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چکیده
امروزه ارزیابی کیفیت خدمات شهری ،ازجمله گامهـای اساسـی در تـدوین برنامـههای ارتقـاء کیفیـت محسـوب
میشود .سنجش کیفیت در مقیاس شهری ،بهویژه مقیاس محالت محروم ،در تبیین فاصله و عدالت توزیع منـابع
در فضای جغرافیایی نقش تعیینکننده دارد .این مقاله باهدف بررسی میـزان شـکاف ادراکـی و انتظـاری کیفیـت
خدمات شهری در محالت اسکان غیررسمی زنجان با مدل سروکوال تدوینیافته است .روش تحقیق پـژوهش از
نوع تحلیلی -تطبیقی با ماهیت کاربردی بوده که با روش میدانی –کتابخانهای (اسنادی) گردآوری دادهها صـورت
پذیرفته است .دادههای جمعآوریشده در نرمافزار  SPSSپیاده شده و با استفاده از مـدل سـروکوال و آزمونهـای
آماری اسپیرمن ،تی زوجی و فریدمن تجزیهوتحلیل دادهها صورت پذیرفته است .نتـایج حاصـل از مطالعـه نشـان
میدهد میزان شکاف ادراکی و انتظاری کیفیت خدمات شـهری در محـالت اسـکان غیررسـمی بـاال میباشـد و
معیارهای مدل سروکوال عمدتاً بـر یکـدیگر اثرگـذار و دارای ارتبـاط معنـادار میباشـند .همچنـین در رتبهبنـدی
معیارهای ادراکی و انتظاری ،ضمن وجود تفاوت رتبهای بین معیارهای پنجگانه سروکوال ،معیار اطمینان بخشی در
اولویت اول کیفیت خدمات شهری در محالت موردمطالعه میباشد.
واژگان کلیدی :محالت شهری ،مدل سروکوال ،خدمات شهری ،اسکان غیررسمی ،شهر زنجان.

 . 1نویسنده مسئول

Email: socialcapital2007@gmail.com
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مقدمه
در کشورهای درحالتوسعه و جهان سوم روند رشد شهرنشینی و بهتناسب آن رشد سریع جمعیت شهری ،عمدتاً ریشـه در
تمرکزگرایی منابع و خدمات در فضای شهری و انتقال عمدتاً اجباری جمعیت پیرامون به نقاط برخوردار از خدمات شهری
مانند اشتغال ،حمل نقل ،آموزش ،بهداشت ،و ...بوده است .در این فرایند فضا و امکانات شهری پاسخگوی جمعیـت وارده
نبوده و عدهای از تازه واردان شهری را به حاشیه شهر میراند .نتیجه این حاشیه راندگی شکلگیری شـیوهای از سـکونت
بنام اسکان غیررسمی است که عمدتاً با تصرف عدوانی زمین و ساخت تدریجی سرپناه ناایمن بـا برخـورداری حـداقلی از
امکانات شهری همراه میباشد .ازاینرو در کشورهای درحالتوسعه بخصوص در مناطق شهری آن ،رشد سریع شـهرها و
جمعیت آن بسیار بیشتر از ظرفیت نهادهای خدمات رسان (بهویژه شهرداریها) بوده است ( .)Taleai,2014:56همـین
امر بهطور ناپایداری منجر به عدم تعادلهای فضایی -اجتماعی با نمود فقر شهری ،اسکان و اشـتغال غیررسـمی ،ضـعف
حاکمیت محلی شده و موضوع عدالت اجتماعی در فضا را بهعنوان رویکرد عـدالت و انصـاف در توزیـع خـدمات عمـومی
شهری از اهداف برنامه ریزان شهری ساخته اسـت ( .)Daneshpoor,2016:16دیـدگاه جغرافیـایی عـدالت اجتمـاعی
شهر ،مترادف با توزیع عادالنه امکانات و منابع این مناطق مختلف شهری و دستیابی به آنهـا اسـت .زیـرا عـدم توزیـع
عادالنه آنها به بحرانهای اجتماعی و مشکالت پیچیده فضایی خواهد انجامید (ظاهری و همکاران .)78 :1396،بنابراین
توزیع عادالنه خدمات شهری به عنوان رویکرد راهبردی ،با توجه به اینکه شهر و کیفیت زندگی در آن مسـتقیماً متـأثر از
نوع نگاه به مسائل شهری است ،میتواند معیارهای فوق را تحت تأثیر قرار داده و عدم توزیع مناسب خدمات شهری نیـز
نهتنها میتواند منجر به برهم زدن تعادل جمعت و عدم توازن آن در شهر شود ،بلکه فضای شهری را متناق

با عـدالت

در ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل دهد (زنگیآبادی و همکـاران .)197 :1394،ارزیـابی میـزان و کیفیـت ارائـه خـدمات
شهری در فضای شهری بهویژه محالت کم برخوردار مانند سکونتگاههای غیررسمی واقع در محـدوده شـهر تبیینکننـده
میزان عدالت توزیعی خدمات در مدیریت شهری است .شوراهای اسالمی بهعنوان نهاد محلی سیاستگذار و تبیینکننـده
نحوه توزیع خدمات در فضای شهری و شهرداری بهعنوان نهاد و بازوی مجری سیاستهای مزبـور ،نقـش اساسـی را در
ارائه خدمات مختلف شهری دارا میباشند .نگرش فقرزدایـی ،بهینهسـازی خـدمات ،کـاهش محرومیـت در سیاسـتهای
شوراهای اسالمی شهر و به تناسب آن تبیین چارچوب این نگرش در بودجه سنواتی و نظـارت بـر اجـرای آن ،منجـر بـه
انطباق نهاد مجری (شهرداری) باسیاستهای مزبور شده و بهتدریج توزیع بهتر خدمات در منـاطق کـم برخـوردار بـهویژه
محالت اسکان غیررسمی محدوده شهر را سببساز خواهد شد .سنجش میزان ارائه خدمات منوط به درک میزان شـکاف
از ادراک (خدمات ارائهشده موجود) و میزان انتظار شهروندان محالت میباشد تـا بتـوان بـا درک شـکاف موجـود مقـدار
خدمات ارائهشده محالت را تبیین کرد .شهر زنجان با جمعیت بالغبر  430هزار نفر بهعنوان یکی از شهرهای میانی کشور
در نیمه شمال غربی کشور واقع گردیده است .این شهر بهعنوان مرکز استان زنجان بالغبر  200هکتـار محـدوده اسـکان
غیررسمی داشته که در  7محله مستقر در محدوده قانونی شـهر میباشـد .بـا توجـه بـه نـوع و نحـوه شـکلگیری ایـن
سکونتگاهها دو محله اسالمآباد و نجفآباد (بیسیم) بهعنوان بزرگترین محالت اسکان غیررسمی شهر زنجـان شـناخته
میشوند .این محالت به مانند اکثر محالت اسکان غیررسمی همواره با مشکالت متعدد خدماتی ماننـد وضـعیت کالبـدی
نامناسب معابر ،ضعف دسترسی به خدمات عمومی ،وضعیت نامناسـب فاضـالب ،مسـکن نامناسـب ،بهداشـت و آمـوزش
ناکافی ،کمبود شدید مکان تفرجی و رفاهی ،تراکم شدید جمعیت در کنار عوامل دیگری مانند ضعف اعتماد و پاسـخگویی
مدیریت شهری برخوردار میباشد .احساس سوءاستفاده مدیران و نمایندگان از آنها ،احساس عدم توجـه جـدی مـدیریت
شهری به وضعیت کالبدی محالت ،ضعف همدلی مدیران شهری و عدم پاسـخگویی بـه نیازهـا و خواسـتههای عمـومی
ساکنان ،منجر به ایجاد شکاف بین سطح انتظار و ادراک ساکنان این محالت از کیفیت خـدمات شـهری گردیـده اسـت.
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تبیین میزان رضایتمندی و میزان انتظار ساکنان از خدمات موجود در سکونتگاههای غیررسمی در تدوین الگوهای مداخله
چنین بافتهای مؤثر میباشد .چراکه شناخت سطح خدمات موجود و سطح خدمات مورد انتظار سـاکنان ،مـدیریت شـهری
(بهویژه شهرداریها) را در سیاستگذاری و اجرای بهینه برنامههای مداخله بر اساس نیاز مردم سوق میدهد .لذا ضرورت
بر این است که ابتدا شکاف خدماتی بین سطح موجود و سطح مورد انتظار سنجیده شـده و سـپس بـا توجـه بـه ارزیـابی
صورت گرفته برنامهریزی الزم برای بهبود کیفیت فضایی صورت پذیرد .پژوهش حاضر باهـدف بررسـی میـزان شـکاف
ادراکی و انتظاری خدمات ارائهشده در محالت کم برخوردار (اسکان غیررسمی) تدوینیافته اسـت تـا بـا مقایسـه درک و
انتظار ،ارزیابی کیفیت خدمات شورا و شهرداری را تبیین نماید .در این راستا سؤال اساسی پژوهش این میباشد که :میزان
ادراک از کیفیت خدمات ارائهشده در سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان با میزان انتظار از خـدمات چگونـه میباشـند و
ارتباط خدمات درک شده با مورد انتظار چگونه است؟ و اینکه اولویت رتبهای انتظارات و ادراکات در بین شهروندان ساکن
در محالت اسکان غیررسمی زنجان بر اساس مدل سروکوال چگونه میباشد؟
در راستای پاسخ به سؤالهای مزبور و تبیین چارچوب منطقی آن فرضهای ذیل تدوین یافت:


معیارهای ادراکی ارزیابی کیفیت خدمات شهری در مناطق اسکان غیررسمی شهر زنجـان بـا یکـدیگر در ارتبـاط و
اثرگذار بر هم میباشند.



میزان شکاف بین ادراک و انتظار از کیفیت خدمات در سکونتگاههای غیررسمی زنجان در مـدل سـروکوال معنـادار
میباشد.



رتبهبندی معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات شهری به لحاظ ادراک و انتظار متفاوت از هم میباشند.

در موضوع سنجش خدمات شهری و استفاده از مدل تحلیل شکاف در سـنجش کیفیـت خـدمات پژوهشهـای متعـددی
صورت گرفته است ازجمله پژوهشهای اخیر میتوان به پـژوهش هـام و هایـدوک )2016(1در بررسـی کیفیـت خـدمات
شهری شهر بانک وک با مدل سروکوال اشاره کرد که به این نتیجه رسـید کـه میـزان ادراک از خـدمات ارائهشـده توسـ
شهرداری بسیار کمتر ،و میزان انتظار از خدمات مورد ارائه بسیار بـاالتر اسـت .تالیـا2و همکـارانش ( )2014در مطالعـهای
دسترسی به خدمات شهری و تفریحی کودکان از منظر خـدمات عمـومی پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه
بخشهایی از منطقه  7تهران دسترسی کافی به خدمات آموزشی و تفریحی کودکان ندارند .آکگـول )2012(3در مقالـهای
با عنوان اندازهگیری میان رضایت شهروندان از خدمات ارائهشده بهوسیله شهرداری شهرکریشایر ترکیـه بـه ایـن نتیجـه
دستیافت که میزان رضایتمندی از خدمات شهری با توجه به منطقهای که افـراد در آن سـکونت دارنـد متفـاوت اسـت.
رودیگرز4و همکارانش ( )2009در تحقیقی با عنوان تغییر و تحول در خدمات شهرداری پیش بهسـوی کیفیـت در بخـش
عمومی ،با استفاده از مدل گرونر و شاخصهای کیفیت فنی ،عملکردی به این نتیجه رسیده است که خدمات ادراکشـده
با میزان رضایت شهروندان رابطه مستقیم و قوی دارد .بهطوریکه باور عمـوم بـر ایـن اسـت کـه تـأثیر کـافی ادراکـات
شهروندان و رضایت مزایای طوالنیمدتی در ایجاد ارزش عمومی دارد .نصـیری ( )1397در مقالـهای بـا عنـوان ارزیـابی
میزان رضایت از کیفیت خدمات مدیریت شهری در مناطق حاشیهنشین اسالمآباد کرج با استفاده از مدل سروکوال به این
نتیجه رسیده است که میان انتظارات و ادراکهای شهروندان شکاف جدی وجود داشته و سطح رضایتمندی اندک اسـت.
کمانداری و رهنما ( )1397در مقالهای با عنوان سنجش کیفیت خدمات شهری در منـاطق  2و  4شـهر کرمـان بـا مـدل
ســروکوال بــا روش توصــیفی -تحلیلــی و بــا اســتفاده از متغیرهــای پنجگانــه عوامــل ملمــوس ،اطمینــان ،پاســخگویی،
. Ham & Hayduk
. Taleai
. Akgul
. Rodriguez
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مسئولیتپذیری و همدلی ،به این نتیجه رسیده است که بیشترین شکاف در مورد شاخصهای ملموس و محسوس است.
هاشمی و عباسی ( )1397در پژوهشی با موضوع طراحی الگوی سنجش رضایت شهروندان و مراجعین خدمات شهری بـا
روش کالبدی با  12مؤلفه نور ،روشنایی ،پروژههای عمران شهری ،مهندسی ایمنی ،حملونقل ،عالئم و تابلوهای شهری،
پسماند ،نظافت ،سرویس بهداشتی ،فضای سبز ،سالمت ،امنیت اجتماعی و وضعیت زیسـتمحیطی بـه بررسـی رضـایت
شهروندان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که خدمات عمومی تأثیر معناداری بر رضایت شهروندان دارد .توکلی نیـا و
هرائینی ( )1397در مقاله خود با موضوع ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری با اسـتفاده از
مدل کانو و سروکوال در دربند تهران به این نتیجه دست یافتند که بیشترین شکاف کیفیت در بعد محسوسات و کمتـرین
شکاف در بعد پاسخگویی است .ابراهیمزاده و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنـوان ارزیـابی و تحلیـل کیفـی خـدمات
شهری در شهرداری سنقر با استفاده از مدل سروکوال به این نتیجه دستیافت که میان ادراک و انتظار شهروندان تفاوت
معنادار وجود داشته و تمام ابعاد پنجگانه سروکوال به یک اندازه اهمیت ندارد.
مبانی نظری
یکی از مهم ترین تحوالت دهه آخر قرن بیستم در زمینه بهبود عملکرد مدیریت شهری ،اندازهگیری رضـایت شـهروندان
بهعنوان یکی از عناصر و الزامات اصلی سیستمهای مدیریتی در مؤسسات و بنگاههـای کسـبوکار بـود .نظـام عملکـرد
مدیریت شهری یکی از زیرسیستمهای نظامهای مدیریت منابع انسانی است کـه نقـش مهـم در شـکلگیری رفتارهـای
کارآفرینانه دارد .ارزیابی عملکرد در کل فرایند مدیریت انجام میشود (برک پور .)211 :1389،یکی از نظامهـای ارزیـابی
عملکرد مدیریت شهری ،ارزیابی کیفیت خدمات مورد ارائه به شهروندان میباشد .کیفیت یعنـی انـدازه و جهـت مغـایرت
میان ادراک مشتری از خدمات و انتظار وی از آن .اندازهگیری کیفیت خدمات از تفاضل میان عملکـرد خـدمات دهنـده و
انتظار مشتری به دست میآید ( .)Baki,2009:12بهطورکلی کیفیت یعنی راضـی نگاهداشـتن شـهروندان بـا بـرآوردن
نیازهای فزاینده آنها بهطور دائم و بهبود مواردی که در مورد آن توافق شده است (نصیری .)293 :1397،وظیفه مـدیران
شهری پاسخگویی مناسب به انتظارات شهروندان میباشد .اما به هر صورت ارائه خدمات همواره نمیتواند رضایت مـردم
را حاصل کند .رضایت در بخش خدمات شهری ،زمانی به ارزشافزوده منجر میشود کـه حسابرسـی درسـتی از خـدمات
صورت پذیرد ( .)Kadago,2014:189ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و فعالیتهایی اطالق میشود که بـهمنظور
افزایش استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف و شـیوههای تـوأم بـا کـارآیی و اثربخشـی صـورت
میگیرد (قرخلو و همکاران .)204 :1395 ،یکی از شـیوههای ارزیـابی عملکـرد کـارآیی شـوراها و شـهرداریها ،ارزیـابی
عملکرد بهوسیله مردم است .بهطوریکه ازیکطرف رضایت مردم از عملکـرد سـنجیده میشـود و از طـرف دیگـر نهـاد
مربوطه مقدار موفقیت خود را کسب رضایت مردمی درک میکند .در این حال شهروندانی که رضـایت بیشـتری از شـورا
شهرداری داشته باشند با اطمینان بیشتری وظایف شهروندی مانند پرداخت عوارض و مشارکت در برنامـههای عمـومی را
انجام میدهند (فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی .)63 :1391،در این رابطه ارتباط شورا و شـهرداری بـا شـهروندان بـهعنوان
صاحبان اصلی شهر از اهمیت زیادی برخوردار است .شوراهای اسالمی بهعنوان سیاستگذار و تبیینکننـده نحـوه هزینـه
کرد ،توزیع و تقسیم اعتبارات در فضاهای شهری و شهردار بهعنوان دستگاه مجری سیاسـتهای ارائـه خـدمات شـناخته
میشوند .بهطور عمده اصلیترین هدف شورای شهر در مدیریت شـهری هدفگـذاری خـدمات ،برنامـهریزی ،طرحهـای
مبتنی بر رفع مشکالت شهری در جهت خدماترسانی به شـهروندان اسـت ( .)Cheema & ward,1993:1بنـابراین
عملکرد شوراهای شهر و بهتبع آن شهرداریها بر کیفیت زندگی شهروندان و حیات شهری پایـدار مـؤثر بـوده و ارزیـابی
عملکرد آنها ،اقدامی سازنده و اصالحگرایانه برای بالندگی و پویایی بهحساب میآید (فقیهـی و سـاالر زهـی.)6 :1383،
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بهطور عام در جهت ارزیابی عملکرد سازمانها ،شرکتها ،دستگاههای اجرایی و بهطور خـاص در ایـن پـژوهش شـورا و
شهرداری ،روش و مدلهای مختلفی وجود دارد .مدل کانو یکی از روشهای سنجش عملکرد است .این مدل که توسـ
نوراکی کانو ژاپنی در سال  1984ارائه شده ،کیفیت خدمات را در ارتباط با نیاز مشتری تعریف نموده و بر کیفیـت خطـی و
دوبعدی تأکید دارد ( .)Davenport & Short,1990:11در این مدل کیفیت اساسی ،عملکردی و انگیزشی ابعاد مهم
ارزیابی را تشکیل میدهند ( .)Kano,1984:40این مدل بهعنوان ابزاری اثرگذار برای ارزیـابی نیـاز مورداسـتفاده قـرار
میگیرد ( )Qianly et al,2009:89که سطوح مختلـف عملکـردی (نیـاز و عـدم نیـاز) و احسـاس رضـایت از طریـق
ویژگیهای محصول درک شده و طراحان در زمان طراحی محصول باید ترکیبی مناسب از آنها در محصول اعمال نماید
( .) Macdonald et al,2006مدل دیگر بانام فورنل که توس فورنل در کشور سوئد ارائه گردید به چهار بعـد اساسـی
وفاداری ،شکایت ،استنباط از عملکرد و انتظار مشتری (شهروند) تأکید شده است .این مدل بهصورت جامع امکان ارزیـابی
خدمات در یک مقیاس وسیع و ارتباط برقرار کردن کیفیت با رفتار مشتری را فراهم مـیآورد (کمانـداری و رهنمـا:1387،
 .)52مدل اسکمپر مدل دیگری است که توس الکس اسبورن آمریکایی در کتابی با عنوان تحلیل علمی مطـرح شـد .در
مدل اسکمپر ابعاد هفتگانه جانشینسازی ،ترکیب کردن ،رفاه و سازگاری ،بزرگسازی ،سایر استفادهها ،حـذف کـردن و
معکوس سازی شکلدهنده نوآوریها بوده و بر اساس سؤال ،ایده و انگیزه ایجاد میشود (نادری .)1395:75،کلیـد و رمـز
موفقیت مدل بر پایه سؤاالت ششگانه :چه کسی ،چه چیزی ،چرا ،چه موقع ،کجا و چگونه شکلگرفته و مبنـای ارزیـابی
عملکرد کیفیت خدمات میباشد (صحت و همکاران .)6 :1393،مدل رایج و کاربردی دیگر که مورداستفاده پژوهش حاضر
نیز میباشد ،مدل سروکوال(1تحلیل شکاف) است .این مدل توس پاراسورامان و همکاران وی (زتهامل و بـری) در سـال
 1988ارائه و توسعهیافته است .سروکوال ترکیبی از خدمات و کیفیت است (شفیعی ثابت و میـر واحـدی .)88 :1396،کـه
هدف نهایی آن رهنمون سازی سازمان بهسوی تعالی عملکـرد میباشـد ( )Ebrahim & Imani,2014:204در ایـن
مدل کیفیت خدمات با استفاده از فاصله بین تصورات و انتظارات مشتری (شهروند) درباره عملکرد کیفیت خدمات سازمان
تعیین میگردد ( .)Bridogan et al,2009:106جدای از مدلهای کانو ،فورنل ،اسکمپر و سروکوال مدلهای دیگر با
محوریت ارزیابی کیفیت خدمات وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به مدلهای دیوید گـاردین ( ،)1993کیـت اسـمیت
( ،)1994جیسون ( ،)1988میـوری و اتکینسـون ( ،)1998پیترسـنگه ( ،)1998فرانـک زوهـارت و آنجـل مـاتینز (،)1999
گرونروز ( ،)2000سیمونز ( )2000و غیره اشارهکرده که هرکدام از ابعاد مختلفی بر روی کیفیت خدمات متمرکزشدهاند (با
اوش و حکیمی .)5 :1391،از طرف دیگر در شهرهای کشورهای درحالتوسعه و جهان سوم شیوهای از سکونت در حاشیه
فیزیکی و کالبدی شکل میگیرد که مهم ترین عامل آن تمرکز سرمایه ،قدرت و امکانات در شهرها ،عدم توجه به عـدالت
فضایی بهویژه در پیرامون ،گسترش ناهمگون منطقهای ،افزایش جمعیت زمین و عـدم توجـه بـه برنامـهریزی مشـارکتی
است .آنچه در حال حاضر از انواع سکونتگاههای غیررسمی در محدوده قانونی شهر در شهرهای ایران مشاهده میشود در
 4نوع خالصه میگردد -1 :سکونتگاههای غیررسمی تثبیتشده واقع در محدوده قانونی شهر که فاقد هرگونه رشد بوده و
بهتدریج از بافت فیزیکی حاشیه شهر در حال خروج هستند -2 .سکونتگاههای غیررسمی در حال تفکیک از درون ،که در
حال حاضر علی رغم عدم وجود فضای الزم برای گسترش بیشتر از درون در حال خرد شدن بوده و به شیوه غیررسمی باز
تفکیک مجدد غیرقانونی صورت گرفته و بهتبع آن با افزایش خانوار و جمعیت همراه است -3.سـکونتگاههای غیررسـمی
در حال گسترش ،که این سکونتگاههای نزدیک به شهر و به لحاظ فیزیکی چسبیده به شهر میباشند که عمدتاً به شـیوه
غیررسمی ساختوسازها و سکونت در آن صورت میپذیرد -4 .سکونتگاههای غیررسمی در حال شـکلگیری کـه عمـدتاً
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شامل سکونتگاههای با هسته اولیه روستایی است که در فاصله نهچندان دور از شهر قرارگرفته و ابتـدا بهسـرعت کـم در
حال افزایش محدوده خود و بهتدریج با سرعت بیشتر ساختوسازهای غیرمجاز در آن شکل میگیرد .این سـکونتگاههای
در حال حاضر هم جذب جمعیت مهاجر با توانایی اقتصادی پایین ،وهم جمعیت کم برخوردار و ناتوان اقتصادی سـاکن در
شهر مرکزی و هم افزایش خانوار ساکن بومی را مواجه است( .دویران )1397،فارغ از تشریح آنچه دالیـل شـکلگیری و
گسترش سکونتگاههای غیررسمی در شهرهای کشورهای جهان سوم مانند ایران است .آنچه بعد از تثبیت نسبی اینگونه
سکونتگاه ها مسئله اساسی ساکنان آن است ،نوع و میزان خدمات موجود و در حال ارائـه بـه آنهاسـت .درهرصـورت در
هرکدام از این سکونتگاههای غیررسمی (بهجز روستاها) عمدتاً شورا و شهرداری در کنار سایر دستگاههای خدمات رسـان
وظیفه خدماترسانی را بر عهدهدارند .چراکه بافت ایـن محـالت از کمبـود خـدمات مختلـف بهداشـتی ،زیسـتمحیطی،
کالبدی و غیره رنجبرده و معموالً حداقلهای الزم را نیز ندارد .سطح ،مقدار و نوع خدماترسانی در این بافتهـا در قالـب
سیاستهای کلی و جزئی (مانند بازآفرینی) نهادهای تصمیمساز مانند شوراها و نهادهای مجری مانند شـهرداریها اسـت
که تعیینکننده برخورداری و کیفیت خدمات شهری این سـکونتگاهها بـهویژه سـکونتگاههای واقـع در محـدوده قـانونی
شهراست .سنجش سطح و کیفیت خدماترسانی به بافتهای مورداشاره توس شورا و شـهرداری و درک میـزان شـکاف
تطبیقی خدمات در آن منجر به تبیین درست و منطقی سطح خدمات موجـود در ایـن بافتهـا شـده ،نیازهـا و انتظـارات
شهروندان ساکن در آن را برای مدیریت شهری نمایـان تـر خواهـد سـاخت .بـه همـین منظـور ارزیـابی سـطح کیفیـت
خدماترسانی شورا و شهرداری بهعنوان تأثیرگذارترین دستگاههای خدمات رسان هدف اصلی پـژوهش حاضـر میباشـد.
مدل استفادهشده پژوهش برای ارزیابی کیفیت خدمات مدل تحلیل شکاف (سروکوال) میباشد .همانطور که اشاره گردید
مدل مزبور به ارزیابی کیفیت خدمات از منظر ادراک مشتریان (شهروندان) و انتظارات آنها میپردازد .در این مدل فرض
بر این است که سطح کیفیت خدمات دریافتی شهروندان با شکاف میان انتظاراتی که معموالً از خدمات دارند و ادراکشـان
از خدماتی که دریافت میکنند تعیین میشود ( .)Donnely et al,2006:96پاراسورامان ،زتهامـل و بـری پـنج معیـار
مهم ارزیابی کیفیت خدمات در مدل سروکوال ارائه میدهد.
عوامل محسوس و ملموس :این معیار بیشتر جنبههای فیزیکی و تجهیزاتی ارائهدهنده خـدمات را ارزیـابی کـرده و یـا
اینکه بیشتر شکل ظاهری عوامل کالبدی و فیزیکی قابلمشاهده خدمات را موردتوجه قرار میدهد (نایـب زاده و فتـاحی،
 .)132 :1388در خدماترسانی شورا و شهرداری متغیرهایی مانند میزان و کیفیت خدمات زیرسـاختی و روسـاختی ماننـد
وضعیت معابر ،فضای سبز ،بهداشت محی  ،وضعیت مسکن و غیره از عوامل محسوس میباشند.
قابلیت اعتماد :توانایی انجام خدمات وعده دادهشده بهطور قابلاطمینان و دقیق را ارزیابی میکنـد (پاراسـورامان:1387،
 .)33عالقه به حل مشکالت ،میزان اعتماد ،انجام امور در زمان وعده دادهشده ،تمایـل بـه اعتمادسـازی و اعتمادپـذیری،
اطالعرسانی زمان دقیق پروژهها ازجمله معیارهای اطمینان جهت ارزیابی کیفیت خدمات شورا و شهرداری است.
پاسخگویی :به مفهوم تمایل کارکنان به همکاری و کمک به شهروندان میباشـد .تمایـل کارکنـان جهـت کمـک بـه
شهروندان ،پاسخگویی فوری ،اعتماد به عملکرد مـدیران بـا پاسـخگویی مناسـب ،وقـت گذاشـتن بـه شـنیدن نیازهـای
شهروندان و پاسخ مناسب ،منطقی و شفاف به آنها ازجمله موارد است.
اطمینان بخشی :به معنای آگاهی و ادب سازمان و توانایی آنها برای رساندن اطمینان و اعتماد به شهروندان اسـت .در
این بعد احساس امنیت شهروندان در مواجه یا معامله بـا سـازمان ،رعایـت ادب و احتـرام توسـ سـازمان در مواجـه بـا
شهروندان ،حمایت مردم توس سازمان و حمایت سازمان توس مردم ،میزان توجه به منافع فردی و جمعی اهمیت دارد.
همدلی و یکپارچگی :در این معیار با توجه به روحیه افراد ،با هرکدام از آنها برخورد ویژهای میگـردد .بـه طـوری کـه
شهروندان (مشتریان) قانع شوند که سازمان آنها را درک میکند ( .)Allan,2003:1-11میزان عـدم توجـه بـه منـافع
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شخصی ،کار کردن سازمان در کنار مردم ،با و برای مردم ،درک نیازهای مـردم ،تمایـل بـه بهبـود منـافع عمـوم مـردم،
پاسخگویی و انجام وظایف مردمی ازجمله متغیرهای موردبررسی در این بعد میباشد.
مدل سروکوال تا به امروز بدون تغییر باقیمانده و دارای پرسشنامهای  22سؤالی است که با توجه به نوع ،محتوا و مکان
پژوهش هر دو بخش انتظار و ادراک شهروندان (مشتریان) از کیفیـت خدماترسـانی موردسـنجش قـرار میدهـد (علـی
نژاد .)156 :1397،این روش مبانی برای اکثر مطالعات در حوزههای مختلـف ازجملـه حـوزه مـدیریت شـهری اسـت .در
مطالعات گوناگون روش سروکوال ،با استفاده از مدلهای تحلیلی متعددی مورداستفاده قرارگرفته اسـت کـه میتـوان بـه
مطالعات مروری ،گزارش ،مطالعات آماری ،روش تصمیمگیری چند متغیره اشاره کرد (دهقانی و همکـاران .)82 :1396،بـا
توجه به مباح اشارهشده مدل مفهومی پژوهش حاضر به شرح شکل  1است.
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محدوده مورد مطالعه
شهر زنجان با جمعیتی بالغبر  430هزار نفر (بر اساس سرشماری سال  ،)1395بـهعنوان مرکـز اسـتان زنجـان در شـمال
غربی کشور واقع گردیده است .حدود  90هزار نفر از جمعیت شهر زنجان ساکن در  7محله اسکان غیررسـمی میباشـند.
در طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان دو محله اسالمآباد و نجفآباد بهعنوان محـالت
هدف انتخابشدهاند .اسالمآباد با جمعیت حدود  30هزار نفر و نجفآباد با جمعیت حدود  40هزار نفر با مجموع  17هـزار
خانوار بهعنوان بزرگترین محالت اسکان غیررسمی شهر زنجان شناخته میشوند .هر دو این محـالت در دهـه  50ه.ش
براثر مهاجرت روستایی شکلگرفته و در زمان شکلگیری و گسترش در حاشیه فیزیکی شهر واقع گردیده بودند .در حـال
حاضر با توجه به طرحهای آمادهسازی متعدد در پیرامون این محالت و شـکلگیری بافتهـای جدیـد اطـراف آنهـا ،از
حاشیه فیزیکی شهر خارج شده و با توجه به عدم امکان گسـترش فیزیکـی بـهطور نسـبی تثبیتشـده و گـاهی اسـکان
غیررسمی از نوع تفکیک از درون مواجه میباشد( .شکل .)2
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شکل شماره  .2موقعیت محالت اسکان نامتعارف (غیررسمی) شهر زنجان

روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش تحلیلی-تطبیقی با ماهیت کاربردی ،اقدام به ارزیابی کیفیت خـدمات شـهری بافتهـای اسـکان
غیررسمی در محله اسـالمآباد و نجفآبـاد شـهر زنجـان پرداختـه اسـت .روش گـردآوری دادههـای پـژوهش میـدانی و
کتابخانهای -اسنادی بوده است که در روش میدانی از پرسشنامه  22سؤالی سروکوال تعمـیم شـده بـه مسـائل شـهری
استفاده گردیده است .جامعه آماری پژوهش ساکنان سکونتگاههای غیررسمی اسالمآباد و نجفآباد بوده که با توجه به 17
هزار خانوار ساکن در محالت مورداشاره حجم نمونه با استفاده از روش کوکران برابر بـا  382نمونـه میباشـد .دادههـای
جمعآوریشده در نرمافزار  SPSSپیاده شده و با استفاده از روش آماری همبستگی رتبهای اسپیرمن ،تی دو نمونه وابسته
یا تی زوجی و آزمون فریدمن تجزیهوتحلیل دادهها صورت پذیرفت .متغیرهای پژوهش در قالب پنج مؤلفـه اصـلی مـدل
سروکوال (عوامل محسوس و ملموس ،قابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،اطمینان بخشی و همدلی) و  22متغیـر قابـل پرسـش
میباشد (جدول  .)1با توجه به مطالعات نظری صورت گرفته و مباح اشارهشده در چارچوب نظری و با توجه به اسـتفاده
مکرر و پرکاربرد مدل سروکوال در ارزیابی کیفیت خـدمات ماننـد مطالعـات هاشـمی ،رودیگـرز ،کمانـداری ،تـوکلی نیـا،
پاراسورامان ،زتهامل ،هام و هایدوک ،نصیری و سایر پژوهشگران ،روایی مؤلفهها و متغیرهای پـژوهش پرکـاربرد و قابـل
استناد میباشد .جهت پایایی پژوهش متغیرها در نرمافزار  Spssپیاده شده و از تحلیـل قابلیـت اطمینـان و مـدل آلفـای
کرونباخ استفاده گردید .نتایج تحلیل آلفای کرونباخ برای متغیرهای ادراک و انتظار برابر بـا  0/60میباشـد .بـا توجـه بـه
اینکه ضریب آلفای کرونباخ مقداری از  0/1تا  0/9بوده که هر چه قدر به سمت  0/1کاهش مییابد قابلیت اطمینان کمتر
و هر چه قدر به سمت  0/9افزایش مییابد قابلیت اطمینان بیشتر میگردد ،لذا با توجه به ضریب  0/6بهدستآمده ،پایایی
ابزار و متغیرهای پژوهش نسبتاً مناسب میباشد.
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ارزیابی کیفیت خدمات شهری در محالت اسکان غیررسمی...
جدول شماره  .1مؤلفهها و متغیرهای پژوهش بر اساس مدل سروکوال
ردیف

مؤلفه

متغیر (ادراک و انتظار)

ردیف

مؤلفه

متغیر (ادراک و انتظار)

1

عوامل ملموس

خدمات زیرساختی

12

پاسخگویی

تمایل به کمک به شهروندان

2

عوامل ملموس

خدمات روبنایی

13

پاسخگویی

توانایی پاسخگویی سریع

3

عوامل ملموس

وضعیت فیزیکی معابر

14

پاسخگویی

اعتماد به عملکرد مدیران

4

عوامل ملموس

بهداشت محی

15

اطمینان بخشی

احساس امنیت در مواجه یا معامله با سازمان

5

عوامل ملموس

وضعیت مسکن

16

اطمینان بخشی

ادب و احترام در سازمان

6

قابلیت اعتماد

عالقه سازمان به حل مشکالت

17

اطمینان بخشی

حمایت مردم و سازمان از همدیگر

7

قابلیت اعتماد

اعتماد به سازمان

18

اطمینان بخشی

توجه به منافع فردی و جمعی

8

قابلیت اعتماد

انجام درست کارها

19

همدلی و یکپارچگی

همدلی و هماهنگی سازمانی در امور شهروندان

9

قابلیت اعتماد

اعتمادسازی و حفظ اعتمادپذیری

20

همدلی و یکپارچگی

درک متقابل همدیگر در سازمان

10

قابلیت اعتماد

ارائه خدمات در زمان مشخص

21

همدلی و یکپارچگی

بهبود منافع عمومی باوجود محدودیت منابع

11

پاسخگویی

پاسخگویی به نیازها و خواستهها

22

همدلی و یکپارچگی

انجام وظایف با کمک شهروندان

بحث و یافتهها
دادههای توصیفی از مشخصات عمومی جامعه آماری که حاصل پیادهسازی دادههای میـدانی (پرسـشنامه سـروکوال) در
نرمافزار  SPSSبوده است ،نشان میدهد از تعداد  382پاسخدهنده (عمدتاً سرپرست خـانوار)  18درصـد زن و  82درصـد
مرد میباشند .میانگین سنی پاسخدهندگان حدود  49سال و میانگین سکونت در محل بیش از  18سال میباشـد .بـهطور
نسبی حدود  95درصد شهروندان از امور شورا و شهرداری زنجان اطالع داشته و از آن شناخت دارند .همچنین نزدیک به
 80درصد حداقل یکبا ر برای امور خود یا محله با شورای اسالمی شهر و یا شهرداری زنجان در ارتباط بودهاند .همانطور
که اشاره گردید در جهت تحلیل دادهها بهدستآمده و تبیین فرضیههای از آزمونهـای آمـاری اسـپیرمن ،تـی زوجـی ،و
فریدمن استفاده گردیده است .فرض اول پژوهش بر این بود که معیارهای ادراکـی ارزیـابی کیفیـت خـدمات شـهری در
مناطق اسکان غیررسمی شهر زنجان با یکدیگر در ارتباط و اثرگذار بر هم میباشند .برای تبیین مقدار ارتبـاط معیارهـای
پنجگانه مدل سروکوال از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن استفاده گردید .این آزمون توس چـارلز اسـپیرمن (-1945
 )1863روانشناس و آماردان انگلیسی در سال  1904معرفی شد .این ضریب میزان همبستگی رابطه میان دو متغیر ترتیبی
را نشان میدهد و بهعبارتدیگر متناظر ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون میباشد .در این ضریب همبستگی بـهجای
استفاده از خود مقادیر متغیرها از رتبههای آنان استفاده میشـود (حبیبـی و همکـاران .)82-84 :1391،نتـایج حاصـل از
بهکارگیری آزمون اسپیرمن نشان می دهد بیشترین میزان ارتباط معیارها بین عوامل ملموس و عوامل قابلاعتماد و عامل
پاسخگویی است .بهطوریکه میزان ارتباط عوامل ملموس باقابلیـت اعتمـاد  ،0/691بـا پاسـخگویی  ،0/616بـا اطمینـان
بخشی  0/192و با همدلی  -0/67میباشد .نتایج نشان میدهد ارتبـاط اغلـب معیارهـا (بـهجز معیـار همـدلی و عوامـل
ملموس) با همدیگر با سطح اطمینان  99یا  95درصد معنادار با جهت مثبت و منفی است .جـدول  2تبیـین میکنـد کـه
عوامل کالبدی – فیزیکی مانند وضعیت معابر ،بهداشت محی  ،وضعیت مسکن ،امکانات رفاهی با اعتمـاد بـه شـهرداری،
تمایل به همکاری ،پاسخگویی مدیران ،اعتماد به عملکرد دارای ارتباط معنادار میباشد .هرچقدر وضعیت عوامل ملمـوس
ارتقاء یا کاهش مییابد به همان میزان اعتماد و پاسخگویی در جهت خدماترسانی نیز ارتقاء یا کاهش مییابد .علـیرغم
این ارتباط ،ضعف درونسازمانی ،ضعف یکپارچگی نهادی ،ضعف هماهنگی و سـرمایه اجتمـاعی درون و میـان سـازمانی
منجر به ضعف ارتباط بین عوامل ملموس و همدلی گردیده و ضمن منفی شـدن ضـریب ارتبـاط ،سـطح معنـاداری نیـز
اختالف زیادی با حداقل ضریب اطمینان تعیینشده دارد .با توجه به نتایج حاصل از آزمـون اسـپیرمن ارتبـاط معیارهـا بـا
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یکدیگر در سطح اطمینان  95یا  99درصد غالباً معنادار میباشد و صرفاً ارتباط معیار ملموس یا معیار همدلی غیر معنـادار
و منفی است .لذا فرض وجود ارتباط معنادار معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات شـهری محـالت اسـکان غیررسـمی شـهر
زنجان و همچنین اثرگذاری مثبت یا منفی آنها بر یکدیگر مورد تائید قرار میگیرد (جدول .)2
جدول شماره  .2میزان و سطح ارتباط معیارهای پنجگانه کیفیت خدمات شهری
اطمینان بخشی

همدلی

قابلیت اعتماد

پاسخگویی

-0/067

)**(.0/192

)**(0/616

)**( 0/691

ملموس و محسوس
1

معیارها

آماره
ضریب ارتباط
سطح معناداری

0/194

0/000

0/000

0/000

382

382

382

382

382

حجم نمونه

)*(0/092

)**(-0/169

)**(0/609

1

)**(0/691

ضریب ارتباط

0/007

0/001

0/000

0/000

سطح معناداری

382

382

382

382

382

حجم نمونه

)*(-0/114

)**(0/250

1

)**(0/609

)**(0/616

ضریب ارتباط

0/02

0/000

0/000

0/000

سطح معناداری

382

382

382

382

382

حجم نمونه

)**(-0/188

1

)**(0/250

)**(-0/169

)**(0/192

ضریب ارتباط
سطح معناداری

0/000

0/001

0/000

382

382

382

382

382

حجم نمونه

0/000
1

)**(-0/188

)*(-0/114

0/092

-0/067

ضریب ارتباط

0/000

0/02

0/007

0/194

سطح معناداری

382

382

382

382

382

ملموس و محسوس

قابلیت اعتماد

پاسخگویی

اطمینان بخشی

همدلی

حجم نمونه

**معناداری با سطح اطمینان  99درصد *معنادار با سطح اطمینان  95درصد

فرض دوم تحقیق به معناداری میزان شکاف بین ادراک و انتظار از کیفیت خدمات در سکونتگاههای غیررسمی زنجان در
مدل سروکوال اشاره دارد .در جهت آزمون فرض مزبور از آماره تی نمونههای وابسته یا تی زوجی استفاده گردیـد .از ایـن
آزمون در زمانی که برای هر مشاهده دو بار اندازهگیری یک متغیر کمی صورت گرفته ،استفاده میشود .یافتههای حاصل
نشان می دهد که در حال حاضر مجموع میانگین عوامل ادراکی کیفیت خـدمات شـهری در محـالت اسـکان غیررسـمی
اسالمآباد و نجفآباد برابر با  3/03میباشد که در حد مرزی رضایت حداقلی (عدد  )3قرارگرفته است .درعینحال میانگین
انتظارات از شاخصهای کیفیت خدمات شهری در محالت مزبور برابر با  4/22میباشـد کـه ایـن مقـدار نشـان میدهـد
شاخص های ادراکی و مورد انتظار از همدیگر فاصله داشته و شکاف بین میـزان ادراک و انتظـارت شـهروندان سـاکن در
محالت اسکان غیررسمی شهر زنجان نزدیک به  1/20بوده و شکاف زیادی بین وضعیت موجود و وضعیت مـورد انتظـار
وجود دارد .دراینبین بر اساس یافتهها میزان شکاف معیار اعتماد در عوامل ادراکی و انتظار با شکاف  1/70بسیار باالتر از
سایر معیارها بوده و میزان شکاف در معیار پاسخگویی در عوامل ادراکی و مـورد انتظـار بـا شـکاف  0/67پـایین از سـایر
معیارها میباشد (جدول .)3
جدول شماره  .3وضعیت عوامل ادراکی و انتظارات مدل سروکوال در کیفیت خدماترسانی در محالت اسکان غیررسمی
میــزان شــکاف بــین
ادراک و انتظار
-1/5419
-1/7021

انحراف معیار
0/69246
0/39997
0/60405
0/23810

حجم نمونه
382
382
382
382

میانگین
2/5255
4/0674
2/8990
4/6010

عوامل سروکوال
ملموس
ملموس
اعتماد
اعتماد

ادراک و انتظار
ادراک
انتظار
ادراک
انتظار

ارزیابی کیفیت خدمات شهری در محالت اسکان غیررسمی...
-0/6702
-1/3567
-0/6712
-1/1884

0/44518
0/39804
0/45867
0/14710
0/70951
0/97144
0/35283
0/20658

382
382
382
382
382
382
382
382
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3/1401
3/8102
3/3973
4/7539
3/1984
3/8696
3/0320
4/2204

ادراک
انتظار
ادراک
انتظار
ادراک
انتظار
ادراک
انتظار

پاسخگویی
پاسخگویی
اطمینان بخشی
اطمینان بخشی
همدلی و یکپارچگی
همدلی و یکپارچگی
مجموع عوامل ادراکی
مجموع عوامل انتظار

با نگاه به جدول  3میتوان تبیین کرد که ساکنان محالت اسکان غیررسمی از وضعیت عالقه مدیریت شـهری1بـه حـل
مشکالت ،ایجاد اعتماد عمومی به مدیریت شهری ،اعتمادسازی مدیریت شهری در ارائه خدمات نارضایتی بیشتری دارند.
همین موضوع منجر به کاهش سطح رضایتمندی ساکنان از کیفیت خدماترسانی در بعد کالبدی -فیزیکی شده و شکاف
بین وضع موجود (ادراک) و وضعیت قابل انتظار را باالبرده دست .ذهنیـت منفـی سـاکنان محـالت اسـکان غیررسـمی از
عملکرد مدیریت شهری در نوع ،نحوه توزیع و ارائه خدمات ملموس منجر گردیده است تا مؤلفههای اعتماد و اطمینان به
مدیریت شهری هم در بعد ادراکی و هم در بعد انتظاری بشدت از هم فاصله گرفته و حس بیاعتمادی و عدم اطمینان به
مدیریت شهری بیشتر نمایان گردد .از طرفی بررسی معناداری میزان شکاف بین عوامل ادراکـی و مـورد انتظـار کیفیـت
خدماترسانی در محالت اسکان غیررسمی شهر زنجان در آماره تی نمونههای وابسته نشان میدهد معیارهـای سـنجش
کیفیت خدمات شهری با سطح اطمینان  95درصد با توجه به سطح معناداری  Test value: 0/000برای همه معیارهـا،
دارای ارتباط معنادار میباشند (جدول  .)4بنابراین با توجه به میزان شکاف بررسیشده و ضرایب بهدستآمده آزمـون تـی
زوجی (نمونههای وابسته) ،فرض میزان شکاف بین ادراک و انتظار از کیفیت خدمات در سکونتگاههای غیررسمی زنجـان
در مدل سروکوال معنادار میباشد مورد تائید قرار میگیرد.
جدول شماره  .4وضعیت عوامل ادراکی و انتظاری مدل سروکوال در کیفیت خدماترسانی در محالت اسکان غیررسمی در
آزمون تی دو زوجی
سطح
معناداری

درجه
آزادی

میزان آماره
()T

0/000

381

-38/304

0/000

381

-49/469

عوامل ادراکی و
مورد انتظار

ضریب اطمینان  95درصد
حد پایین
حد باال
-1/6210
-1/4627

تفاضل زوجی
انحراف
میانگین

انحراف
معیار

میانگین
میزان شکاف

0/04025

0/78675

-1/5419

ملموس

-1/6344

-1/7697

0/03441

0/67248

-1/7021

اعتماد

0/000

381

-24/138

-0/6156

-0/7247

0/02776

0/54264

-0/6702

پاسخگویی

0/000

381

-54/950

-1/3081

-1/4052

0/02469

0/48254

-1/3567

اطمینان بخشی

0/000

381

-11/581

-0/5573

-0/7852

0/05796

1/13274

-0/6712

همدلی و یکپارچگی

0/000

381

-64/199

-1/1520

-1/2248

0/01851

0/36180

-1/1884

مجموع عوامل

فرض سوم نیز به این نکته اشاره داشت که رتبهبندی معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات شهری به لحـاظ ادراک و انتظـار
متفاوت از هم میباشند .در جهت آزمون این فرضیه از مدل فریدمن استفاده گردید .این مـدل بـرای رتبهبنـدی اهمیـت
معیارها ،تجزیهوتحلیل واریانس دوطرفه و مقایسه میانگین رتبههای گروههای مختلف کاربرد داد( .غیاثوند .)1395،نتـایج
حاصل برای رتبه معیارهای کیفیت خدمات شهری به لحاظ ادراکی نشان میدهد که میـانگین رتبـه محاسبهشـده بـرای
معیار اطمینان بخشی  ،3/68همدلی و یکپارچگی برابر با  ،3/51پاسخگویی  ،3/18اعتماد  2/74و عوامـل ملمـوس 1/90
 . 1منظور از مدیریت شهری در این پژوهش شهرداری و شورای اسالمی شهر میباشد.
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میباشد .مقدار خی دو بهدستآمده در آماره خی دو (کای اسکوئر) برابر با  334/29میباشد که سطح معناداری در ضریب
اطمینان  95درصد معنادار و برابر با  Test value: 0/000میباشد .درمجموع میتوان بیان کرد که اطمینـان بخشـی و
همدلی و یکپارچگی در اولویت اول و دوم کیفیت خدماترسانی باید قرار بگیرند( .جدول .)5
جدول  .5رتبه بندی معیارهای کیفیت خدمات شهری در محالت اسکان غیررسمی زنجان به لحاظ عوامل ادراکی در آزمون
فریدمن
Asymp.
Sig.

Chi-Square

0/000

334/299

عوامل ادراکی

رتبه

ضرایب رتبه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

تعداد

5

1/90

3/75

1/25

0/69246

2/5255

382

4

2/74

4/00

1/20

0/60405

2/8990

382

3

3/18

4/25

2/00

0/44518

3/1401

382

1

3/68

4/25

2/50

0/45867

3/3973

382

ملموس
اعتماد
پاسخگویی
اطمینان بخشی

2

3/51

4/40

1/20

0/70951

3/1984

382

همدلی و یکپارچگی

نتایج آزمون فریدمن برای معیارهای کیفیت خدمات شهری به لحاظ انتظارات نیز نشان میدهد اطمینان بخشی با مقـدار
 4/65بیشترین اولویت و معیارهای اعتماد با  ،3/73ملموس با  ،2/74پاسخگویی با  2/05و همدلی و یکپارچگی با ضریب
رتبه  1/83در اولویتهای بعدی میباشند .میزان آزمون خی دو بهدستآمده برابر با  871/69و سطح معناداری در ضـریب
اطمینان  95درصد برابر با  0/000میباشد .لذا درمجموع به لحاظ انتظارات اطمینان بخشی و پاسخگویی مدیریت شهری
(شورا و شهرداری) در اولویت میباشند (جدول  .)6نتایج رتبهبندی عوامـل ادراکـی و انتظـاری در مـدل فریـدمن نشـان
می دهد که در هر دو معیار اطمینان بخشی در رتبه اول قرارگرفته اسـت ولـی سـایر معیارهـا ازنظـر رتبهبنـدی متفـاوت
میباشند .بنابراین با توجه موارد ذکرشده فرض متفاوت بودن اولویت ادراکی -انتظارات و تفاوت رتبههای بهدستآمده در
آزمون فریدمن مورد تائید قرار میگیرد (جدول  .)6این موضوع نشان میدهد که انتظار و ادراک ساکنان محالت اسـکان
غیررسمی زنجان در مؤلفه اطمینان به مدیریت شهری (احساس امنیت در مواجه با شهرداری ،تکریم شهروندان ،حمایـت
و مشارکت مردمی و توجه به منافع فردی و جمعی) در اولویت اول قرار داشته و لـزوم توجـه بیشـتری نسـبت بـه سـایر
متغیرها را میطلبد .در بعد عوامل ملموس که بیشتر عینیتر و قابلرؤیت میباشد ،سـاکنان ایـن عوامـل را در رتبـه اول
ادراکی خود قرار نداده و تصور بر این دارند عوامل ملموس بعد از سایر ابعاد دارای اهمیـت بـوده و بهتـر شـدن وضـعیت
کالبدی –فیزیکی را باید در بهبود سایر مؤلفهها دانست .با نگاه به جدول  6مشاهده میشود به لحاظ انتظارات ساکنان باز
عوامل ملموس را در رتبه اول انتظاری خود قرار ندادهاند بلکه با اختالف ضریب رتبهای ،تأکید بیشتر بر عوامـل اطمینـان
بخشی و اعتماد بوده است تا با تقویت آنها ،عوامل ملموس نیز بیشتر تقویت شود .آنچه از آزمون فریدمن جهـت تبیـین
رتبههای معیارهای کیفیت خدمات شهری در محالت اسکان غیررسمی حاصل میشـود ایـن اسـت کـه بـاوجود اذعـان
سا کنان به کمبود خدمات شهری ملموس در محالت ،توجه مدیریت شهری باید به تقویت اهرمهای اعتماد ،پاسـخگویی،
اطمینان بخشی ،و یکپارچگی نهادی باشد تا با یکپارچگی مدیریتی مسائل و نارسایی خدماتی ملمـوس محـالت اسـکان
غیررسمی را بهبود بخشد.
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ارزیابی کیفیت خدمات شهری در محالت اسکان غیررسمی...

جدول  .6رتبهبندی معیارهای کیفیت خدمات شهری در محالت اسکان غیررسمی زنجان به لحاظ انتظارات در آزمون
فریدمن
Asymp.
Sig.
0/000

Chi-Square
871/690

رتبه

ضرایب رتبه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

تعداد

عوامل ادراکی

3

2/74

5/00

3/50

0/39997

4/0674

382

ملموس

2
4
1
5

3/73
2/05
4/65
1/83

5/00
5/00
5/00
11/40

3/80
3/25
4/25
3/00

0/23810
0/39804
0/14710
0/97144

4/6010
3/8102
3/7539
3/8696

382

اعتماد
پاسخگویی
اطمینان بخشی
همدلی و یکپارچگی

382
382
382

نتیجهگیری
شکاف بین خدمات ارائهشده به شهروندان و خدمات مورد انتظار آنان یکی از چالشهای اساسی مدیریت شـهری بـهویژه
شوراهای اسالمی شهر و شهرداریها میباشد .این شکاف بهطور محسوسی در مناطق کم برخوردار و محروم شهر ماننـد
سکونتگاههای غیررسمی بیشتر به چشم میخورد .به طوری که سطح ادراکی ساکنان از وضعیت خدماترسانی بـا سـطح
انتظار آنان بسیار متفاوت و دارای اختالف شدیدی است .تراز بهدستآمده از مطالعـات نشـان میدهـد کـه ایـن شـکاف
روزبهروز در حال افزایش و فاصله بین سطح ادراکی و سطح انتظاری شهروندان بیشتر میشود .اکثر مطالعات انجامگرفتـه
در حوزه ارزیابی کیفیت خدمات شهری در مدل سروکوال به این نتیجه دستیافتهاند که عموماً شکاف بین عوامل ادراکی
و عوامل انتظاری وجود داشته و سطح همترازی برای تالقی شکاف با یکدیگر وجود ندارد .مطالعات حاضر در محالت کم
برخوردار شهر زنجان در مفهوم سکونتگاههای غیررسمی تثبیتشده واقع در محدوده قانونی شـهر نیـز بـه نتـایج مشـابه
دستیافته و وجود شکاف بین عوامل ادراکی و انتظاری مدل سروکوال تبیین و تصدیق میکند .با توجه به تجزیهوتحلیل
صورت پذیرفته و آزمون فرضیههای طرحشده میتوان نتیجه گرفت که :معیارهای ادراکی و انتظاری تأثیرگذار بر کیفیـت
خدمات شهری در محالت اسکان غیررسمی شهر زنجان بر همدیگر اثرگذار میباشند .میزان اثرگذاری و ارتباط معیارهای
ملموس ،قابلیت اعتماد و پاسخگویی بیشتر و معیار اطمینان بخشی کمتر میباشد .ارتباط معیار همدلی و عوامـل ملمـوس
بر یکدیگر بیاثر و فاقد ارتباط معنادار میباشند .شکاف میان سطح ادراک و انتظار سـاکنان محـالت اسـکان غیررسـمی
شهر زنجان از کیفیت خدمات شهری باال بوده (میانگین  )1/20و این شکاف بیشتر در معیارهای اعتماد و عوامل ملموس
است .سطح میانگین عوامل ادراکی از کیفیت خدمات شهری در محالت اسکان غیررسمی در حد متوس میباشد که این
سطح در معیار پاسخگویی شورا و شهرداری در حد باالتر از متوس (مناسب) و در معیار عوامل ملموس زیر حـد متوسـ
(نامناسب) می باشد .اغلب معیارهای سنجش کیفیت خدمات شهری بر اساس مدل سروکوال دارای ارتباط معنادار و مرتب
با هم میباشند .به لحاظ رتبه بندی اغلب عوامل ادراکی مدل سروکوال متفاوت از عوامـل انتظـاری میباشـند .بـه لحـاظ
عوامل ادراکی و انتظاری در رتبهبندی آزمون فریدمن ،معیار اطمینان بخشی مدیریت شـورا و شـهرداری در اولویـت اول
قرار دارد .بهجز معیار اطمینان بخشی بقیه معیارهای سروکوال ازنظر رتبهبندی در عوامل ادراکی و انتظاری متفاوت از هم
بوده و سطح معناداری در آماره خی دو با ضریب اطمینان  95درصد معنادار میباشـد .نتـایج کلـی تجزیـهوتحلیل دادههـا
نشان میدهد علیرغم متوس بدون سطح خدماترسانی به لحاظ عوامل ادراکـی سـاکنان ،سـطح انتظـارات سـاکنان از
کیفیت خدمات شهری ارائهشده بسیار نامناسب بوده و شکاف بین خدمات ارائهشده و خدمات مورد انتظار بسیار زیاد است.
علیرغم خدمات ارائهشده شورا و شهرداری در سالهای اخیر و بهبود نسـبی کیفیـت فیزیکـی محـی در غالـب بودجـه
سالیانه شهرداری و پروژههای بازآفرینی ،شکاف بین خدمات مورد ارائه و مورد انتظار باال میباشد.
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