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چکیده
مقدمه :زندگی عشایری با الهام از الگوهای طبیعت شکل گرفته که نقش مهمی نیز در تاریخ فرهنگ و اقتصاد کشورمان داشتتهاند .امتا در خصتو مشتکت و
سختی زندگی این جوامع ،امروزه توجه به رشد و توسعه در سالهای اخیر در کشورمان این موضوع به جامعه عشایر نیز تسری یافته است .تأمین و توستعه ختدما
اولیه از جمله مهمترین فعالیتهای انجام شده در این ارتباط بوده است .اما به نظر میرسد به رغم توسعه این فعالیتها از سوی ستازمانهای متتولی بترای جامعته
عشایر ،این فعالیتها هنوز نوپا بوده و بررسی و برنامهریزی مناسبتری نیاز است.
هدف پژوهش :بررسی کیفیت خدما رسانی به عشایر منطقه ییتقی دیزاب در دهستان چورزق ،هدف تحقیق است.
روششناسی تحقیق :تحقیق کاربردی ،از نظر بررسی متغیرها توصیفی و از جنبه روش گردآوری اطتعا  ،میدانی بود .به دلیل محتدودیت هزینته و زمتان ،از
نمونهگیری برای انتخاب نمونههای تحقیق استفاده و  102نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شد .روش تجزیه و تحلیل نیز براساس مدل سروکوال بود.
قلمروجغرافیایی پژوهش :منطقه ییتقی دیزاب در دهستان چورزق(استان زنجان) قلمرو جغرافیایی تحقیق بود .این دهستان تنها نواحی است که در شهرستان
طارم ،گروههای عشایر در آن قرار دارند و به صور فصلی در مراتع ییتقی مناطق کوهستانی آن همراه با دام خود کوچ میکنند.
یافتهها و بحث :عشایر مورد مطالعه اهمیت ،ادراك و انتظارا متفاوتی نسبت به کیفیت خدما رسانی دارند .از نظر آنان درك مشکت و شترایط افتراد عشتایر،
تعدد انواع خدما ارائه شده و اطمینان از توزیع مناسب خدما  ،مهمتترین شتاخصهای کیفیتت خدما رستانی هستتند .بیشتترین انتظتارا آنتان نیتز از کیفیتت
خدما رسانی در ابعاد ملموس و همدلی بوده که بیشتر در تعداد خدما و همکاری مناسب سازمانهای ارائه دهنده خدما با افراد بزرگ عشایر است .در سوی دیگر
رابطه معنیداری نیز براساس جنسیت و سن افراد عشایر با ادراك و انتظارا آنان از کیفیت خدما رسانی بود.
نتایج :تأثیر سیاستها و برنامههای اجرایی بر جامعه عشایری که خدما رسانی نیز جز یکی از این برنامهها و سیاستها بوده ،در صورتی آشکار خواهد شد که تمام
برنامهریزی و اجرا با اولویت کامل نیازهای آنان و تأمین منابع کافی انجام گردد .تا مشکت این جوامع نیز کاهش و از مهاجر و تخریب پتانسیلهای تولیدی آنان
اجتناب گردد.
کلید واژه ها :کیفیت خدما  ،مدل سروکوال ،جمعیت عشایر ،منطقه ییتقی دیزاب.
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مقدمه
دسترسی به خدما  ،نیازهای عمومی و فردی را برآورده میکند ،کیفیت زندگی ساکنان را ارتقا میبخشد و در جذب و حفظ ساکنان و
فعالیتهای اقتصادی کمک میکند( .)Sullivan et al, 2014در مقابل عدم دسترسی و محرومیت از خدما  ،موجب کاهش فرصتهای
زندگی بهتر برای انسانها میشود( .)Stafford and Marmot, 2003عموماً موضوع کیفیت در حوزه خدما  ،رابطه مستقیمی با رفاه
انسانها و ایجاد محیطی توانبخش برای برخورداری مردم از حیاتی طوالنی ،سالم و ختق دارد .این مفهوم در سکونتگاههای انسانی از رفع
نیازهای اساسی مردم آغاز شده و به گسترش انواع زیرساختها و امکانا رفاهی در پهنه جمعیتی با توجه به استاندارهای جهانی و سرانههای
تعریف شده ،ختم میشود .کیفیت خدما نوعی قضاو است که مشتریان براساس ادراك خود پس از فرایند دریافت خدما انجام میدهند.
کیفیت خدما مقایسه آنچه مشتری احساس میکند که باید باشد(انتظارا ) ،با آنچه که دریافت داشته است(ادراکا ) میباشد .اگر انتظارا
بیش از ادراکا باشد ،از دید مشتری کیفیت خدما دریافت شده کمتر است و نارضایتی وی را به دنبال دارد(عجم .)1392 ،به عبار دیگر
میزان رضایتمندی استفاده مصرفکنندگان از خدما و احساس رضایت آنها از طریق مقایسه انتظارا اولیه از کیفیت خدما با کیفیت واقعی
آن حاصل میشود( )Krivobokova, 2009و این احساس رضایتمندی از خدما به عواملی چون تجربیا خود فرد ،نیاز افراد و تجربه دیگر
افراد وابسته است(.)Akbaba, 2006
برنامه ریزی برای دسترسی و توزیع بهینه خدما و امکانا به منظور افزایش رفاه و آسایش ساکنان مناطق مختلف در فضای سرزمینی هر
کشور مستلزم اعمال مدیریت بهینه خدما و امکانا در فضاست(خنیفر .)6 ،1389 ،امروزه تأمین کیفیت خدما چالش اصلی و آتی
سازمانهای فعال در این حوزه میباشد .هیچ سازمانی بدون توجه به نیازها و خواست های مشتریان و جلب رضایت آنها نمیتواند به مؤفقیت
دست یابد) .(Buttle, 1995در این میان سازمانهای متولی خدما رسانی نیز برای خدما رسانی در مناطق جغرافیایی ،نیازمند بازخورد
خدما خود در روند زمانی هستند تا از این طریق شکاف خدماتی که بیانگر تفاو میان وضع مطلوب و وضع موجود بوده را با در نظر گرفتن
خواستههای جامعه هدف کاهش دهند .بنابراین برخورداری از خدما و ارائه آن امری مهم و در عین حال بدیهی است .اما مقوله مهمتر ،کیفیت
خدما است چرا که توجه به کیفیت خدما یکی از عوامل مؤثر در مؤفقیت و بقای هر جامعهای از جمله جامعه عشایری بوده است.
عشایر کوچنده یکی از آسیبپذیرترین گروههای موجود در جوامع به دلیل ماهیت زندگیشان هستند .زندگی عشایری با الهام از الگوهای
طبیعت شکل گرفته که نقش مهمی نیز در تاریخ فرهنگ و اقتصاد کشورمان داشتهاند .اما در خصو مشکت و سختی زندگی این جوامع،
امروزه توجه به رشد و توسعه در سالهای اخیر در کشورمان این موضوع به جامعه عشایر نیز تسری یافته است .تأمین و توسعه خدما اولیه،
توسعه آموزشهای علمی و  ...از جمله مهمترین فعالیتهای انجام شده در این ارتباط بوده است .با این حال به رغم توسعه این فعالیتها از
سوی سازمانهای متولی برای جامعه عشایر ،به نظر میرسد این فعالیتها هنوز نوپا بوده و بررسی و برنامهریزی مناسبتری برای این امر نیاز
است .سازمان امور عشایر استان زنجان و بالتبع شهرستان طارم نیز یکی از این سازمانهای متولی بوده که با وجود فعالیتهای خدما رسانی در
میان عشایر دهستان چورزق ،اما برای بهبود کیفیت خدما رسانی ،نیازمند ارزیابی و آگاهی از میزان رضایت عشایر از خدما خود میباشند.
عشایر دهستان چورزق از دو ایل ،ایل سون و شاهسون هستند که برحسب اقتضای شرایط اقتصادی خود بخشی از آنان در گیتن و بخشی نیز
در دهستان چورزق و روستاهای آن ساکن هستند .این عشایر تنها در فصل بهار و تابستان برای تأمین علوفه مورد نیاز دام خود کوچ میکنند و
در ماههای دیگر سال در روستاهای جمال آباد ،هزاررود و گیتن ساکن میشوند .این در حالی است که عشایر مورد مطالعه به دلیل جدا افتادگی
جغرافیایی و شرایط سختی که بر زندگی آنان بوده امکان استفاده مؤثر از برخی خدما ارائه شده به طور مناسب را ندارند که در این میان
شناخت کافی از توانها و امکانا و ارائه کیفیت مناسب خدما از سوی دیگر میتواند موجب ترغیب این جوامع به گسترش فعالیتهای خود
گردد .بنابراین به دلیل اهمیت داشتن بهبود کیفیت خدما رسانی که نیازمند ارزیابی و آگاهی از میزان رضایت عشایر از خدما خود میباشد،
تحقیق به صور یک مطالعه موردی سعی دارد به بررسی آن در میان عشایر دهستان چورزق بپردازد.
در دهههای اخیر ،مجموعه قابل توجهی از ادبیا در ارتباط با مفهوم کیفیت خدما  ،ابعاد و روشهای اندازهگیری آن مورد بررسی قرار
گرفته است( .)Albacete- Saez et al, 2007از زمانی که نقش خدما در زندگی روزمره آشکار شد ،مقوله کیفیت خدما نیز مورد توجه
قرار گرفت( .)Ghobadian et al, 1994مفهوم کیفیت در مقابل کلمه خدما که وسعت و تنوع معانی وسیعی دارد( .)Johns, 1999یک
مفهوم شناخته شده و از جمله اصطتحاتی است که علیرغم قدمت آن ،از تعریف مشخص و یکسانی نزد همگان برخوردار نیست(گرجی،
 .)1387کیفیت خدما مفهومی است که به دلیل عدم وجود اجماع بر روی نحوه تعریف و روش اندازهگیری آن مناقشا فراوانی را برانگیخته
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است( .)Wisniewski, 2001تعاریف متعددی از کیفیت خدما ارائه شده است؛ گرونوس کیفیت خدما را اندازه مغایر بین ادراك مشتری
از خدمت و انتظارا او تعریف کرده()Gronroos, 2001؛ زیتهامل کیفیت خدما را قضاو همه جانبه مشتری درباره ماهیت برتری خدمت
نسبت به خدما مشابه با مزیتهای برجسته آن تعریف کرده است( .)Zeithaml, 1987یا عثمان و اون  ،کیفیت خدما را به عنوان درجهای
از اختتف بین ادراك و انتظارا مشتریان از خدما تعریف میکنند( ،)Othman and Owen, 2001همچنین پاراسورامان نیز کیفیت
خدمت را سازگاری پایدار با انتظارا مشتری و شناخت انتظارا مشتری از خدمت خا تعریف کرده است (Parasuraman,1987; A
).Parasuraman et al, 1988
کیفیت خدما باید به طور مستقل به عنوان مفاهیم مختلف ارزیابی شود که رضایت ارزیابی ذهنی پس از خرید و یا استفاده می شود( Van
 .)Duin, 2016مطالعه کیفیت خدما در سال  1980زمانی آغاز شد که گرونروس ( ،)1984اولین مدل برای اندازهگیری کیفیت خدما را
ایجاد کرد .او سه مؤلفه کیفیت خدما را شناسایی کرد .کیفیت مربوط به آنچه تحویل داده میشود(نتیجه) ،کیفیت عملکرد یا روند ارائه
خدما (نحوه ارائه آن) و کیفیت تصویر .بعداً پاراسورامان و همکارانش( ،)1985مدل سروکوال را پیشنهاد دادند .این مدل ،کیفیت خدما را به
عنوان اختتف میان انتظارا مشتری از ارائه خدما و برداشت مشتری از خدما دریافتی نشان میدهد .مدل ارائه شده آنان شامل ده بعد:
ملموس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،ارتباطا  ،اعتبار ،امنیت ،شایستگی ،ادب ،قدردانی از مشتری و قابلیت دسترسی بوده که از آن زمان به بعد
معموالً از این روش به عنوان روش سروکوال در ادبیا استفاده میشود .اما آنها سپس در سال  ،1988ده جنبه یاد شده را در پنج بعد ختصه
کردند).(Andaleeb et al, 1998; Allan, 2003; Baston, 1997
جدول  .1ابعاد و مؤلفه های مدل سروکوال
ابعاد
ملموس

عوامل محسوس که جنبههای فیزیکی و تجهیزاتی
سازمان ارائه دهنده خدما را ارزیابی میکنند.

اعتماد

قابلیت اعتماد که توانایی سازمان را در ارائه خدما به
شکل صحیح و در زمان تعیین شده میسنجد.

پاسخگویی

پاسخگویی که تمایل عناصر سازمان را برای کمک به
استفادهکنندگان و ارائه هر چه سریعتر خدما به
آنها ارزیابی میکند.

اطمینان
خاطر

اطمینان یا تضمین که دانش ،ادب و توانایی کارکنان
در ایجاد اطمینان خاطر در مشتریان را میسنجد.

همدلی

همدلی که میزان اهمیت دادن به مشتریان و طرز
رفتار فردی کارکنان با مراجعهکنندگان را مورد
سنجش قرار میدهد.

مؤلفه
تجهیزا مدرن؛ امکانا فیزیکی قابل توجه؛ کارکنانی با ظاهر تمیز و آراسته؛
محیطی تمیز و پاکیزه.
انجام کار یا خدمت وعده داده شده در زمان معین؛ نشان دادن عتقه خالصانه
برای حل مشکت مشتری؛ انجام صحیح خدما در اولین زمان؛ ارائه و انجام
خدمت در زمانی که وعده داده شده؛ ارائه گزارشا صحیح و بدون نقص.
بیان دقیق خدماتی که به مشتریان ارائه خواهد شد؛ ارائه خدما در کمترین
زمان ممکن؛ تمایل دائمی کارکنان برای کمک به مشتریان؛ پاسخ کارکنان به
سواال مشتریان تحت هر شرایط.
ایجاد اعتماد در مشتریان از طریق رفتارهای مطلوب؛ حساس امنیت مشتریان
در تعامت خود با سازمان؛ رفتار مؤدبانه و محترمانه با مشتریان؛ کافی بودن
دانش کارکنان برای پاسخ به سواال مشتریان.
توجه فردی به مشتریان؛ ساعت های کاری مناسب برای کلیه مشتریان؛ نشان
دادن توجه شخصی به مشتریان توسط کارکنان؛ خواستار بهترین منافع برای
مشتریان؛ درك نیازهای خا مشتریان.

منبع :شفیعی ثابت و دوستی 1395 ،؛ حسینی و همکاران1389 ،؛ Saraei et al., 2012

بنابراین با توجه به آنچه که گذشت ،ابعاد و مدل کیفیت خدما پاراسورامان و همکارانش( ،)1985یکی از مدلهایی است که برای بررسی
کیفیت خدما مورد استفاده قرار میگیرد( .)Izogo et al, 2015این مدل به شناسایی شکاف میان انتظارا مشتریان و عملکرد واقعی
خدماا ارائه شده پرداخته و رضایت مشتریان را ارزیابی میکند( .)Barabino and Deiana, 2013بنابراین در این مدل ،هر کدام از ابعاد،
مؤلفههای اصلی تحقیق بوده که در دو سطح کیفیت خدما ادراك شده عشایر و انتظارا آنان از خدما ارائه شده بررسی میشود .شکل(،)1
مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد.
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

عشایر ،جامعهای با فعالیتهای اقتصادی به شما میروند که خصوصیتهای اجتماعی -فرهنگی و شیوه سکونت ویژهای دارند .از نظر
اقتصادی ،درآمد عشایر به دام و دامداری وابسته است .آنها برای بهرهگیری از مراتع و امکانا زندگی از مکانی به مکان دیگر کوچ میکنند و
به شیوه سنتی به دامداری میپردازند .این گروه از جامعه انسانی همواره در بیشتر مناطق و گاهاً در کنار ساکنین نواحی روستایی زندگی میکنند،
البته پیداست که شیوه سکونت و زندگی جامعه عشایر ،تفاو های بسیاری با ساکنین نواحی روستایی دارد ،جدول(.)2
جدول  .2مالكهای تفکیك جامعه روستایی از جامعه عشایری
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

مالك غالب جامعه
نیاز پایهای
فعالیتهای غالب
فعالیتهای جانبی
مازداد تولید
تنوع کشت
بهرهگیری از زمین
تحرك گروهی
تجربه و تخصص
بازده در هکتار
نظام آبیاری
منزلت اجتماعی
روابط اجتماعی
تبعیت از طبیعت

جامعه روستایی
آب و زمین
کشاورزی
دامداری
عموماً زراعی
زیاد
در یک منطقه
اسکان
در امور زراعی
زیاد
پیچیده
در رابطه با آب و زمین
پیچیده
زیاد
منبع :کشاورزی و همکاران1355 ،

جامعه عشایری
مرتع و دام
دامداری سنتی
کشاورزی
عموماً دامی
کم
در دو منطقه
کوچ
در امور دامی
کم
فاقد نظام آبیاری
در رابطه با دام
ساده
کم

نظام عشایری در کشورمان به علت تحوال چند دهه گذشته ،دستخوش دگرگونیهای فراوانی شده است .عشایر با توجه به نقشی که در
کشورمان داشتهاند ،در طول برنامههای توسعه نیز همواره مورد توجه قرار گرفته است ،جدول(.)3
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جدول  .3مفاد قانونی مصوب برای عشایر در برنامههای توسعه
ردیف

برنامه

1

برنامه اول توسعه

1368 -1372

2

برنامه دوم توسعه

1374 -1378

3

برنامه سوم توسعه

1379 -1383

4

برنامه چهارم توسعه

1384 -1388

5

برنامه پنجم توسعه

1384 -1390

مفاد قانونی
 ایجاد شعب دادگاه سیار عشایری در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرستانهای مجاور.
 تأمین بیمههای اجتماعی با اولویت روستائیان ،عشایر و گروههای آسیبپذیر
 ساماندی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها متناسب با مزایای نسبی هر منطقه
 نگهداشت جمعیت عشایر براساس رابطه تعادل بین دام و ظرفیت مرتع و تآمین مشاغل مولد برای
عشایر مازداد
 تأمین اعتبارا برای اسکان  20هزار خانوار داوطلب عشایر برای اسکان
 تأمین تسهیت بانکی برای احداث مسکن و اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری عشایر
 تأمین سوخت مورد نیاز عشایر در فواصل  5کیلومتری با قیمتهای رسمی
 مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جمعیت عشایر.
 ساماندهی عشایر سیار کشور در طی دو برنامه  5سال از نظر اقتصادی ،معیشتی و اشتغال با حفظ
توانمندیهای تولید ،مسکن ،ایجاد امکانا زیربنایی و خدما رسانی.
 ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب.
 تأمین اعتبارا روستایی و عشایر در طول برنامه به میزان ارقام بودجه
 اجرای برنامه حفظ ،احیاء ،اصتح ،توسعه و بهرهبرداری از منابع تجدید شونده
نپوشش کامل سوخترسانی به عشایر ،جنگلنشینان و روستائیان
 واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر
 تهیه و اجرای برنامههایی برای پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر
ژنتیک دامها
 افزایش پوشش بیمههای اجتماعی با توجه خا به روستائیان و عشایر
 پوشش کامل جمعیتی از بیمه همگانی خدما درمانی
 حفظ آثار و فرهنگ سنتی ،قومی ،ایلی ،ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور
 آزادسازی عرصه منابه طبیعی و اعمال مدیریت بهرهبرداری بهینه
 واگذاری اراضی مرتعی قابل احیاء برای دامداران دارای پروانه بهرهبرداری
 پوشش کامل سوخترسانی به عشایر
 واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر
 تصویب آییننامه ایجاد اشتغال پایدار برای عشایر کوچنده
منبع :مطالعا اسنادی تحقیق

به طور کلی براساس قانون برنامههای توسعه ،نگهداشت و اسکان عشایر همواره یکی از مفاد قانونی بسیار مهم بوده که اغلب در بیشتر
برنامهها مورد توجه قرار گرفته که این امر تناقض بسیاری با شیوه معیشت و نحوه زندگی آنان دارد .در سوی دیگر مشخص گردید که در طول
این برنامهها ،فعالیت هایی نیز برای تأمین خدما این ساکنان انجام شده که طبیعتاً بررسی کیفیت این خدما و فعالیتها نیز مهم خواهد بود.
زیرا شناخت میزان رضایت عشایر از خدما میتواند نقش اساسی در شناخت تأمین رضایت عشایر از خدما ایفا کند.
تاپ و همکاران( ،)20111بر این عقیدهاند که ادبیا مربوط به مدل سروکوال و ارزیابی کیفیت خدما غنی و متنوع بوده و این مدل به
عنوان یکی از مناسبترین روشهای اندازهگیری است( .)Taap et al, 2011از مدل سروکوال برای اندازهگیری کیفیت خدما در موضوعا
مختلف خدما استفاده شده است( .)Ladhari, 2008بخشهای بهداشتی ;(Carman, 1990; Headley et al, 1993; Lam, 1997
) ،Kilbourne et al.,2004; Andaleeb et al, 2013; Li et al, 2011فست فود( ،)Lee et al, 1997تجار الکترونیک( Kassim
)et al, 2010؛ ارتباطا از راه دور( ،)Van der Wal et al, 2002زنجیره خرده فروشی(،)Arun Parasuraman et al, 1994
سیستمهای اطتعاتی( )Jiang et al, 2000و خدما کتابخانهای و کتابداری( .)Cook and Thompson, 2001براساس پیشنه تحقیق،
پژوهشی با مضمون ارزیابی کیفیت خدما ارائه شده به عشایر یافت نگردید ،با این وجود بررسی پیشینه تحقیق مشخص میکند که استفاده از

- Taap et al

1
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مدل سروکوال و بررسی سطح رضایتمندی در میان ساکنین شهری و به خصو ساکنین روستایی همواره مورد توجه بوده و تحقیقا در
خوری نیز انجام شده است .ولی زاده اوغانی و وفایی پورسرخابی( ،)1397مدل سروکوال را در بررسی رضایت ساکنان روستایی از طرحهای
بهسازی مسکن روستایی مورد استفاده قرار میدهند .شفیعی ثابت و دوستی( ،)1395در تحقیقی با استفاده از مدل سروکوال ارزیابی رضایتمندی
روستائیان از کیفیت خدما شرکت آب و فاضتب روستایی را در شهرستان دلفان بررسی میکنند .در تحقیق دیگر علیجان زاده و
همکاران( ،)1394ادراکا و انتظارا مردم شهر و روستا را از کیفیت خدما ستمت در استان قزوین بررسی میکنند .همچنین دوستار و
همکاران( )1393نیز کیفیت خدما دفاتر  ICTروستایی را بر رضایتمندی مشتریان را بررسی میکنند .آنان به ترتیب رضایت مشتریان را در
قابلیت اطمینان ،همدلی ،تضمین ،پاسخگویی و عوامل فیزیکی(ملموس) میدانند .در مطالعا شهری نیز بررسی و استفاده از مدل سروکوال
مورد توجه بوده است .درسخوان و همکاران( ،)1400رضایتسنجی منظر شهری بلوار  45متری ائلگلی شهر تبریز را با استفاده از مدل سروکوال
بررسی میکنند .دویران( ،) 1398کیفیت خدما شهری در محت اسکان غیر رسمی شهر زنجان را با استفاده از مدل سروکوال بررسی میکند.
نصیری( ،)1397که میزان رضایت از کیفیت خدما مدیریت شهری در مناطق حاشیهنشین استم آباد کرج را با استفاده از مدل سروکوال بررسی
میکند.
در مطالعا خارجی نیز استفاده از مدل سروکوال و بررسی کیفیت خدما در موضوعا مختلف مورد توجه بوده است .مارکوویچ و
سبرك( ،)20211کیفیت خدما جهانگردی روستایی را با استفاده از مدل سروکوال بررسی میکنند .کادال و میرونو( )20202که کیفیت خدما
گردشگری روستایی را بررسی میکنند .یا در مطالعا شهری افروج و همکاران( )20213به بررسی کیفیت خدما شهری در محلههای مسکونی
منطقه داکا در بنگتدش میپردازند؛ هام و هایدوك( ،)20164به ارزیابی کیفیت خدما شهری در شهر بانکوك؛ یا در مطالعه دیگر تالیا و
همکارانش( ،)20145کیفیت خدما شهری و تفریحی را برای کودکان از منظر خدما عمومی بررسی میکنند .همچنین آکگول( )20126که
رضایت شهروندان از خدما ارائه شده را در شهر کرشایر ترکیه را بررسی میکند .به طور کلی برحسب آن چه که بیان شد بررسی کیفیت
خدما موضوعی است که همواره مورد توجه بوده و در این میان یکی از ابزارهای مطلوبی که میتواند میزان ادراکا و انتظارا را از کیفیت
خدما بسنجد ،مدل سروکوال است .استفاده از این مدل نیز با توجه به اهمیت درك نیاز جامعه عشایر و کیفیت ادراك شده آنان که میتواند در
تأم ین خدما مناسب برای آنان از اهمیت باالیی برخوردار باشد ،تحقیق به بررسی این مطالعه در میان عشایر دهستان چورزق میپردازد.

روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ،از بعد میزان کنترل و بررسی متغیرها توصیفی و از جنبه روش گردآوری اطتعا  ،میدانی است .به
دلیل محدودیت هزینه و زمان ،امکان بررسی تمام اعضای جامعه مورد مطالعه نبوده و لذا همانند بسیاری از تحقیقا موردی در این تحقیق نیز
از نمونهگیری برای انتخاب نمونههای تحقیق و جمعآوری اطتعا استفاده شده است .اما از آنجا که تعداد خانوارهای مورد مطالعه در منطقه
ییتقی مورد مطالعه کمتر بوده از همین رو واحد نمونهگیری برحسب تعداد افراد عشایر در نظر گرفته شد .بنابراین براساس حجم جامعه و مقادیر
اطمینان از واریانس جامعه 102 ،نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب گردیدند.

گردآوری اطتعا اولیه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکر است که جهت اندازهگیری متغیر کیفیت خدما رسانی از 5
بعد ،عوامل ملموس ،قابلیت اعتماد و اطمینان ،پاسخگویی ،اطمینان خاطر و همدلی استفاده شد .جدول(.)4
1

- Marković and Šebrek
- Kudla and Myronov
3 - Afroj et al
4 - Ham & Hayduk
5 - Taleai et al
6 - Akgul
2
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جدول  .4شاخصها و متغیرهای تحقیق
ابعاد
متغیرهای توصیفی
عوامل ملموس

قابلیت اعتماد و
اطمینان

پاسخگویی

اطمینان خاطر

همدلی

شاخصها و متغیرها
جنسیت ،تحصیت  ،سن و شغل
مناسب بودن مکان ارائه خدما رسانی به عشایر(موقعیت)؛ دسترسی مناسب و آسان افراد عشایر به لحاظ رفت و
آمد به محل خدما رسانی؛ تعدد انواع خدما ارائه شده به افراد عشایر؛ کیفیّت مناسب خدما ارائه شده به افراد
عشایر؛ میزان تعرفه تعیین شده عشایر برای استفاده از خدما ؛ میزان اعتبارا دولتی و سازمانی برای ارائه
خدما به خانوادههای عشایر.
اطمینان داشتن به توزیع مناسب خدما در میان افراد و خانوادههای عشایر؛ نشان دادن عتقه و اشتیاق به ارائه
خدما از سوی واحدهای خدما رسانی؛ اطمینان از انجام به موقع و درست خدما رسانی به خانوادههای عشایر؛
اعتماد به توانایی سازمانها و بخشهای مربوطه برای ارائه خدما ؛ میزان استفاده از فناوریهای نوین در ارئه
خدما .
دسترسی مناسب افراد عشایر به سازمانهای ارائه دهنده خدما برای ارائه و پیگیری مشکت خود؛ پیگیری
سازمان مربوطه برای ارائه خدما مناسب و با کیفیت؛ میزان توجه بخشها و سازمانهای ارائه دهنده خدما به
نظرا افراد عشایر؛ میزان اطتعرسانی در زمینه زمان و مکان ارائه دهنده خدما ؛ پیگیری سازمان ارائه دهنده
خدما به لحاظ تعمیر و بازسازی خدما مورد نظر.
میزان اعتماد افراد عشایر به کارکنان و مسئولین واحد خدما رسانی؛ اطمینان خاطر داشتن افراد عشایر نسبت به
کیفیت خدما ارائه شده؛ اطمینان داشتن عشایر به دریافت خدما به شکل درست؛ اطمینان داشتن به تعهد
سازمان و بخش مربوطه به انجام خدما مفید و کافی؛ اثرگذاری خدما ارائه شده برای رفع نیازهای عشایر.
درك مشکت و شرایط افراد عشایر در ارائه خدما ؛ توجه به گروههای آسیبپذیر عشایر در ارائه خدما
مناسب؛ احترام و ارزش یکسان قائل شدن در ارائه خدما برای تمام گروههای عشایر؛ ارتباط و همکاری مناسب
بخشها و سازمانهای ارائه دهنده خدما با افراد بزرگ عشایر؛ میران مشارکت افراد عشایر در نگهداری و
مراقبت از خدما .
مجموع
منبع :مطالعا اسنادی تحقیق1399 ،

فراوانی
4
6

5

5

5

5
26

اما براساس محدودیت زمانی که افراد مورد مطالعه در منطقه ییتقی دیزاب تنها در ماه و فصول خاصی حضور داشتند ،ابتدا هماهنگیهای
الزم برای تکمیل پرسشنامه انجام شد و سپس پس از فراهم نمودن شرایط حضور در منطقه ییتقی ،توزیع پرسشنامه به صور تصادفی در
میان افراد نمونه توزیع گردید .در توزیع پرسشنامه نیز ضمن انتخاب تصادفی نمونهها تا حد ممکن سعی گردید انتخاب نمونهها به صور برابر
در تمام گروهها انجام شود .برای تجزیه و تحلیل اطتعا نیز از آزمونهای توصیفی(انحراف معیار ،میانگین ،تفاضل) و استنباطی(آزمون تی تک
نمونهای و همبستگی پیرسون) استفاده شد .اما جهت روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از  5نفر از اساتید و متخصصین استفاده شد .در این
روایی بررسی مناسب بودن متغیرها و سؤاال پرسشنامه در راستای موضوع تحقیق هدف اصلی بود .اما برای پایایی پرسشنامه نیز از آزمون
آلفای کرونباخ بهره گرفته شد ،جدول(.)5
جدول  .5پایایی ابعاد مورد مطالعه در تحقیق
ابعاد
بخش اطتعا فردی
ملموس
قابلیت اعتماد و اطمینان
پاسخگویی
اطمینان خاطر
همدلی
مجموع

تعداد سؤاالت در
پرسشنامه
4
6
5
5
5
5
30
منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

ضریب آلفای کرونباخ
0/831
0/652
0/600
0/789
0/801
-

0/735

-
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قلمرو جغرافیایی پژوهش
منطقه مورد مطالعه در تحقیق ،دهستان چورزق در شهرستان طارم است .این دهستان یکی از دهستانهای شهرستان طارم در استان زنجان
است .این دهستان در بخش چورزق قرار دارد که برحسب استقرار موقعیت طبیعی ،بیشتر در موقعیت کوهستانی قرار دارد .این دهستان تنها
نواحی است که در شهرستان طارم ،گروههای عشایر در آن قرار دارند و به صور فصلی در مراتع ییتقی مناطق کوهستانی آن همراه با دام خود
کوچ میکنند ،جدول(.)6
جدول  .6موقعیت طبیعی استقرار روستاها در دهستانهای بخش چورزق و جمعیت عشایر دهستان چورزق
موقعیت طبیعی
تعداد کل روستاها
بخش

چورزق

شهرستان
طارم

دهستان

تعداد روستا

موقعیت دشتی
تعداد
روستا

درصد
% 10
% 31 / 6

موقعیت کوهستانی
تعداد
روستا
27
13

3
30
چورزق
6
19
دس تجرده
جمعیت عشایر
عشایر ییتقی
ایل /طایفه
دهستان
بخش
 148نفر
ایل سون و شاهسون
چورزق
چورزق
منبع :سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 ،و سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده کشور1399 ،

درصد
% 90
% 68 / 4
عشایر قشتقی
0

عشایر دهستان چورزق به صور نیمه کوچ رو تنها در فصول بهار و تابستان در منطقه ییتقی دیزاب کوچ میکنند .این منطقه ییتقی در
موقعیتی قرار دارد که از شمال به گیتن ،از جنوب به روستای جمال آباد ،از غرب روستای هزاررود و در موقعیت شرق نیز به رودخانه جمالآباد
میرسد .منطقه ییتقی دیزاب در ارتفاع  2هزار و  200متری قرار گرفته و از جمله مناطق ناهموار و کوهستانی شهرستان به شمار میرود .عشایر
دهستان چورزق از دو ایل /طایفه ایل سون و شاهسون هستند که این دو ایل نیز جزو ایلهای بزرگ استان زنجان بوده که در شهرستانهای
دیگر نیز قرار دارند .با توجه به سختی زندگی و دسترسی نامناسب به بسیاری از خدما آموزشی و  ...بیشتر خانوارهای عشایر دهستان چورزق در
سکونتگاههای خود در مناطق روستایی یا گاهاً در مناطق شهری زندگی میکنند و تنها تعدادی از جمعیت در منطقه ییتقی با دام خود کوچ
میکنند .با این حال سازمان امور عشایر استان زنجان و شهرستان طارم نیز به صور سیار خدماتی نیز به آنان در منطقه ییتقی ارائه میدهد.
این خدما بیشتر به صور تأمین آب شرب سالم ،خدما درمانی سیار ،سوخترسانی و  ...بوده که این خدما نیز به دلیل کوهستانی بودن
منطقه ییتقی دیزاب همواره با مشکت بسیاری روبه رو بوده است.
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شکل  .2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

یافته ها و بحث
یکی از اساسیترین عناصر دنیای امروز جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی ،وجود خدما است .دسترسی نامناسب به خدما باعث
شکلگیری گروههای اجتماعی در مناطق شده و زمینهساز نابرابریها و بیعدالتی در مناطق میگردد .در تحقیق  102نفر از افراد عشایر دهستان
چورزق که در منطقه ییتقی دیزاب ساکن بودند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .در این مطالعه سعی گردید پرسشنامه در تمام گروها توزیع گردد تا
مؤلفههای تحقیق نیز به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرند .مردان بیشترین گروه پاسخگویان بودند که بیشتر تحصیت آنان نیز ابتدایی بوده
است .طبیعتاً دامداری فعالیتها اصلی آنان بوده و بیشتر آنان نیز در گروه سنی 60 -40 ،سال بودهاند ،جدول(.)7
جدول  .7یافتههای توصیفی و فردی مشارکتکنندگان در تحقیق
جنسیت

فراوانی

درصد

گروه سنی

فراوانی

درصد

شغل

فراوانی

درصد

مرد
زن
تحصیت
خواندن و نوشتن
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان و باالتر

59
43
فراوانی
11
48
31
12

% 57/8
% 42/2
درصد
% 10/8
% 47/1
% 30/4
% 11/8

کمتر از  20سال
 20تا  40سال
 40تا 60سال
بیشتر از 60سال

3
34
53
12

% 2/9
% 33/3
% 52/0
% 11/8

کشاورزی
دامداری
خانهدار
سایروبدونشغل

9
69
22
2

% 8/8
% 67/6
% 21/6
% 2/0

تعداد کل نمونه 102 :نفر
منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

خدما  ،فعالیتهایی هستند که به منظور حل مشکت ارائه میشوند .آن همچنین مفهومی است که ابعاد گستردهای دارد که در مدل
سروکوال این ابعاد در  5بعد مورد توجه قرار گرفتند .تعدد انواع خدما ارائه شده به خانوارهای عشایر؛ اطمینان به توزیع مناسب خدما در میان
خانوارهای عشایر؛ پیگیری سازمان برای تعمیر و بازسازی خدما ارائه شده؛ اثرگذاری خدما برای رفع نیازهای عشایر و همچنین درك
مشکت و شرایط افراد و خانوارهای عشایر در ارائه خدما به آنان ،مهمترین متغیرهای تحقیق که از نظر افراد عشایر بیشترین اهمیت را دارند،
جدول(.)8
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میانگین

رتبه

ملموس

17/4

1

اعتماد و اطمینان

13/11

4

پاسخگویی

13/2

3

اطمینان خاطر

12/4

5

همدلی

جدول  .8میزان اهمیت شاخصها و متغیرهای تحقیق
ابعاد

16/8

2

شاخصها و متغیرها

انحراف

میانگین

رتبه

مناسب بودن مکان ارائه خدما رسانی

0/649

2

6

دسترسی به لحاظ رفت و آمد به محل خدما رسانی
تعدد انواع خدما ارائه شده به خانوارهای عشایر

1/046
0/648

2/4
4

5
1

کیفیّت خدما ارائه شده به خانوارهای عشایر
میزان تعرفه تعیین شده برای استفاده از خدما

0/769
0/749

2/8
3

4
3

اعتبارا دولتی و سازمانی برای ارائه خدما
اطمینان به توزیع مناسب خدما در میان خانوارهای عشایر

0/760
0/821

3/2
3/4

2
1

نشان دادن عتقه و اشتیاق به ارائه خدما از سوی سازمانها و ...
اطمینان از انجام به موقع و درست خدما رسانی به خانوارهای عشایر

0/819
0/410

2/4
3/2

3
2

اعتماد به توانایی سازمانها و مسئولین برای ارائه خدما
استفاده از فناوریهای نوین در ارائه خدما

0/765
0/649

2/11
2

4
5

دسترسی به سازمانها برای پیگیری مشکت خود
پیگیری سازمان برای ارائه خدما مناسب و با کیفیت

0/768
0/649

3/2
2

2
4

توجه سازمان ارائه دهنده خدما به نظرا و پیشنهادا افراد عشایر
میزان اطتعرسانی برای زمان و مکان ارائه دهنده خدما

0/821
0/503

2/4
1/6

3
5

پیگیری سازمان برای تعمیر و بازسازی خدما ارائه شده
اعتماد به کارکنان و مسئولین خدما رسانی

0/649
0/503

4
1/6

1
4

اطمینان داشتن افراد عشایر نسبت به کیفیت خدما ارائه شده
اطمینان به دریافت خدما به شکل درست و به موقع

0/768
0/502

1/6
3/2

4
2

اطمینان به تعهد انجام خدما مفید و کافی از سوی سازمان
اثرگذاری خدما برای رفع نیازهای عشایر

0/700
0/851

2/2
3/8

3
1

درك مشکت و شرایط افراد و خانوارهای عشایر در ارائه خدما
توجه به گروههای آسیبپذیر در ارائه خدما مناسب به آنان

1/002
0/918

4/2
4

1
2

0/503
0/410

3/4
2/2

3
5

1/121

3

4

احترام و ارزش برابر در ارائه خدما برای تمام گروههای عشایر
همکاری مناسب سازمانهای ارائه دهنده خدما با افراد بزرگ عشایر
میزان مشارکت افراد در نگهداری و مراقبت از خدما

معیار

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

در مدل سروکوال ،شاخصهای ابعاد هر کدام در دو گروه ادراك و انتظارا بررسی میشوند .در ادراك ،به میزان ادراك خود از دریافت
خدما و در انتظارا به میزان رضایت قابل قبول برای رفع نیاز پرداخته میشود ،جدول( .)9افراد عشایر به لحاظ مکانی که به آنان
خدما رسانی می شود ،رضایت مناسبی دارند .آنان به اشتیاق و عتقه سازمان که خدما مورد نظر را به آنان ارائه میدهد ،اعتماد دارند.
همچنین آنان بیشترین رضایت خود را به اطتعرسانی برای زمان و مکان ارائه دهنده خدما  ،اعتماد به کارکنان و مسئولین خدما رسانی و نیز
به میزان مشارکت افراد عشایر در نگهداری و مراقبت از خدما بیان کردند.
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جدول  .9ادراك و انتظارات افراد عشایر از شاخصها و متغیرهای پنج گانه تحقیق
ادراکات
ابعاد

شاخصها و متغیرها

انحراف

همدلی

اطمینان خاطر

پاسخگویی

اعتماد و اطمینان

انحراف

میانگین

رتبه

مناسب بودن مکان ارائه خدما رسانی

1/041

3/08

1

0/575

دسترسی به لحاظ رفت و آمد به محل خدما رسانی
تعدد انواع خدما ارائه شده به خانوارهای عشایر

1/340
0/628

2/87
2/11

2
6

0/603
0/792

2/21
3/35

کیفیّت خدما ارائه شده به خانوارهای عشایر
میزان تعرفه تعیین شده برای استفاده از خدما

0/930
0/787

2/47
2/12

3
5

0/669
1/001

2/55
2/78

4
3

اعتبارا دولتی و سازمانی برای ارائه خدما
اطمینان به توزیع مناسب خدما در میان خانوارهای عشایر

0/829
0/443

2/19
1/89

4
4

0/749
0/500

3/21
2/55

2
2

نشان دادن عتقه و اشتیاق به ارائه خدما از سوی سازمانها و ...
اطمینان از انجام به موقع و درست خدما رسانی به خانوارهای
عشایر
اعتماد به توانایی سازمانها و مسئولین برای ارائه خدما

0/790

2/66

1

0/466

2/31

2

0/434
0/604

1/90
2/58

4
1

0/770

1/89

4

0/777

1/99

3

استفاده از فناوریهای نوین در ارائه خدما
دسترسی به سازمانها برای پیگیری مشکت خود

0/488
0/622

2/14
1/90

3
5

0/603
0/637

1/79
3/01

5
1

پیگیری سازمان برای ارائه خدما مناسب و با کیفیت
توجه سازمان ارائه دهنده خدما به نظرا و پیشنهادا افراد
عشایر

0/574

2/35

3

0/609

2/51

2

0/356
0/656

1/85
1/84

3
4

میزان اطتعرسانی برای زمان و مکان ارائه دهنده خدما
پیگیری سازمان برای تعمیر و بازسازی خدما ارائه شده

0/892
0/909

2/76
2/16

1
4

0/502
0/637

1/50
2/99

5
2

اعتماد به کارکنان و مسئولین خدما رسانی
اطمینان داشتن افراد عشایر نسبت به کیفیت خدما ارائه شده

0/921
0/662

3/06
2/39

1
3

0/764
0/603

2/10
1/79

2
4

اطمینان به دریافت خدما به شکل درست و به موقع
اطمینان به تعهد انجام خدما مفید و کافی از سوی سازمان

1/022
0/632

2/49
2/32

2
4

0/742
0/699

1/94
1/75

3
5

اثرگذاری خدما برای رفع نیازهای عشایر
درك مشکت و شرایط افراد و خانوارهای عشایر در ارائه خدما

0/723
0/836

2/28
2/12

5
5

0/581
1/090

2/14
2/69

1
2

توجه به گروههای آسیبپذیر در ارائه خدما مناسب به آنان
احترام و ارزش برابر در ارائه خدما برای تمام گروههای عشایر

0/829
0/731

2/25
2/31

4
3

0/669
0/878

2/45
2/63

4
3

0/975

2/62

2

0/740

3/08

1

0/925

2/82

1

0/858

2/39

5

معیار

ملموس

انتظارات

همکاری مناسب سازمانهای ارائه دهنده خدما با افراد بزرگ
عشایر
میزان مشارکت افراد در نگهداری و مراقبت از خدما

معیار

میانگین

رتبه

2/13

6
5
1

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

در مقابل آنان بیشترین انتظارا خود را نیز در تعدد انواع خدما ارائه شده؛ اطمینان از انجام به موقع خدما رسانی؛ دسترسی مناسب به
سازمانهای ارائه دهند خدما برای پیگیری مشکت خود ،اثرگذاری خدما برای رفع نیازهای خود و همکاری مناسب سازمانهای ارائه
دهنده خدما با افراد بزرگ عشایر میدانند .براساس ابعاد مورد مطالعه نیز ،بیشترین انتظارا آنان نیز در ابعاد ملموس و همدلی بوده است،
جدول(.)10
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جدول  .10میانگین و شکاف ادراکات و انتظارات خدماترسانی در میان خانوارهای عشایر
ابعاد

ادراکات

انتظارات

اخالف شکاف

ملموس
اعتماد و اطمینان
پاسخگویی
اطمینان خاطر
همدلی

14/83
10/89
11/69
12/55
12/13

16/23
10/81
11/12
9/72
13/24

1/392
-0/078
-0/490
-2/833
1/108

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

در مدل سروکوال ،تفاو میان انتظارا و ادراکا  ،اختتف شکاف کیفیت در خدما مورد نظر را نشان میدهد .مثبت بودن شکاف خدما
بیانگر این است که خدما ارائه شده کمتر از انتظارا مورد نظر بوده است و همچنین منفی بودن یک اختتف نیز به معنای برآورده شدن
انتظارا در حد قابل قبول است .آن چه که مشخص است مقدار شکاف و اختتف خدما مورد انتظار در ابعاد ملموس و همدلی مثبت بوده
است .در مقابل مقدار اختتف شکاف در اطمینان خاطر؛ پاسخگویی و اعتماد منفی بوده است .این بدین معناست که افراد و خانوارهای عشایر
مورد مطالعه بیشترین اختتف کیفیت خدما را در ابعاد ملموس و همدلی دارند .حال پس از بررسی شاخصها و ابعاد مورد مطالعه در مدل
سروکوال ،بررسی دیگر ،مقایسه میانگین هر کدام از ابعاد در دو گروه انتظارا و ادراکا است .برای این تحلیل با توجه به مورد قبول بودن
پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک ،از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردید ،جدول( .)11بین میانگین ابعاد مورد مطالعه و سطح مطلوبیت
عددی تعیین شده ،تفاو معنیداری وجود دارد .که این میانگین در ابعاد ملموس و همدلی بیشتر بوده است .با این حال به طور خا میان
میانگین سطح ادراکا و انتظارا عشایر نیز براساس ابعاد مورد مطالعه در بررسی کیفیت خدما رسانی تفاو معنیداری وجود دارد.
جدول  .11بررسی ابعاد مورد مورد مطالعه براساس آزمون تی تك نمونهای
مطلوبیت عددی= 3
درجه

ابعاد
ملموس
اعتماد و اطمینان
پاسخگویی
اطمینان خاطر
همدلی

آزادی

میانگین

اختالف

سطح

سطح اطمینان % 99

میانگین

معناداری

پایینترین

باالترین

ادراکا

101

2/47

-0/52778

0/000

-0/6117

-0/4438

انتظارا
ادراکا

101
101

2/70
2/18

-0/29575
-0/82157

0/012
0/001

-0/3648
-0/8760

-0/2267
-0/7672

انتظارا
ادراکا

101
101

2/16
2/34

-0/83725
-0/66275

0/000
0/000

-0/8908
-0/7327

-0/7837
-0/5928

انتظارا
ادراکا

101
101

2/24
2/51

-0/76078
-0/49020

0/000
0/005

-0/8033
-0/5714

-0/7183
-0/4090

انتظارا
ادراکا

101
101

1/94
2/43

-1/05686
-0/57451

0/000
0/000

-1/1217
-0/6849

-0/9921
-0/4641

انتظارا

101

-0/35294
2/65
منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

0/000

0/4571

-0/2488

در سوی دیگر ادراکا و انتظارا افراد و گروههای عشایر نیز نسبت به کیفیت خدما رسانی متفاو است .این افراد نسبت به کیفیت
خدما رسانی دیدگاههای متفاوتی دارند که شناخت آن ،آگاهی مناسبی را فراهم میکند.
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جدول  .12رابطه میان ادراکات و انتظارات برای جنسیت و سن افراد عشایر
ابعاد
ادراکا

انتظارا

جنسیت

0/356
همبستگی پیرسون
0/062
سطح معناداری
102
حجم نمونه
*0/652
همبستگی پیرسون
0/02
سطح معناداری
102
حجم نمونه
*
** سطح اطمینان در  99درصد /سطح اطمینان در  95درصد
منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

سن
**0/401
0/000
102
**0/802
0/000
102

آنچه که بررسی مشخص میکند ،رابطه مثبت و معنیداری میان سطح ادراکا و انتظارا مشارکتکنندگان با سن و جنسیت آنان وجود دارد.
بیشترین رابطه میان انتظارا و سن افراد عشایر که در تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند وجود دارد.

نتیجه گیری
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عنوان یکی از سه جامعه شهری ،روستایی و عشایری از نظر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دارای نقشهای مهمی در کشور میباشند که احیاء و
تداوم سازگاری در کنار حفظ و توسعه توانمندیهای آنان میتواند به مثابه توسعه ملی باشد .در ارتباط با این جوامع ،در فرآیند تغییر و تحول و
تحوال اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی جوامع ،شیوه کوچ و استقرار ،اشکال بهرهبرداری و سایر جنبههای زندگی عشایری نسبت به جوامع
یکجانشین شهری و روستایی کمتر دستخوش عوامل تغییر قرار گرفته است .این جوامع به دلیل ویژگیهای خا خود از جمله ابتدایی بودن
زندگی اجتماعی ،سطح نامطلوب زندگی ،سطح پایین فناوری و سطح سواد و  ...دارای مشکت عدیدهای هستند که این امر نیازمند توجه و
شناخت هر چه بیشتر نارسائیها برای این جوامع است .با این حال به دلیل وجود پیچیدگیها ،تحوال و تغییرا سریع ،محدودیت منابع،
نیازهای فراوان در دنیای کنونی و ضرور پایداری در مسیر توسعه ،ایجاد مینماید ضمن بهره جستن از تفکر ،توجه به برنامهریزی را نیز دو
چندان نموده تا با نگاه به تجارب گذشته و داشتههای موجود و نیز بهرهمندی از کلیه تکنیکهای برنامهریزی ،تصویر آینده در جهت تعالی و
توسعه ترسیم گردد .در سالهای گذشته از نظر برخورداری و دسترسی به امکانا و خدما زیربنایی و رفاهی؛ فعالیتها و اقداما مناسبی برای
جوامع عشایر در کشورمان صور گرفت که نواحی ییتقی دیزاب در دهستان چورزق نیز از این قائده مستثنی نبوده است .در این منطقه ییتقی
که بیشتر ساکنین آن به صور نیمه کوچرو هستند ،تنها در بخشی از سال برای تأمین علوفه مرتعی خود به این منطقه ییتقی همراه با دام خود
کوچ میکنند .در این منطقه ییتقی برخی از خدما تأمین آب شرب ،سوختهای فسیلی ،خدما درمانی سیار و  ...برای آنها فراهم میگردد.
با این حال به دلیل جدا افتادگی جغرافیایی و شرایط سختی که بر زندگی آنان بوده امکان استفاده مؤثر از برخی خدما ارائه شده به طور مناسب
فراهم نشده و همین امر موجب کاهش کوچروی و نیمه اسکان شدن تعداد از آنان در سالهای گذشته شده است .تحقیق با این آگاهی به
صورتی یک مطالعه موردی سعی در بررسی کیفیت خدما رسانی براساس مدل سروکوال برای عشایر منطقه ییتقی دیزاب در دهستان چورزق
داشت .برحسب آنچه که تحقیق به نتایج آن دست یافت .عشایر مورد مطالعه اهمیت ،ادراك و انتظارا متفاوتی نسبت به کیفیت خدما رسانی
دارند .از نظر آنان درك مشکت و شرایط افراد و خانوارهای عشایر در ارائه خدما  ،تعداد انواع خدما ارائه شده و همچنین اطمینان به توزیع
مناسب خدما در میان خانوارهای عشایر ،مهمترین شاخصهای کیفیت خدما رسانی هستند .براساس ادراکی که آنان نیز نسبت به کیفیت
خدما رسانی دارند ،بیشترین انتظارا آنان از کیفیت خدما رسانی در ابعاد ملموس و همدلی بوده که انتظارا آنان بیشتر در تعدد انواع خدما
ارائه شده و همکاری مناسب سازمانها و بخشهای ارائه دهنده خدما با افراد بزرگ عشایر است .در سوی دیگر یافتههای تحقیق مشخص
کرد که گروههای عشایری نیز ادراکا و انتظارا متفاوتی نسبت به کیفیت خدما رسانی دارند که در این میان جنسیت و سن مهمترین مؤلفه
بوده است .زنان و مردان چه در جامعه عشایری و چه در زندگی یکجانشینی ادراکا و انتظارا متفاوتی نسبت به خدما دارند و طبیعتأ کسانی
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که سن بیشتری نیز دارند انتظارا بیشتری نیز از کیفیت خدما رسانی خواهند داشت .به طور کلی تأثیر سیاستها و برنامههای اجرایی بر جامعه
عشایری که خدما رسانی نیز جز یکی از این برنامهها و سیاستها بوده ،در صورتی آشکار خواهد شد که تمام برنامهریزی و اجرا با اولویت کامل
و توجه ویژه به منابع الزم و کافی ،فعالیتهای مرتبط با خود را انجام دهند تا مشکت این جوامع نیز کاهش و از مهاجر و تخریب
پتانسیل های تولیدی آنان اجتناب گردد .با توجه به آنچه که گذشت ،تحقیق پیشنهادا زیر را برای بهبود کیفیت خدما رسانی در جامعه
عشایری مورد مطالعه بیان میکند:
 ایجاد ،توسعه و تقویت تشکلهای گروهی در میان خانوارهای عشایر برای مشارکت بیشتر آنان در تصمیمسازی و بهبود مدیریت خدما رسانی.
 بهرهگیری از ظرفیت تشکلها و افراد بزرگ عشایر برای پیشبرد اهداف و رفع نیازهای جامعه عشایر.
 استفاده از فنآوری مناسب برای بهبود کیفیت خدما رسانی به گروههای عشایر.
 تقویت و متناسبسازی ساختار اداری -اجرائی برای تأمین مناسب و بهینه خدما برای عشایر.
 تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز برای تقویت سازمان امور عشایر در سطوح ملی و استانی جهت ایفای نقش بیشتر در ارائه خدما .
 گسترش مطالعا و پژوهشهای کاربردی برای شناسایی و نیازسنجی خدما عشایر.
 همچنین ارتقاء کمی و کیفی آموزش در جامعه عشایری در حوزه دانش و مهار .
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محقق بر خود الزم می داند از همکاری سازمان امور عشایر استان زنجان و شهرستان طارم و به خصو
چورزق برای پاسخ به سؤاال پرسشنامه تشکر و قدردانی کند.
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ABSTRACT
Introduction Nomadic life is inspired by the patterns of nature that have played an important role in the
history of culture and economy of our country. But regarding the problems and hardships of life in these
communities, today the attention to growth and development in recent years in our country, this issue has
spread to the nomadic community. Provision and development of basic services has been one of the most
important activities in this regard. However, it seems that despite the development of these activities by the
organizations in charge of the nomadic community, these activities are still young and more appropriate
study and planning is needed.
Purpose of the research: The purpose of this study is to evaluate the quality of services provided to
the nomads of Dizab summer region in Chorzeq rural district.
Methodology Applied research was descriptive in terms of variables and field in terms of data collection
method. Due to cost and time constraints, sampling was used to select research samples and 102 people
were selected as the sample. The analysis method was based on SERVQUAL model.
Geographical area of research Dizab summer region in Chavarzagh rural district (Zanjan province) was
the geographical area of research. This village is the only area where nomadic groups are located in Tarom
city and they migrate seasonally in the summer pastures of its mountainous areas with their livestock.
Results and discussion The studied tribes have different importance, perceptions and expectations
regarding the quality of service delivery. According to them, understanding the problems and conditions of
nomadic people, the variety of services provided and ensuring the proper distribution of services are the
most important indicators of the quality of service delivery. Most of their expectations are from the quality
of service delivery in tangible and empathetic dimensions, which is mostly in the number of services, and
the appropriate cooperation of service organizations with large tribal people. On the other hand, there was a
significant relationship between the gender and age of nomads and their perceptions and expectations of the
quality of services.
Conclusion The impact of policies and executive plans on the nomadic community, of which service
delivery is one of these programs and policies, will become apparent if all planning and implementation is
done with the full priority of their needs and adequate resources. To reduce the problems of these
communities and to avoid migration and destruction of their productive potentials.
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