاض زاضز ( .)x2=726/093 , p<0/05زض ضًٍ بي تّجٓ
بٓ يييَگيٍ ضتبٓٔي بٓ زست آيسْ يي تّاٌ َتيجٓ گطفت زض اكٍ ظييُٓ ضاضويتوطكٍ
استئٌي بٓ تطتيب ييظَسضاٌ ،گهتتيٌ ِ آشضبيكجيٌ شطلي ِ َيضاضيتطكٍ استئٌوي بوٓ
تطتيب فيضس ،نطستيٌ ِ ذّظستيٌ ٔتتُس.
 ييعاٌ ضضيكت يطزو زض استئٌي يرتها اظ يؤنفٓ يٕيضت ِ تبحط پهيس ضأًُيكيِ ضاَُسگي َيجي بي كىسكگط تفيِت يؼُيزاض زاضز ( .)x2=783/396 , p<0/05زض ضوًٍ
بي تّجٓ بٓ يييَگيٍ ضتبٓٔي بٓ زست آيسْ ييتوّاٌ َتيجوٓ گطفوت زض اكوٍ ظييُوٓ
ضاضيتطكٍ استئٌي بٓ تطتيب ييظَسضاٌ ،آشضبيكجيٌ شطلي ِ گهتوتيٌ ِ َيضاضويتوطكٍ
استئٌي بٓ تطتيب فيضس ،ذّظستيٌ ِ نطستيٌ ٔتتُس.
 ييعاٌ ضضيكت يطزو زض استئٌي يرتها اظ يؤنفٓ ازب ِ َعاووت پهويس ضأًُويكي ِضاَُسگي َيجي بي كىسكگط تفيِت يؼُيزاض َساضز ( .)x2=729/311 , p<0/05زض ضوًٍ بوي
تّجٓ بٓ يييَگيٍ ضتبٓٔي بوٓ زسوت آيوسْ يويتوّاٌ َتيجوٓ گطفوت زض اكوٍ ظييُوٓ
ضاضيتطكٍ استئٌي بٓ تطتيب ييظَسضاٌ ،گهتتيٌ ِ آشضبيكجويٌ شوطلي ِ َيضاضويتوطكٍ
استئٌي بٓ تطتيب فيضس ،ذّظستيٌ ِ اطفٕيٌ ٔتتُس.
 ييعاٌ ضضيكت يطزو زض استئٌي يرتها اظ يؤنفوٓ تًيكوم بوٓ پيسودگوّكي پهويسضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي بي كىسكگط تفيِت يؼُيزاض َوساضز ( .)x2=657/87 , p<0/05زض
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ضًٍ بي تّجٓ بٓ يييَگيٍ ضتبٓٔي بٓ زست آيسْ ييتّاٌ َتيجٓ گطفت زض اكوٍ ظييُوٓ
ضاضيتطكٍ استئٌي بٓ تطتيب ييظَسضاٌ ،گهتتيٌ ِ آشضبيكجويٌ شوطلي ِ َيضاضويتوطكٍ
استئٌي بٓ تطتيب فيضس ،ذّظستيٌ ِ نطستيٌ ٔتتُس.
 ييعاٌ ضضيكت يطزو استئٌي يرتها اظ يؤنفٓ ِضؼيت هئط ِ ايىيَويت پهويسضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي بي كىسكگط تفيِت يؼُيزاض َساضز ( .)x2=648/194 , p<0/05زض
ضًٍ بي تّجٓ بٓ يييَگيٍ ضتبٓٔي بٓ زست آيسْ ييتّاٌ َتيجٓ گطفت زض اكوٍ ظييُوٓ
ضاضيتطكٍ استئٌي بٓ تطتيب ييظَوسضاٌ ،ذطاسويٌ شوًيني ِ گهتوتيٌ ِ َيضاضويتوطكٍ
استئٌي بٓ تطتيب فيضس ،ذّظستيٌ ِ نطستيٌ ٔتتُس.
 ييعاٌ ضضيكت اظ يؤنفٓ ليبهيت اػتًويز اسوتئٌوي يرتهوا بوٓ پهويس ضأًُويكي ِضاَُسگي َيجي بي كىسكگط تفيِت يؼُيزاض َساضز ( .)x2=700/088 , p<0/05زض ضوًٍ بوي
تّجٓ بٓ يييَگيٍ ضتبٓٔي بوٓ زسوت آيوسْ يويتوّاٌ َتيجوٓ گطفوت زض اكوٍ ظييُوٓ
ضاضيتطكٍ استئٌي بٓ تطتيب ييظَسضاٌ ،گهتتيٌ ِ آشضبيكجويٌ شوطلي ِ َيضاضويتوطكٍ
استئٌي بٓ تطتيب فيضس ،ذّظستيٌ ِ نطستيٌ ٔتتُس.
 ييعاٌ ضضويكت يوطزو اظ يؤنفوٓ اكجويز ايُيوت پهويس ضأًُويكي ِ ضاَُوسگي َيجوي زضاستئٌي يرتها بوي كىوسكگط تفويِت يؼُويزاض َوساضز ( .)x2=797/035 , p>0/05زض
ضًٍ بي تّجٓ بٓ يييَگيٍ ضتبٓٔي بٓ زست آيسْ ييتّاٌ َتيجٓ گطفت زض اكوٍ ظييُوٓ
ضاضيتطكٍ استئٌي بٓ تطتيب ييظَسضاٌ ،گهتتيٌ ِ آشضبيكجويٌ شوطلي ِ َيضاضويتوطكٍ
استئٌي بٓ تطتيب فيضس ،اطفٕيٌ ِ نطستيٌ ٔتتُس.
 ييعاٌ ضضيكت يطزو اظ يؤنفٓ ويفيت ِ ايىيٌ زستطسي بٓ پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگيَيجي زض استئٌي يرتها بي كىسكگط تفيِت يؼُيزاض زاضز ( .)x2=742/12 , p<0/05زض
ضًٍ بي تّجٓ بٓ يييَگيٍ ضتبٓٔي بٓ زست آيسْ ييتّاٌ َتيجٓ گطفت زض اكوٍ ظييُوٓ
ضاضيتطكٍ استئٌي بٓ تطتيب ييظَسضاٌ ،گهتتيٌ ِ آشضبيكجويٌ شوطلي ِ َيضاضويتوطكٍ
استئٌي بٓ تطتيب فيضس ،ذّظستيٌ ِ نطستيٌ ٔتتُس.
 ييعاٌ ضضيكت يطزو اظ يؤنفٓ َحّْ اضتبويط بوي يوطزو ِ زضن يوطزو تّسوظ پهويسضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي زض اسوتئٌوي يرتهوا بوي كىوسكگط تفويِت يؼُويزاض زاضز
( .)x2=734/49 , p<0/05زض ضًٍ بي تّجٓ بٓ يييَگيٍ ضتبٓٔي بٓ زست آيسْ ييتوّاٌ
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َتيجٓ گطفت زض اكٍ ظييُوٓ ضاضويتوطكٍ اسوتئٌوي بوٓ تطتيوب ييظَوسضاٌ ،گهتوتيٌ ِ
آشضبيكجيٌ شطلي ِ َيضاضيتطكٍ استئٌي بٓ تطتيب فيضس ،ذّظستيٌ ِ نطستيٌ ٔتتُس.
 ييعاٌ ضضيكت يطزو اظ يؤنفٓ ييعاٌ شفيفيت پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجوي زضاستيٌ ٔي يرتها بي كىسكگط تفويِت يؼُويزاض زاضز (  .)x2=628/023 , p<0/05زض
ضًٍ بي تّجٓ بٓ يييَگيٍ ضتبٓ ٔي بٓ زست آيسْ يي تّاٌ َتيجوٓ گطفوت زض اكوٍ
ظييُٓ ضاضي تطكٍ استيٌ ٔي بوٓ تطتيوب ييظَوسضاٌ ،گهتوتيٌ ِ آشضبيكجويٌ شوطلي ِ
َيضاضيتطكٍ استيٌ ٔي بٓ تطتيب فيضس ،ذّظستيٌ ِ نطستيٌ ٔتتُس.

وتايج مقايسٍ ای رضايت از عملکرد پليس راَىمايی ي راوىدگی واجا بر حسب استان
اظ آٌ جي وٓ زض اكٍ يطحهٓ ٔط زِ يتغيط زض سغح يمّنٓ ا سُجش شسْ اَس ،بطا پيسد
بٓ اكٍ س ّال اظ آظيٌّ ذي زِ ،زِ ًََّٓ ا (آظيٌّ استمالل) استفيزْ گطزكوس؛ بوط اسويس
َتيكج بٓ زست آيسْ يي تّاٌ يالحظٓ ًَّز وٓ:
 بيٍ َّع استيٌ ِ ييعاٌ ضضيكت وهوي اظ ػًهىوطز پهويس ضأًُويكي ِ ضاَُوسگي بوٓطّضت وهي ضابغٓ ِجّز زاضز .بٓ ػبيضت زكگط استيٌ ٔي يرتهوا زض اكوٍ ظييُوٓ
تفيِت يؼُيزاض بي كىسكگط زض ضضيكت اظ ػًهىطز پهيس ضأًُويكي ِ ضاَُوسگي بوٓ
طّضت وهي زاضَس ( .)x2=820/659 , p<0/05
حيل ،بطا يحيسبٓ تفيِت بيٍ استئٌي زض اكٍجي زضطسٔي ػيني ِ ذّب بي ٔى جًغ
شسَس؛ سپس بي تّجٓ بٓ اكٍ زضطسٔي يحيسبٓ شسْ پيسد ٔوي ،ييوعاٌ ضضويكت وهوي اظ
ػًهىطز پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي زض استيٌ ٔي يرتها بٓ زست آيوسْ اسوت .اظ اكوٍضِ
يي تّاٌ گفت وٓ ضاضي تطكٍ ِ َيضاضي تطكٍ استيٌ ٔوي فويضس ،اطوفٕيٌ ِ نطسوتيٌ ٔتوتُس.
بسكٍ گَّٓ وٓ (يغيبك ًَّزاض شًيضْ

 )1اسوتيٌ ٔوي ييظَوسضاٌ بوي  81زضطوس ضضويكت،

آشضبيكجيٌ شطلي بي  54زضطس ضضيكت ِ گهتتيٌ بي  52زضطس ضضيكت ،سٓ استيَي ٔتتُس
وٓ بٓ تطتيب بيشتطكٍ ييعاٌ ضضيكت شٕطَِساٌ اظ ػًهىطز پهيس ضأًُويكي ِ ضاَُوسگي ضا
زاشتٓ اَس .استيٌ فيضس بي  0/05زضطس ضضيكت ،اطفٕيٌ بي  11زضطس ضضيكت ِ نطستيٌ بي
 12زضطس ضضيكت ،سٓ استيَي ٔتتُس وٓ بٓ تطتيب وًتطكٍ ييعاٌ ضضيكت ضا اظ ػًهىوطز
پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي زاشتٓاَس.
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ومًدار شمارٌی ( 5)1مقایسٍی رضایت از عملكرد پليس راَىمایي ي راوىذگي واجا تر حسة استان محل اقامت

وتايج مقايسٍ بيه مؤلفٍَا ي ضاخصَای تحقيق بٍ تفکيک استانَا ي کل کطًر
بٓ يُظّض زضن اكٍوٓ وساو يؤنفٓ ِ شيذض َييظيُس اطالح ِ بٕبّز است ،زض اكٍ يطحهٓ
بٓ تجعكٓ ِ تحهيم يييَگئٍي ِ ٔىچُيٍ فطاِاَي ِ زضطسٔوي پيسود زازْ شوسْ بوٓ تفىيوه
استيٌ ٔي ِ بٓ طّضت وشّض پطزاذتٓ شسْ است .بي تّجٓ بٓ َتيكج بوٓ زسوت آيوسْ ووٓ زض
جسِل ِ ًَّزاض شًيضْ (َ )2شيٌ زازْ شسْ است ،يالحظٓ ييگطزز ووٓ زض ووم وشوّض زض
بيٍ ػّايم ِ يؤنفٓٔي ضضيكت اظ ػًهىطز پهيس ضأّض َيجوي بوٓ تطتيوب يؤنفوٓٔوي اكجويز
ايُيت ،تبحط ِ يٕيضت ،ازب ِ َعاوت پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي بيشتطكٍ ضضيكت ضا بوٓ
ذّز اذتظيص زازْاَس؛ يؤنفٓٔي پيسدگّكي ،اضتبيط ِ َعزكىي بي يوطزو ِ يؤنفوٓ شوفيفيت
پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي وًتطكٍ ضضيكتيُس ضا زاشتٓاَس؛ نصا اكٍ شيذضٔي ييبيكوس
يّضز اطالح ِ بيظَگط لطاضگيطَس.
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جذيل شمارٌی ( 5)2مقایسٍ وتایج مياوگيهَای تيه مؤلفٍَا ي شاخضَای تحقيق تٍ تفكيک استاوي ي کشًر
رزيف

ازب ٍ ًزاكت

ارت اط را هرزم

قارليت اطويٌاى

قارليت اعتواز

ايجاز اهٌيت

پاسدگَيي

زر زسترس
رَزى

شفافيت

ٍضعيت اّري
ٍ اهكاًام

استاى

ت حر ٍ هْارم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

هؤلفِ

2.4

2.3

2.3

2.3

2.4

2.3

2.3

2.3

2.3

2.4

2.9

2.9

2.9

2.8

2.9

2.8

2.9

2.9

2.8

2.9

2.5

2.5

2.6

2.4

2.6

2.3

2.3

2.5

2.5

2.7

2.1

2.1

2.1

2.1

2.2

1.9

2.1

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.1

2.2

2.2

2.0

2.1

2.1

2.2

2.1

1.7

1.6

1.7

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.1

1.2

1.2

1.2

1.3

1.2

1.4

1.3

1.2

1.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.5

2.3

2.3

2.3

2.3

2.4

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.8

1.9

1.9

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9
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كل كشَر
2.25
2.2
2.15
2.1
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2
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1.9

ومًدار شمارٌی ( 5)2مقایسٍ وتایج مياوگيه َای تيه مؤلفٍَا ي شاخض َای تحقيق تٍ تفكيک در کل کشًر

ٔىچُيٍ زض اكٍجي بطا ًََّٓ َتيكج بٓ زست آيسْ بطا تٕطاٌ بوعضي ِ زِ اسوتيٌ گويالٌ ِ
آشضبيكجيٌ شطلي بي تّجٓ بٓ َتيكج بٓ زست آيسْ زضذظّص ضضيكتيُس يوطزو اظ ٔوط كوه اظ
ػّايم ِ يؤنفٓٔي ػًهىطز پهيس ضأّض َيجي زض ًَّزاضٔي شًيضْ  5 ِ 4 ،3بٓ تطتيوب آِضزْ
شسْ است.
 زض تٕطاٌ بعضي بي تّجٓ بٓ كيفتٓٔي تحميك -وٓ زض جسِل شًيضْ ًَّ ِ 2زاض شًيضْ 3
َشيٌ زازْ شسْ است -يالحظٓ ييگطزز وٓ زض بيٍ ػّايم ِ يؤنفٓٔي ضضيكت اظ ػًهىوطز
پهيس ضأّض َيجي بٓ تطتيب يؤنفٓٔي اكجيز ايُيت ،ليبهيت اػتًيز ،تبحوط ِ يٕويضت پهويس
ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي بيشتطكٍ ضضيكت ضا بٓ ذوّز اذتظويص زازْاَوس ِ يؤنفوٓٔوي زض
زستطس بّزٌ پهيس ،اضتبيط ِ َعزكىي بي يطزو ِ يؤنفٓ ازب ِ َعاوت پهويس ضأًُويكي ِ
ضاَُسگي َيجي ،وًتطكٍ ضضيكتيُس ضا زاشتٓاَس.
 زض استيٌ گيالٌ (ًَّزاض شًيضْ  )4يالحظٓ ييگوطزز ووٓ زض بويٍ ػّايوم ِ يؤنفوٓٔوي
ضضيكت اظ ػًهىطز پهيس ضأّض َيجي بٓ تطتيب يؤنفٓٔوي اكجويز ايُيوت ،ازب ِ َعاووت ِ
يؤنفٓ تبحط ِ يٕيضت پهويس ضأًُويكي ِ ضاَُوسگي َيجوي بيشوتطكٍ ضضويكت ضا بوٓ ذوّز
اذتظيص زازْاَس ِ ِ يؤنفٓٔي زض زستطس بّزٌ پهيسِ ،ضؼيت هئط ِ ايىيَيت پهيس
ِ يؤنفٓ پيسدگّكي پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي ،وًتطكٍ ضضيكتيُس ضا زاشتٓاَس.
 زض استيٌ آشضبيكجيٌ شطلي (ًَّزاض شًيضْ  )5يالحظٓ ييگطزز وٓ زض بيٍ ػّايم
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ِ يؤنفٓ ٔي ضضيكت اظ ػًهىطز پهيس ضأّض َيجي بٓ تطتيب يؤنفٓٔي اكجيز ايُيوت،
ازب ِ َعاوت ِ ،يؤنفٓ تبحط ِ يٕيضت پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُوسگي َيجوي بيشوتطكٍ
ضضيكت ضا بٓ ذّز اذتظويص زازْاَوس؛ َيوع يؤنفوٓٔوي زض زسوتطس بوّزٌ پهويس،
پيسدگّكي ِ يؤنفٓ ليبهيت اػتًيز بوٓ پهويس ضأًُويكي ِ ضاَُوسگي َيجوي وًتوطكٍ
ضضيكتيُس ضا زاشتٓاَس.
تْراى
2.4
2.3
2.2
2.1

ومًدار شمارٌی ( 5)3مقایسٍی وتایج مياوگيهَای تيه مؤلفٍَا ي شاخضَای تحقيق تٍ تفكيک در تُران تسرگ

گيالى
2.45
2.4
2.35
2.3
2.25
2.2
2.15

ومًدار شمارٌی ( 5)4مقایسٍی وتایج مياوگيهَای تيه مؤلفٍَا ي شاخضَای تحقيق تٍ تفكيک در استان گيالن
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آشررايجاى شرقي
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1

ومًدار شمارٌی ( 5)5مقایسٍی وتایج مياوگيهَای تيه مؤلفٍَا ي شاخضَای تحقيق تٍ تفكيک در استان آررتایجان شرقي

وتيجٍگيری
ًٔيٌعّض وٓ گفتٓ شس ،ايطِظْ توالش ِ وّشوش فطاِاَوي زض جٕوت اضتموي ابعاضٔوي
يسكطكت ػًهىطز ِ گتتطش َگطش يشتط يساض تّسوظ يحممويٌ ،ويضشُيسويٌ ِ يوسكطاٌ
سيظيئٌي يرتها طّضت ييگيطز؛ اكٍ ايط َشيٌزُٔسْ آٌ است ووٓ ضضويكت يشوتط
كىي اظ يٕىتطكٍ ػّايم زض تؼييٍ يّفميت سيظيئٌي زض ايّض يرتها ِ اظ جًهٓ زض ظييُوٓ
تأييٍ ايُيت ِ وُتطل جطائى بٓ شًيض ييآكس .بٓ ٔط حيل ٔطگع ًَيتّاٌ اظ اكوٍ َىتوٓ چشوى
پّشيس وٓ يحطن اطهي بطا سيظيئٌي يرتها ِ اظ جًهٓ سيظيئٌي ايُيتي ِ پهيتي وٓ
بٓ زَبيل بٕبّزٔي ػًسْ زض يتيط پيشطفت ِ ػًهىطز ذّكش ٔتتُسًٔ ،يَوي ضضويكتيُوس
يشتطكيٌ (جييؼٓ ِ يطزو) ،اظ آٌ سيظييٌ است .بٓ بييٌ زكگط ٔيچ وتب ِ ويض (سويظييَي)
بسٌِ بطذّضزاض اظ ضضيكت يُس يشتطكيٌ ذّز ليزض بٓ ازايٓ بميء َيتوت .بُويبطاكٍ بتوييض
حييتي است توي ٔوط سويظييَي ،چويضچّبي بوطا زضن ،تجعكوٓ ِ تحهوم ِ اضظكويبي ِضوؼيت
ضضيكتيُس يشتطكيَش زض اذتييض زاشتٓ بيشس .زض حيل حيضط سيظيئٌي ايُيتي ِ پهيتوي
وشّض َيع اظ يحيغي پّكي ِ پيچيسْ بطذّضزاض ٔتتُس .تّسؼٓ فعاكُسْ فُيِض ٔوي ايُيتوي
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َّكٍ ،تغييطات ضِظافعٌِ زض بغٍ جييؼٓ ،تغييط زض َحّْ ذسييتضسيَي زِنتي ِ ذظّطوي،
بٕبّز زض َّع ِ َحّْ ذسيتضسيَي آٌٔي ،گتتطش ضِظ افعٌِ يؤستيت ِ َٕيزٔي ػًّيي
ِ غيطزِنتي ،حطوت ضِ بٓ افعاكش سيظيئٌي يرتها زض جٕت اضائٓ ذوسييت يرتهوا ِ
پيشطفتٔي فعاكُسْ فُيِض زض وُتطل جطائى ،فضيكي ضليبتي ِ ذيص ضا پيش ضِ ٔط كه
اظ سيظيئٌي لطاض زازْ است .اكٍ يٕى اكجيب ييوُس تي سيظيئٌي فؼيل زض ظييُٓ ايُيتي ِ
پهيتي وشّض تّجٕي بيش اظ پيش بٓ ضضيكتيُس يشتطكيٌ -وٓ شييم تًييي يطزو ِ افطاز
جييؼٓ ٔتتُس -زاشتٓ بيشُس .اكٍ ايط َيع يًىوٍ َيتوت يگوط بوي زض اذتيويض زاشوتٍ انگوّ ِ
شيذضٔيكي بّيي شسْ وٓ بي استفيزْ اظ آٌٔوي بتوّاٌ اظ ِضوؼيت ضضويكتيُوس يشوتطكيٌ
آگئي كيفت.
زض اكٍ ضاستي ،تحميك حيضط بٓ يُظّض سويذت ِ ُٔجيضكويبي آظيوٌّ ييوعاٌ ضضويكت اظ
ػًهىطز پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي ِ ٔوىچُويٍ بطضسوي ِ سوُجش ييوعاٌ ضضويكت اظ
الساييت ِ فؼينيت ٔي اَجيو گطفتٓ تّسظ پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي ِ َحوّْ بطذوّضز
آٌٔي زض استئٌي يرتها است .اظ اكٍضِ بي يغينؼٓ يبيَي ت ّضكه يّضّع يّضز پئِش
ِ ٔىچُيٍ يظيحبٓ بي طيحب َظطاٌ ،ابؼويز يٕوى ِ وهيوس ضضويكت اظ ػًهىوطز شوييم 10
يؤنفٓ وهيس استرطاو ِ زض يطحهٓ بؼس ،اظ شيذضٔي استرطاو شسْ ابعاض تحميك تٕيٓ ِ
زض اذتييض يطزو لطاض گطفت.
ًٔيٌعّض وٓ اظ َتيكج ِ كيفتٓٔي تحميك -ووٓ لوبالً بوٓ آٌ اشويضْ شوس -بوط يويآكوس
استيٌ ٔي فيضس ،اطفٕيٌ ،نطستيٌ ِ ذطاسيٌ شًيني اغهب جع َيضاضيتطكٍ استئٌي زض اغهب
يؤنفٓ ٔي ػًهىطز پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي بّزَس وٓ ييبيكس بي تسابيط الظو جٕوت ووئش
ييعاٌ َيضضيكتي استئٌي بي ضطكب بيال َيضضيكتي بي استفيزْ اظ تجيضب ِ ضاْويضٔي يوّضز
استفيزْ زض استئٌيكي وٓ ضطكب ييعاٌ ضضيكتيُس آٌٔي بيالست ،الساو وطز.
بط اسيس كيفتٓ ٔي تحميك بويٍ َوّع اسوتيٌ ِ ييوعاٌ ضضويكت وهوي اظ ػًهىوطز پهويس
ضأًُيكي ِ ضاَُسگي بٓ طّضت وهي ضابغٓ يؼُويزاض ِجوّز زاضز(.)x2=820/659 , p<0/05
بٓ ػبيضت زكگط بيٍ استيٌ ٔي يرتها زض اكٍ ظييُٓ تفيِت يؼُيزاض بي كىسكگط زض ضضويكت
اظ ػًهىطز پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي بٓ طّضت وهي ِجّز زاضز .بطا يحيسبٓ اكٍ تفويِت
بيٍ استئٌي ،زض اكٍجي بي تّجٓ بٓ زضطسٔي يحيسبٓ شسْ پيسدٔي ،ييعاٌ ضضيكت وهوي اظ
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ػًهىطز پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي زض استيٌ ٔي يرتها بٓ زست آيسْاست .بسكٍگَّٓ ووٓ
ييظَسضاٌ بي  81زضطس ضضيكت ،آشضبيكجيٌ شطلي بوي  54زضطوس ضضويكت ِ گهتوتيٌ بوي 52
زضطس ضضيكت ،سٓ استيَي ٔتتُس ووٓ بوٓ تطتيوب بيشوتطكٍ ييوعاٌ ضضويكت شوٕطَِساٌ اظ
ػًهىطز پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي ضا زاشتٓاَس .استيٌ فيضس بي  0/05زضطس ضضيكت ،اطفٕيٌ
بي  11زضطس ضضيكت ِ نطستيٌ بي  12زضطس ضضيكت ،سوٓ اسوتيَي ٔتوتُس ووٓ بوٓ تطتيوب
وًتطكٍ ييعاٌ ضضيكت ضا اظ ػًهىطز پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي زاشتٓاَس.
ٔىچُيٍ اظ َتيكج يميكتٓ بيٍ شيذضٔي ِ يؤنفٓٔي تحميك ِ زضن اكٍوٓ وساو يؤنفوٓ ِ
شيذض َييظيُس اطالح ِ بٕبّز است ،چُيٍ بط ييآكس وٓ يؤنفٓٔوي پيسودگوّكي ،اضتبويط ِ
َعزكىي بي يطزو ِ يؤنفٓ شفيفيت پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي وًتطكٍ ضضيكتيُوس ضا
زاشتٓاَس؛ اكٍ شيذضٔي ضا ييبيكس بي اَجيو كىتط الساييت ِ بطَييٓٔي جس يّضز اطوالح ِ
بيظَگط لطاض زاز .يؤنفٓ ٔي اكجيز ايُيت ،تبحط ِ يٕيضت ،ازب ِ َعاوت پهويس ضأًُويكي ِ
ضاَُسگي َيجي بيشتطكٍ ضضيكت ضا بٓ ذّز اذتظيص زازْاَس ،وٓ بيكس بٓ حفو ِ اضتموي اكوٍ
شيذضٔي زض پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي وًه وطز.
زض بيٍ استيٌ ٔي يرتها وشّض ،استيٌ فيضس وًتطكٍ ييعاٌ ضضيكت اظ تًييي يؤنفٓٔي
تحميك ضا زاشتٓ؛ پس اظ آٌ استيٌ نطستيٌ زض زِ يؤنفوٓ ِ اسوتيٌ ذّظسوتيٌ زض كوه يؤنفوٓ
بيشتطكٍ َيضضويكتي اظ ػًهىوطز پهويس ضأًُويكي ِ ضاَُوسگي ضا زاشوتٓاَوس .اظ سوّ زكگوط
استيٌ ٔي ييظَسضاٌ ِ گهتتيٌ زض تًييي يؤنفٓ ٔي تحميك ضضيكت وييم زاشتٓاَس؛ ٔىچُويٍ
استئٌي آشضبيكجيٌ شطلي ِ ويش زض اغهب يؤنفٓٔي بيشتطكٍ ضضيكت ضا زاشتٓاَس؛ اكٍ ايوط
َشيٌزُٔسْ اكٍ است وٓ تؼييم بيٍ پهيس ضأًُيكي ِ ضاَُسگي َيجي زض اكٍ استئٌي يثبوت
بّزْ ِ الساييت ِ ػًهىطز آٌ ٔي زض ضاستي تأييٍ ضضيكت شٕطَِساٌ ِ يطزو اكوٍ اسوتئٌوي
بّزْ است .نصا انگّگيط اظ اكٍ استئٌي ييتّاَس بيػث اضتمي پهيس ضأًُويكي ِ ضاَُوسگي ِ
افعاكش ييعاٌ ضضيكتيُس يطزو زض سيكط استئٌي بيشس.
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مىابع :
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 ويِسي ،يحًسضضي؛ سميكي ،ػبيس ( ،)1385ريشَاي اودازٌ گيري رضايت مطتري،ضركت بازرسي كيفيت ي استاودارد ايران ،تٕطاٌ :اَتشيضات سبعاٌ.
 وطزَيئيج ،اسساهلل ِ زنرّاْ ،جهيم ،)1383( ،مطتريمداري ي الگًَاي اوعدازٌگيعريرضايت مطتريان (الگًي باوتداري) ،يجهٓ يسكطكت ِ تّسوؼٓ ،شوًيضْ ،22طوض
.81-99
 ّٔيٍ ،حيسض ػهي ( ،)1381تُيٍ ي استاودارد ساخته مقياس سىجص رضايت ضغلي،تٕطاٌ :اَتشيضات يطوع آيّظش يسكطكت زِنتي.
- Parsasuaman, A. & Zeithaml V.A., & Berry L.L. (1985), A Conceptual
Model of Service Quality and Its Implications for Future Resarch,
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