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بر  ملت تهرانرضایت مندی مشتریان بیمه  برخط باکیفیت خدمات  رابطهبررسی 

 اساس مدل تلفیقی کانو و سروکوال

 

 محرمیفرهاد دکتر 

 مدیر آموزش بیمه ملت

 چکیده
خی رفی برطبخش خدمات در بسیاری از کشورهای صنعتی به عنوان بخش حاکم و مسلط اقتصادی بدل شده است. از 

یق حاضر تحقهدف  بر این مبناالمللی خواهد بود  زمینه بعدی در رقابت بین کیفیت خدمات بر خط "عقیده دارند که 

مدل  سساابر  تهراندر  بیمه ملت یانمشتر یمند یترضا اب برخط )آنالین( کیفیت خدمات بر خط رابطه یبررس

عب ششتریان می این پژوهش، جامعه آمارکه حذف فرضیه خطی را بهمراه دارد.  می باشدکانو و سروکوال  تلفیقی

خوشه ای  -یمی باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق روش تصادف کالنشهر تهراندر  بیمه ملتنمایندگی شرکت 

عداد صادفی تتبه عنوان یک خوشه انتخاب شده و سپس بطور  کالنشهر تهراناست. بدین صورت که هریک از شعب در 

ق مدل ش با تلفیاز پژوه در دومین گامها در اختیار آنان قرار گرفت. پرسشنامه نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و 150

 م ویژگیبر اساس مدل کانو طبقه بندی شده تا مشخص شود کدا کیفیت خدمات بر خطکانو و سروکوال، عوامل 

ط ارتبا در تژیکراکه توسط مدل سروکوال تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفته، دارای اهمیت است کیفیت خدمات بر خط

 خدمات بر ز کیفیتابا بکارگیری مدل سروکوال اقدام به اندازه گیری میزان رضایت مشتران با رضایت مشتریان است، 

رکت خط عرضه شده توسط شعب بیمه ملت در شهرستان گردید. بعبارت دیگر موقعیت کیفیت خدمات بر خط ش

ات بر خط یت خدمرفت و نتایج شنانگر رضایت مشتریان از کیفبیمه ملت از طریق مدل سرکوال مورد ارزیابی قرار گ

نشان  و  نتایج گردید ارائه شده بود. در گام بعدی با استفاده از مدل کانو به طبقه بندی کیفیت خدمات بر خط اقدام

 ویژگی جذاب می باشند. 8ویژگی مورد بررسی  25داد که بر اساس نظرات مشتریان از 

 سروکوال، ملت ، بیمهمشتریان رضایتمندی ،دمات بر خطکیفیت خکلمات کلیدی: 
سی ارشد مهندسی صنایع ری مدیریت-پایان نامه کارشنا کت یع-انجام پایان نامه ارشد مدیریت -www.phdkar.ir-09124384291-پی اچ دی کار-پروپوزال روش تحقیق-پروپوزال ارشد مدیریت-پروپوزال د ی-مهندسی صنا  مدیریت مالی بازرگان

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمه
طرفی برخی عقیده ط اقتصادی بدل شده است. از ی صنعتی به عنوان بخش حاکم و مسلبخش خدمات در بسیاری از کشورها

( با افزایش سهم 1992، 2و آدلخا 1) مرشا"المللی خواهد بود  رقابت بیندر زمینه بعدی  کیفیت خدمات بر خط "دارند که 

نگرانی های در موسسات ارائه کننده خدمات و همچنین ، کاهش بهره وری تشدید رقابت، افزایش هزینه هاخدمات، 

                                                      
1 - Mersha, Tigineh 
2 - Adlakha, Veena 
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کیفیت خدمات بر از این رو توجّه به  ،گذاشتهدریافت شده رو به فزونی  کیفیت خدمات بر خطسطح  تنزلگان در کنند مصرف

 کیفیت خدمات بر خطیز رقابتی، عهده دارند، آنها باید تما ی را برابیبازارسات خدماتی سه وظیفه عمده موس الزامی است. خط

 وجه تمایزوجود دارد، به وضوح نیاز به یک  بخش خدماتبه دلیل رقابت شدیدی که در  و بهره وری خود را افزایش دهند.

رت خواهد بود. بعبا ارائه شده توسط موسسات خدماتیقیمت عامل تمایز در غیر این صورت تنها  ، چراکهاحساس می شود

 بود. اس خواهندت به قیمت حسدیگر مشتریان نسب

ت، نحوه ارائه و در تصویر ادعا نموند که برای حل این مشکل )یعنی قیمت(، باید بوسیله کیفی( 1382)و آرمسترانگ کاتلر 

مشتریان از خدمت، تمایز ایجاد کرد. خدمت ارائه شده می تواند دارای خصلتهای ابداعی و مبتکرانه باشد، به نحوی که ذهنی 

ت رقبا متمایز گردد. یک شرکت خدماتی می تواند به سه طریق ارائه یا تحویل خدمت خود را متمایز گرداند. این سه از خدما

و  1فرآیند تحویل) باهیاتحویل و  تحویل، ایجاد یک محیط فیزیکی خاصطریق عبارتند از : استفاده از کارکنان مخصوص برای 

 کرد که ادراکات مشتریان از ارائه کنندگان خدمات سه بعد زیر را در بر دارد: ( ادعا1993همچنین گرونروس ). (2000، 2نانتل

 فرایندها، یا کیفیت عملیات؛ -1

 نتایج، یا کیفیت فنی، و -2

 (.2002تصویر ذهنی از ارائه کننده خدمات )الدالیگان و بوتل،  -3

خ ود را ب ه خط ر اندازن د. بعز ی از  ر خ طکیفیت خدمات ب شرکتها نباید به بهانه افزایش بهره وری البته باید یادآور شد که 

و اف زایش رض ایت مش تریان  کیفیت خدمات ب ر خ طاقداماتی که برای افزایش بهره وری صورت می گیرد به استاندارد کردن 

م ی  و از بین رفتن خدمات سفارشی منج رخدمات  نیز به استاندارد شدن بیش از حد کمک می کنند. اما در عین حال بعزی

 ی ش ده ه یس س ازمانی ح قت بیشتر مش ترکه منجر به حاکمی مصرف کنندهآگاهی  در محیط. (2000، 4و نانتل 3یا) باهشوند 

 وج ه تم ایزاهمال در نیازهای مشتری را ندارد. در ارتباط با ازدحامی که در بازار خدمات مالی وجود دارد بوضوح نیاز ب ه ی ک 

کیفی ت وج ه تم ایز بای د  وج ود دارد ک ه ای ننی ز دالیل زیادی ود. شت رقابتی احساس میاساسی برای دستیابی به یک مزی

خ دمتی دارای کیفی ت اس ت ک ه بتوان د نیازه ا و خواس ته ه ای  (. 22، ص 6،1996و بالنچ ارد 5باشد )گ الوی خدمات بر خط

وج ه زی ادی ب ه مشتریان را برآورده سازد و سطوح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان منطبق باشد. در سال ه ای اخی ر ت

نیازهای مشتریان در رابطه با سطوح کیفیت خدمات شده است و ارائه خدمات با سطوح باالی کیفیت ب ه مش تریان ب ه عن وان 

(. از جمله این مزیت ها م ی ت وان ب ه 53، ص1384ابزاری جهت نیل به مزیتهای رقابتی استفاده می شود )ونوس و صفاییان، 

مشتریان، تولید و عرضه محصوالت متمایز، کاهش هزینه های بازاریابی و امکان تعیین قیمت های ایجاد موانع رقابتی، وفاداری 

نش ان  1( مزایای کیفیت خدمات را به شکلی ساده و رس ا در ش کل 1987) 7(. هسکت1383گران، باالتر اشاره کرد)روستا و دی

 داده است:
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    . چرخه کیفیت خدمات1شکل 

 
کیفی ت و  چهار عامل بر درک مشتری از رض ایت، 2از خدمت تحت تأثیر عوامل متعدی است. مطابق شکل شماره  ادراکات   

  ارزش خدمت تأثیر می گذارند که این چهار عامل عبارتند از:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مات، انتظارات نیازمند درک روشنی از نگرش سازمان به کیفیت خد 1پیاده کردن برنامه مدیریت کیفیت استراتژیک      

مشتریان، کیفیت ادراک شده، مقیاسهای کیفیت و عوامل اصلی تعیین کننده کیفیت می باشد. شناخت موارد ذکر شده برای 

بهبود کیفیت خدمات الزم است ولی کافی نیست، بلکه نیاز به مدلهای مفهومی است که مدیریت را در شناخت کاستی ها و 

 جهت بررسی و  (.56، ص1994)قبادین و دیگران، نامه بهبود کیفیت استراتژیک یاری رساندبرنامه ریزی برای پیاده سازی بر

از دیدگاه مشتریان توافق و اجامع کمی وجود دارد و مدلهای مختلفی برای  کیفیت خدمات بر خطشناسایی عوامل موثر بر 

هدف تحقیق و غیره. در این راستا  QFDال، وجود دارد مانند مدلها هیسترزیس، کانو، سروکو کیفیت خدمات بر خطارزیابی 

با استفاده از مدلهای سروکوال و کانو می باشد. جهت عملیاتی سازی این هدف، به  کیفیت خدمات بر خطحاضر ارزیابی 

مقاله  مورد مطالعه قرار گرفت. کالنشهر تهراندر  بیمه ملتو شعب  گردیددر صنعت بیمه اقدام  کیفیت خدمات بر خطبررسی 

بررسی اجمالی هر یک از مدلهای مورد استفاده کانو سروکوال در  ضر بصورت زیر سازمان دهی شده است که ابتدا به مرور وحا
                                                      

1- Strategic quality management  

 مواجهه خدماتی

 تصوير ذهنی

جنبه های 
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 قيمت
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بخش مروری بر ادبیات می پردازد. سپس در بخش بعدی روش شناسی تحقیق معرفی می گردد. پس از آشنایی با روش 

انه ارائه می شود. در نهایت نتیجه گیری حاصل از تحقیق ارائه خواهد شناسی تحقیق، نتایج تحلیل هر یک از مدلها بطور جداگ

 گردید.

 

 

 مبانی نظری پژوهش

 :کیفیت خدمات بر خطارزیابی 
یکی از مهمترین و حیاتی ترین موضوعات و بعنوان یکی از ابزارهای کارا در خلق مزیت رقابتی و بهبود  کیفیت خدمات بر خط

( بیان داشته اند که ایجاد 1997هوفمن و باتسون )(. 1993شناسایی شده است )لویس، عملکرد سازمانی در صنعت بیمه 

رضایت و وفاداری مشتریان را به همراه داشته و این امر نیز به نوبه خود منجر به افزایش  کیفیت خدمات بر خطسطح باالیی از 

بر موفقیت  کیفیت خدمات بر خطید کننده تاثیر ( تای2010چ )و کو کرستننتیج تحقیق اخیر  سهم بازار و سوددهی می شود.

در بخش دولتی باید انتظارات مشتریان را به  کیفیت خدمات بر خطدر ارزیابی  1از دیدگاه ارزش بهینهکسب و کار می باشد. 

، بر خطکیفیت خدمات متاسفانه علیرغم اهمیت فوق العاده  .(2001)ویسنوسکی،  اندازه ادراکات از خدمات مدنظر قرار داد

توافق و اجماع  .(2005نادری و حسین، ) بسیاری از مدیران از این که چگونه باید آن را اندازه گیری کرد اطالع کامل ندارند

کیفیت خدمات وجود دارد. مدلهای سروکوال و کانو از جمله مدلهای ارزیابی  کیفیت خدمات بر خطکمی درباره نحوه ارزیابی 

 .(2001)ویسنوسکی، ه بکار گرفته می شوندهستند که بطور گسترد بر خط

 

 

 

 :مدل سروکوال
های کاربردی است. این مدل در اواسط سال به منظور ارزیابی کیفیت خدمات، مدل سروکوال یکی از گسترده ترین مدل

ت مشتری توسط پاراسورامون و همکارانش توسعه یافت تا کیفیت خدمات با استفاده از فاصله بین تصورات و انتظارا 1980

این مدل تالش می کند تا فعالیتهای . [2009بیردوگان و همکارانش، ]درباره عملکرد کیفیت خدمات سازمان تعیین گردد

عمده سازمان که ادراک از کیفیت را تحت تاثیر قرارمی دهند را نشان دهد. بعالوه مدل تعامالت بین این فعالیتها را نشان داده 

مان یا بازاریاب را که مرتبط با ارائه سطح رضایتبخش از کیفیت خدمات است را معرفی می نماید. و ارتباط بین فعالیتهای ساز

توصیف می شوند. در این مدل پنج شکاف مورد بررسی قرار می گیردکه در  2این ارتباطات به عنوان شکافها یا عدم تطابقها

 نشان داده شده است. 3شکل 

                                                      
1  Best Value 

2  Discrepances 



 

5 

 

 
 (2002ک و الیتون، )لو .  مدل تحلیل شکاف کیفیت3 شکل

 

ها را مورد سنجش ق رارداده اس ت گانه( انتظارات مشتریان ازخدمات و ادراک آن5مولفه )حول ابعاد22مدل سروکوآل براساس 

. [2006آل وارز و ویری را، ]که این پنج بعد شامل: عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمین ان خ اطر، هم دلی اس ت 

ده ابزار سروکوال برای جمع بندی کیفیت خدمت در بخش عمومی بسیار مناسب است. این ابزار م دیران ساختار نهفته در شالو

ها دریابند بخش دولتی و تصمیم گیرندگان مرتبط را، به اطالعاتی درباره ادراکات مشتریان خدمت فعلی مجهز می کند، که آن

ال قابلیت بکارگیری برای گروه های مختلف مشتری به ازای یک انتظارات و نیازهای مشتریان چیست. بدین ترتیب ابزار سروکو

 . [1382الوانی و ریاحی، ]فراهم کننده خدمت یکسان را دارد

 

 مدل کانو:
در طبیعت است. اما دراواخر  متوسطهای قبلی درباره کیفیت از جمله تعریف هرز بزرگ، کیفیت به صورت خطی و اکثر تعریف

را در بس تر  کیفی ت خ دمات ب ر خ طو چند همکار دیگر ژاپنی اش مدل کانو را توسعه دادند تا  پروفسور نوریاکی کانو 1970

ک ه در ش کل  نیازهای مشتری تعریف کنند و این نظریه سنتی را رد کردند و کیفیت غیر خطی و دو بع دی را مط رح نمودن د

 .[1990داونپورت و شورت، ] به نمایش داده شده است 2شماره 
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 (2001)تان و پاویترا،  کانو مدل . 2 شکل

انطباق پارامترهای کیفیت عملکرد خدمات و رضایت مشتری در یک محور دو بعدی باعث می شود تعریف کیفیت پیچیده ت ر  

-شود. بنابراین کانو و همکارانش سه نوع شرط مورد نیاز خدمات را تشخیص دادند که زمانی که برآورده می شوند که به ش یوه

های جذاب و ویژگی متوسطهای های الزامی، ویژگیرضایت مشتری تاثیر می گذارند. این شرایط شامل: ویژگی های مختلف بر

زم انی ک ه  متوس طه ای های الزامی یک ضرورت هستند و شرط کافی برای رضایت مشتری نمی باشند. ویژگ یاست. ویژگی

م وجود باع ث نارض ایتی م ی گردن د. بن ابراین در م ورد وجود داشته باشند رضایت مشتری را فراهم می کنند و در صورت عد

تصور شده باالتر باشد رضایت مشتری را افزایش می می ده د  کیفیت خدمات بر خطمی توان گفت هرچه  متوسطهای ویژگی

هایی هستند که اگر وجود داشته باشند مش تریان راض ی هس تند و زم انی ک ه وج ود ندارن د و بالعکس. ویژگی جذاب ویژگی

های خدماتی جذاب بیشترین تاثیر را به سطح رضایت مشتری در زمینه خدمات مشتریان ناراضی نمی باشند. درحقیقت ویژگی

 [. تحلیل کانو یکی از ابزار های اندازه گیری کیفیت برای اولویت بن دی خواس ته ه ای2003و همکارانش،   کارپینیتی]دارند. 

خوشنودی مشتری است. تحلیل ک انو کم ک م ی کن د ت ا ب رای مش تریان مختل ف  مشتریان بر اساس تاثیر آنها در رضایت و

مدل ک انو درک الزام ات محص ول ی ا خ دمت را [. 2008چنگ و چیو، ]که دارای اولویت بیشتری هستند تعیین شود الزاماتی

اً زم انی ک ه نی از ب ه توان تشخیص داد. مخصوص  ارتقاء می دهد. خصلتهایی که تاثیر بیشتری در رضایت مشتری دارند را می

ص ول ی ا خ دمت ب ا تش خیص مقایسه وجود دارد راهنمایی مفیدی ارائه می دهد. همچنین آن می تواند در بسط تمایز در مح

م دل دیگ ر مزیّت اب کمک کننده باشد زیرا خصلتهای جذّاب برای برنده شدن در رقابت کلیدی و مهمّ هستند. خصلتهای جذ

و  1) باتاچاری ا ل محاسبات ریاضی نیاز دارد و اطّالعات مربوط  ب ه س رعت جم ع آوری م ی ش ودکانو این است که آن به حداق

 (.2004، 2رحمان

 

 روش تحقیق:

از آنجا که تحقیق حاضر، توصیف شرایط و پدیده های مورد بررسی به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری رساندن به 

توان در زمره تحقیقات توصیفی به شمار آورد و چون داده های مورد نظر از  فرآیند تصمیم گیری است، این تحقیق را می

شود این تحقیق از شاخه پیمایشی بوده که به شیوه مقطعی صورت می پذیرد. از طریق نمونه گیری از جامعه جمع آوری می

جهت نیز این تحقیق کاربردی  سوی دیگر تحقیق حاضر، برحسب اهدافی که دنبال می کند، از نوع کاربردی است لذا از این

می باشد. روش  کالنشهر تهراندر  بیمه ملتشعب نمایندگی شرکت مشتریان محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، 

                                                      
1 - Bhattacharyya, S.K. 

2 - Rahman, Zillur 
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به عنوان یک  کالنشهر تهرانخوشه ای است. بدین صورت که هریک از شعب در  -گیری در این تحقیق روش تصادفی نمونه

ها در اختیار آنان قرار نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه  150ور تصادفی تعداد خوشه انتخاب شده و سپس بط

گرفت. در این تحقیق جهت سنجش میزان روایی دو پرسشنامه موجود، پس از طراحی اولیه و مشورت با اساتید و خبرگان 

دید. جهت آزمون پایایی پرسشنامه ها در صنعت بیمه، اصالحات الزم صورت پذیرفت و شکل نهایی پرسشنامه ها مشخص گر

عدد به عنوان پیش آزمون در نظر گرفته و از آزمون کرونباخ که مهمترین و رایج ترین ابزار اندازه گیری  20ابتدا تعداد

درصد می باشد  7/77درصد و برای پرسشنامه دوم  9/84پرسشنامه می باشد استفاده گردید که مقدار آن برای پرسشنامه اول 

  باشند.های تحقیق از اعتبار باالیی برخوردار میکه نشاندهنده آن است که پرسشنامه
 

 مطالعه موردی:

بر اساس مدل سرو کوال  بیمه ملتدر بخش راهبردی شرکت  کیفیت خدمات بر خطاولین گام در این پژوهش تعیین عوامل 

راهبردی و مشورت با خبرگان این صنعت، سه  ر خطکیفیت خدمات باست. در این پژوهش، پس از بررسی منابع مربوط به 

مورد ارزیابی  بیمه ملتشرکت  کیفیت خدمات بر خطویژگی  25مولفه اضافه گردیدکه جمعا با استفاده از این  22مولفه به این

 150نمونه ای تصادفی شامل  بیمه ملتشرکت  کیفیت خدمات بر خط خوبقرار گرفت. بمنظور تعیین ویژگی های قوی و 

کیفیت های خود را درباره انتخاب و پرسشنامه ای بین آنان توزیع شد تا ارزیابی بیمه ملتنفر از مشتریان شعب مختلف 

ارائه شده کنونی و همچنین انتظاراتشان را درمورد کیفیت این خدمات ارائه دهند. نتایج این تحلیل در جدول  خدمات بر خط

 زیر مشاهده می شود. 

 

 فاصله میانگین انتظارات میانگین عملکرد کیفیت خدمات بر خط های ویژگی ردیف
کیفیت خدمات بر 

 خط

 خوب -1.00 4.00 3.00 ادب و تواضع کارکنان شعب در برخورد با بیمه گر 1

 خوب -0.40 3.40 3.00 کارکنان شعب برقراری ارتباط بر خطتوانایی  2

 خوب -0.71 3.46 2.75 .. (نظیرجزوات، زونکن ها، قراردادهای بیمه و)چیدمان منظم و مرتب شعب  3

 خوب -0.69 3.39 2.70 استفاده از تجهیزات مدرن در شعب 4

 خوب -0.70 4.00 3.30 پاکیزگی و تمیزی شعب 5

 خوب -0.06 4.31 4.25 اشتیاق کارکنان جهت ارائه خدمات به بیمه گران عالقه و 6

 خوب -0.54 4.05 3.51 رکنان برای پاسخگویی به شکایات وانتقادات مشتریانتوانایی و عالقه کا 7

 خوب -0.53 4.03 3.50 ... (صدوربیمه نامه ها،پرداخت خسارت و)انجام خدمات در موعد مقرر 8

 خوب -0.60 3.21 2.61 بکاربردن کارمندانی متخصص در جایگاه شغلی شان 9

 خوب -0.74 3.73 2.99 و کامل به بیمه گذاران در زمان عقد قرارداد در اختیار قرار دادن اطالعات شفاف 10

 خوب -0.88 3.38 2.50 (عدم مراجعه به شعب بیمه)ارائه عقد قرارداد بصورت اینترنتی 11

 خوب -0.56 4.06 3.50 سرعت ارائه خدمات در شعب بیمه 12

 خوب -0.50 3.85 3.35 بیمه گذارخلق اعتماد، امنیت مالی و جانی در ذهن بیمه گر توسط شرکت  13

 خوب -0.42 4.07 3.65 رفع مشکالت و نواقص احتمالی توسط کارکنان در سریعترین زمان ممکن 14

 خوب -0.13 4.38 4.25 اطالع رسانی به مشتریان در مورد زمان اتمام قرارداد بیمه 15

 قوی +0.44 3.41 3.85 تعداد مناسب شعبه ها در سطح شهر 16

 قوی +0.19 3.36 3.55 ان و پراکندگی مناسب شعبه ها در سطح شهرمک 17

 خوب -0.70 3.65 2.95 ... (کوپن ها،تخفیف ها و)ارائه تبلیغات مختلف 18

 خوب -0.70 3.91 3.21 تعداد کارکنان کافی برای ارائه خدمات بموقع 19

 خوب -0.67 3.96 3.29 ساعت کاری مناسب شعب بیمه 20

 خوب -0.73 3.83 3.10 سی و برقراری تماس با شعب بیمهسادگی دستر 21

 خوب -0.13 4.43 4.30 میزان احساس راحتی مشتری از نظر عاطفی پس از عقد قرار داد بیمه 22

 خوب -0.69 3.74 3.05 (ارائه خدمات فوری)پرداخت خسارت در خود صحنه حادثه  23

 خوب -0.57 3.53 2.96 شرکت بیمهخواستار بهترین منافع برای بیمه گذاران توسط  24
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 خوب -0.59 3.59 3.00 درک نیازهای بیمه گر و برقراری ارتباط صمیمانه با وی توسط کارکنان شعب 25

 ( : نتایج ارزیابی سروکوال3جدول)

ا در تعداد مناسب شعبه ه"ویژگی پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آنها که درجدول باال مشاهده می شود، مشتریان دو

های قوی قلمدادکرده اند که تفاوت مثبتی را جز ویژگی "مکان و پراکندگی مناسب شعبه ها در سطح شهر "و  "سطح شهر

عامل وجود داشته و بدین معناست که مشتریان از کیفیت ارائه شده  2بین عملکرد کنونی شرکت و انتظارات مشتریان در این 

ویژگی دیگر تفاوت منفی بین عملکرد کنونی و انتظارات مشتریان وجود دارد که  23ویژگی خدمات راضی بوده اند. در  2این 

از  بیمه ملتشرکت  کیفیت خدمات بر خطباشد. موقعیت ها میبیانگر عدم رضایت مشتریان از کیفیت ارائه شده این ویژگی

ارائه شده می  کیفیت خدمات بر خطن از طریق مدل سرکوال مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن بیانگر عدم رضایت مشتریا

بر اساس مدل کانو می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای  کیفیت خدمات بر خطباشد. در دومین مرحله از پژوهش، طبقه بندی 

توزیع شد. نتایج این تحلیل در  کالنشهر تهراندر  بیمه ملتکه در برگیرنده مقیاس کانو می باشد در بین مشتریان شعب 

 . شودزیر مشاهده می جدول

 
 نوع خدمات جمع بی تفاوت الزامی متوسط جذاب کیفیت خدمات بر خط های ویژگی ردیف

 متوسط 150 16 26 77 31 ادب و تواضع کارکنان شعب در برخورد با بیمه گر 1

 بی تفاوت 150 64 27 28 31 توانایی برقراری ارتباط بر خط کارکنان شعب 2

 متوسط 150 22 46 59 23 .. (نظیرجزوات، زونکن ها، قراردادهای بیمه و)شعب  چیدمان منظم و مرتب 3

 بی تفاوت 150 61 24 49 16 استفاده از تجهیزات مدرن در شعب 4

 متوسط 150 34 43 47 26 پاکیزگی و تمیزی شعب 5

 متوسط 150 17 26 66 41 عالقه واشتیاق کارکنان جهت ارائه خدمات به بیمه گران 6

 متوسط 150 19 29 55 47 انایی و عالقه کارکنان برای پاسخگویی به شکایات وانتقادات مشتریانتو 7

 متوسط 150 23 51 62 14 ... (صدوربیمه نامه ها،پرداخت خسارت و)انجام خدمات در موعد مقرر 8

 بی تفاوت 150 71 44 13 22 بکاربردن کارمندانی متخصص در جایگاه شغلی شان 9

 جذاب 150 22 19 43 66 ار قرار دادن اطالعات شفاف و کامل به بیمه گذاران در زمان عقد قرارداددر اختی 10

 جذاب 150 18 11 41 81 (عدم مراجعه به شعب بیمه)ارائه عقد قرارداد بصورت اینترنتی 11

 متوسط 150 26 31 54 39 سرعت ارائه خدمات در شعب بیمه 12

 جذاب 150 13 19 41 77 انی در ذهن بیمه گر توسط شرکت بیمه گذارخلق اعتماد، امنیت مالی و ج 13

 متوسط 150 15 22 67 46 رفع مشکالت و نواقص احتمالی توسط کارکنان در سریعترین زمان ممکن 14

 جذاب 150 15 7 36 92 اطالع رسانی به مشتریان در مورد زمان اتمام قرارداد بیمه 15

 متوسط 150 49 29 58 14 ح شهرتعداد مناسب شعبه ها در سط 16

 متوسط 150 38 43 51 18 مکان و پراکندگی مناسب شعبه ها در سطح شهر 17

 جذاب 150 7 16 39 88 ... (کوپن ها،تخفیف ها و)ارائه تبلیغات مختلف 18

 بی تفاوت 150 54 47 38 11 تعداد کارکنان کافی برای ارائه خدمات بموقع 19

 بی تفاوت 150 61 46 29 14 ب بیمهساعت کاری مناسب شع 20

 متوسط 150 12 21 60 57 سادگی دسترسی و برقراری تماس با شعب بیمه 21

 جذاب 150 17 9 55 69 میزان احساس راحتی مشتری از نظر عاطفی پس از عقد قرار داد بیمه 22

 جذاب 150 3 11 45 91 (ارائه خدمات فوری)پرداخت خسارت در خود صحنه حادثه  23

 متوسط 150 8 16 73 53 خواستار بهترین منافع برای بیمه گذاران توسط شرکت بیمه 24

 جذاب 150 14 5 54 77 شعب درک نیازهای بیمه گر و برقراری ارتباط صمیمانه با وی توسط کارکنان 25

   5 - 12 8 تعیین شده در هر دسته کیفیت خدمات بر خطتعداد ویژگی های 

 دل کانو( : نتایج م4جدول)

 

ی که پاسخ دهنده تعیین نموده است از طریق میزان تکرار مورد کیفیت خدمات بر خطها، هر ویژگی پس از جمع آوری داده

مطرح کرده اند ساده ترین شیوه آن است که از تکرار پاسخ ها برای ارزیابی و بررسی قرار گرفت. همانطور که ماتزلر و هینترهابر

طبقه بندی 4راین در تعریف طبقه بندی ویژگی خدماتی، هر گروهی که دارای باالترین تکرار در بین تفسیر استفاده شود. بناب
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نفر تعداد  150، از مجموع 11بیان می شود. بطور مثال در خدمت شماره کیفیت خدمات بر خطباشد به عنوان شناساگر یا نوع 

نفر بی تفاوت قلمداد کردند. از آنجا که تعداد بیشتری از  18نفر الزامی و  11، متوسطنفر  41نفر این ویژگی را جذاب،  81

به عنوان  "ارائه عقد قرارداد بصورت اینترنتی"نفر( این ویژگی را به عنوان جذاب معرفی کردند درنتیجه ویژگی  81مشتریان)

نطور که در سطر آخر های دیگر نیز طبقه بندی می شوند. هماویژگی جذاب در نظر گرفت شده است. به همین ترتیب ویژگی

کیفیت ویژگی 12طبقه بندی شدند، "جذاب"به عنوان  کیفیت خدمات بر خطویژگی  25ویژگی از  8جدول مشاهده می شود 

ویژگی باقیمانده بصورت بی تفاوت طبقه بندی شده اند،که مربوط به  5طبقه بندی شدند و  متوسطبه عنوان  خدمات بر خط

کیفیت های وجه به اینکه آیا کیفیت تحقق یافته است یا خیر می باشد. هیس یک از ویژگیعدم رضایت یا نارضایتی بدون ت

چن وسو ، (2003به عنوان الزامی طبقه بندی نشدند که این یافته کامال همراستا با مطالعات پاویترا و تان ) خدمات بر خط

 می باشد.  (2008)( و بیردوگان 2006)

 

 نتیجه گیری

وصی سازی و افزایش حزور بخش خصوصی در  حوزه ارائه خدمات بیمه که این امر به نوبه خود فرصتها و با توجه به روند خص

تهدیدات گوناگونی را برای موسسات خدماتی دولتی بهمراه می آورد، بجاست تا سازمانهای دولتی با استفاده از ابزاره ای ن وین 

ز حداکثر فرصتهایی که در آینده ای نه چندان دور برای آنها پدیدار م ی مدیریت، قابلیت رقابت خود را حفظ نمایند تا بتوانند ا

تفاوت ما بین انتظارات مشتری و  شود، استفاده الزم را بنمایند و تا حد امکان خود را در مقابل تهدیدات احتمالی مجهز نمایند.

م ی کن د. ب ر اس اس ای ن تعری ف و ب ا درک مشتری پس از دریافت محصول یا خدمت مورد نظر، میزانت رضایت او را تعیین 

بیم ه عرضه شده توسط ش عب  کیفیت خدمات بر خطبکارگیری مدل سروکوال اقدام به اندازه گیری میزان رضایت مشتران از 

از طریق مدل سرکوال مورد ارزی ابی  بیمه ملتشرکت  کیفیت خدمات بر خطبعبارت دیگر موقعیت  در شهرستان گردید. ملت

ارائه شده بود. در گام بعدی با اس تفاده از م دل ک انو ب ه  کیفیت خدمات بر خطیج شنانگر رضایت مشتریان از قرار گرفت و نتا

 8ویژگی م ورد بررس ی  25اقدام گردید و  نتایج نشان داد که بر اساس نظرات مشتریان از  کیفیت خدمات بر خططبقه بندی 

ه ای وردن مزیت رقابتی و تمرکز بر رضایت مشتری باید بر ویژگ یها برای بدست آویژگی جذاب می باشند. به هر حال شرکت

ه ای تمرکز کنند. در نتیجه توجه اصلی این مطالعه بر بهبود فرآیندهای مرتبط با ویژگی متوسطکیفیت جذاب بجای الزامی یا 

ب تعی ین گردی د ل ذا جذاب می باشد. از آنجائی که در این بررسی هشت ویژگی به عنوان ویژگی ج ذا کیفیت خدمات بر خط

فرایندهای داخلی متناظر با ارائه این خدمات باید جهت بهبود انتخاب گردن د. س پس در اولوی ت بع د فراین دهای متن اظر ب ا 

سازمانهای خدماتی برای بهبود کیفیت خ دمات های جذاب برای بهبود انتخاب می شوند. البته الزم به یادآوری است که ویژگی

 (.46، ص1994)قبادین و دیگران،روبرو هستند که برخی از آنها از  ماهیت خدمات نشات می گیرند با موانع و مشکالتی

 

 پیشنهادات:
را ض رورت  کیفی ت خ دمات ب ر خ طروند خصوصی سازی، مقررات زدایی و رقابتی شدن در صنعت بیمه، توج ه ب ه موض وع 

تحلیل بازار ، شناسایی موقعیت کن ونی موسس ه از دی دگاه بخشیده است. موسسات خدماتی با بکارگیری مدلهای رقابتی بازار، 

مشتریان و مقایسه خود با رقبا می توانند جایگاه خود را مشخص نمایند و نبایستی تنها بر شناخت بازار و مشتریان فعلی تاکید 

ورد استفاده ق رار گی رد. ب رای بلکه باید نظرات و انتظارات مشتریان بالقوه نیز دریافت شده و در تدوین برنامه های آتی م نمود

برای رتبه بندی و اولویت بندی هر یک از مشخصه ه ای کیفی ت  MADMتحقیقات آتی پیشنهاد می شود تا از تکنیک های 

 .سروکوال مورد استفاده قرار گیرد –در فاز تحلیل و نتایج مدل ترکیبی کانو  TRIZاقدام و همچنین مدل 
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دربخش عم ومی، انتش ارات مرک ز آم وزش و  کیفیت خدمات بر خط(، سنجش 1382یاحی )الوانی، مهدی و بهروز ر .1

 تحقیقات صنعتی
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