Summer 2016. Vol 7. Num 2

Research Paper
A Study of Service Quality in Extension and Services Centers of Agriculture in Alborz Province Using SERVQUAL Model
*Omid Jamshidi1, Seyd Davoud Haji Mirrahimi2, Ali Asadi3
1. PhD Candidate, Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Tehran, Iran.
2. Assistant Professor, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Institute of Technical & Vocational Higher Education, Imam Khomeini Higher
Education Center for Agriculture, Karaj, Iran.
3. Professor, Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agricultural Economic and Development, University of Tehran, Tehran, Iran.

Citation: Jamshidi, O., Haji Mirrahimi, S. D., & Asadi, A. (2016). A Study of Service Quality in Extension and Services Centers of Agriculture
in Alborz Province Using SERVQUAL Model. Journal of Rural Research, 7(2), 330-343.
:

:

Received: 26 Dec 2015
Accepted: 08 Apr 2016

Key words:

Services, Quality,
SERVQUAL, Extension
and services centers
of agriculture

ABSTRACT
The Extension and Services Centers of Agriculture aim to create the necessary basis to fulfill all the duties and responsibilities of the Ministry of Jihad-e Agriculture in rural and agricultural environments.
These centers are responsible for ensuring that the farmers are continually satisfied with the services
being delivered. Therefore, the main purpose of this study was to evaluate the service quality in Extension and Services Centers of Agriculture in Alborz Province using the SERVQUAL Model. This study was
conducted using the survey method, and a modified SERVQUAL standard questionnaire was applied as
a research tool. The validity of the instrument was confirmed by a panel of experts, and its reliability was
determined by Cronbach’s Alpha (over 0.7) for different scales of the questionnaire. The target population consisted of existing farmers and users visiting the seven service centers in the province. Based on
Cochran’s formula, the sample size was determined to be 180 persons who were chosen by random
sampling method. The result of this study showed that there is a significant difference between perception and expectation in all dimensions of service quality (reliability, responsiveness, assurance, empathy,
and tangibles). There was also a significant difference between the satisfaction levels of respondents
with respect to the different dimensions of service quality. Finally, some recommendations have been
proposed to the decrease the gap between the perception and expectation of services.

Extended Abstract

T

1. Introduction
he importance of service quality in organizations dealing with a high volume of
customers is rapidly growing as the effectiveness of their large investments could
be wiped out due to poor service quality.

Nowadays, customer satisfaction is an essential part of
every organization’s survival and growth and is highly
dependent on service quality. In the service sector, customer’s satisfaction is very important, so quality is described as "meeting the requirements of the customer”.
Successful organizations have good and complete interaction with their own customers and utilize their feedbacks suitably and appropriately. The Extension and
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Services Centers of Agriculture aim to create the necessary basis to fulfill all the duties and responsibilities
of the Ministry of Jihad-e Agriculture in rural and agricultural environments. These centers ensure that farmers
are continually satisfied with the delivered services so
as to attract their loyalty and confidence. However, it is
important to assess whether this goal is being achieved.
The survey method is one such means of customer evaluation that is widely used due to the convenience and
speed of action. There are also some models to assess
the delivery of service quality. The SERVQUAL model
(also known as RATER) is a widely accepted quality
management framework to measure quality, especially
in the service sector. In this model, there are five dimensions of service quality as follows:
Reliability: The ability to perform the promised service in a dependable and accurate manner.
Responsiveness: Readiness and willingness of employees to help customers and provide timely support
services.
Assurance: The knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence.
Empathy (Including access, communication, understanding the customer): Caring and individualized
attention that the firm provides to its customers
Tangibles: Appearance of physical facilities, equipment, personnel, and communication materials.
In this study, quality is defined as the difference between customer’s expected service and experienced service. It can be stated as follows:
Q=P-E
where, Q is the quality of delivered service, P is the
customers’ perception of the delivered service, and E is
the customer’s expectations of the service.

2. Methodology
In this descriptive study, the five dimensions of quality services were measured. The main objectives of this
study were to:
1) Determine whether there is a gap between the perception and the expectation of farmers about the delivered service by Extension and Services Centers of Agriculture,
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2) Determine the differences between the five dimensions of service quality.
This research determines the quality of services of
seven Extension and Services Centers of Agriculture
in Alborz province. The population for conducting the
study consisted of existing farmers and users visiting the
centers. Based on Cochran’s formula, the sample size
was determined to be 180 persons who were chosen by
random sampling method. The SERVQUAL standard
questionnaire, which was modified and adapted to increase its relevance to agricultural services, was applied
to collect information. A five-point Likert scale, ranging from 1=strongly disagree to 5=strongly agree, was
used to measure the expectations and perceptions of the
provided services. The service quality was measured by
evaluating the gap between the expectations and perceptions. In this research, reliability was determined by
using Cronbach’s Alpha (over 0.7) for different dimensions of the questionnaire. The SPSS18 software was
used for data processing.

3. Results
Based on the results, 162 persons (90%) were male
and 18 persons (10%) were female. Their mean age
was 45.33 years. About 48% of the respondents were
farmers and horticulturists, 33% livestock breeders, 7%
greenhouse owners, and 12% belonged to other sectors.
About 20% were illiterate, 42% of them were under diploma, 19% had diploma, and 9% had associate degree,
and 10% of them had a bachelor or above degree. In
the study of gap between perception and expectation, it
was revealed that "responsiveness" had the most gap of
all. Test of hypothesis showed that there is significant
difference between perception and expectation in all 5
dimensions. Findings revealed that there are significant
differences between various dimensions.

4. Discussion
Based on the findings, reliability, responsiveness, tangibles, assurance, and empathy were most important dimensions, respectively. In Feali et al. (2011) research,
reliability, empathy, and assurance were priorities. Findings showed that there is a significant difference between
perception and expectation of farmers. In other words,
expectation of farmers was higher than their perception.
Findings of Rahim (2011), Cody and Hope (1999), Saraie and Amini (2012), Osei et al. (2012), Enayati Novinfar et al. (2011), Ranjbar Ezatabadi (2010) and Gorji
(2009) were similar to this study results.
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5. Conclusion
To reduce gap in services, the centers should improve
their services to increase users’ satisfaction. Greater
investments in infrastructure and the quality human resources in centers could enable them to expand coverage and enhance services for the majority of the farming
population. Furthermore, the centers should step ahead
towards new paradigm of performance and achievement
through quality management, which will enhance service impact and results in delivering better service.
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 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -2استادیار ،سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی ،مؤسسه آموزش عالی علمیکاربردی جهاد کشاورزی ،مرکز آموزش عالی امامخمینی(ره) ،کرج ،ایران.
 -3استاد ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 05 :دی 1394
تاریخ پذیرش 20 :فروردین 1395

کلیدواژهها:
خدمت ،کیفیت،
سِ ر ُوکوال ،مراکز خدمات
ترویج کشاورزی

مراکز خدمات ترویج کشاورزی بهواسطه ارتباط مستقیم با محیط روستایی و کشاورزی نقش درخورتوجهای در توسعه و پیشرفت بخش
کشاورزی دارد .هدف اصلی این مراکز ارائه خدمات مختلف آموزشی ،مشاورهای و حمایتی است؛ ازاینرو ارتقای کیفیت خدمات در این
واحدها و افزایش رضایتمندی کشاورزان و بهرهبرداران اهمیت فراوانی دارد .مطالعه حاضر دو هدف را دنبال میکرد .1 :ارزیابی کیفیت
خدمات ارائهشده توسط مراکز خدمات ترویج کشاورزی و اندازهگیری شکاف آن با استفاده از تفاوت بین ادراک و انتظارها؛  .2بررسی
تفاوت بین ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه کشاورزان .تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بود و از نظر شیوه جمعآوری اطالعات میدانی
و از لحاظ تحلیل دادهها توصیفیهمبستگی بود .جامعه آماری تحقیق را کشاورزان و بهرهبرداران مراجعهکننده به مراکز خدمات ترویج
کشاورزی استان البرز تشکیل میدادند .با استفاده از روش نمونهگیری در جامعه نامحدود  180نفر بهعنوان نمونه انتخاب و دادهها
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی جمعآوری شد .در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی کیفیت خدمات مدل پنج عاملی سِ ر ُوکوال
بهکاررفت .روایی ظاهری ابزار با استفاده از دیدگاههای کارشناسان و روایی محتوایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد .نتایج
تحقیق نشان داد که بین انتظارها و ادراک مراجعهکنندگان در تمام ابعاد اختالف معنیدار آماری وجود دارد .براساس نتایج بین ابعاد
کیفیت خدمات نیز تفاوت معنیدار مشاهده و بُعد اطمینان و پاسخگویی مهمتر از ابعاد دیگر بیان شد .ارائه خدمات به محیطهای روستایی
و کشاورزی و پیشرفت این بخش پایدار و با افزایش شاخصهای کیفی همراه خواهد بود.

 .1مقدمه
در محیط پرتالطم و رقابتی امروز ،سازمانهایی در عرصه رقابت
موفقتر خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواستههای مشتریان
گوی سبقت را از رقبای دیگر بربایند .بیتردید ایجاد رضایت در
مشتریان عامل اصلی جذب آنهاست و برای این منظور کیفیت
خدمات ارائهشده مهمترین عامل بهشمار میرود (Bagherzadeh
 .)& Bagherzadeh, 2010سازمانهای بخش دولتی بهعلت تنوع و
تعدد مشتریان خود نهتنها باید مراقبت کنند که انتظارهای مشتریان
ّ
برآورده شود ،بلکه باید تالش کنند تا دریابند طرز نگرش مشتریان به
سازمانهایشان و نحوه ارائه خدمت آنان چگونه است؟ ).(Gorji, 2008
ازطرفدیگر ،کیفیت خدمت ازجمله عوامل بسیارمهم در موفقیت
سازمانهای خدماتی است ).(Rana, Reddy, & Sontakki, 2013
یکی از مهمترین بخشهای خدماتی وزارت جهاد کشاورزی

بهعنوان متولی اصلی بخش کشاورزی کشور ،مراکز خدمات ترویج
است .مراکز خدمات ترویج کشاورزی بهواسطه ایجاد زمینههای
الزم براي تحقق تمام مأموريتها و وظايف وزارت جهاد كشاورزي
در كانونهاي توليد و محيطهاي روستايي تشکیل شده است.
همچنین این مراکز بهدنبال اهدافی از این دست است :توسعه
منابع انسانی بخش کشاورزی ،ارتقای بهرهوری فعالیتها ،تقويت
و تعميم ارتباط مستقيم با بهرهبرداران ،شناخت توانمنديها و
رفع مشكالت كشاورزان و زمينهسازي و بهرهگيري هرچه بيشتر
از مشاركت بهرهبرداران.
همانگونه که از وظایف تعریفشده برای مراکز اشارهشده
مشخص است ،این مراکز با کشاورزان و بهرهبرداران در ارتباط
مستقیم است و پل ارتباطی خدمترسانی به بخش کشاورزی
نیز بهحساب میآید .بنابراین با توجه به ماهیت و وظیفه ،این
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مراکز بهدنبال ارائه خدمات مرتبط باکیفیت و درنهایت افزایش
رضایتمندی کشاورزان و بهرهبرداران است .ازاینرو ضروری
است که با بررسی کیفیت خدمت و رضایتمندی در این مراکز
ضعفها و قوتهای آنها شناخته شود تا با برنامهریزی برای
کاهش ضعفها و افزایش قوتها زمینه اجرای هرچه بهتر وظایف
سپردهشده فراهم شود.

که کیفیت خدمت تطابق عرضه خدمت با نیاز مشتری است.
گرجی ( )2008کیفیت را ویژگیهای یک محصول یا خدمت
میداند که آن را قادر میسازد تا خواستهها یا نیازهای شخصی
را برآورد کند .هوی 3و همکاران ( )2015معتقدند کیفیت تنها
در ارتباط یک شیء یا یک ساختار خاص معنی پیدا میکند و
کیفیت یک ویژگی ادراکی ،انتزاعی و وابسته به شرایط است.

با توجه به اینکه این مراکز در صف نخست ارتباط با کشاورزان
قرار دارد ،ارائه باکیفیت خدمات آنها زمینه رضایتمندی و جلب
اعتماد کشاورزان را فراهم میکند .این امر میتواند فرایند ترویج
و انتقال دانش و تجربیات کارشناسان را تسهیل کند و درنهایت،
بهعنوان عاملی پیشبرنده در توسعه کشاورزی مطرح شود.
بنابراین هدف تحقیق حاضر ،بررسی ابعاد کیفیت خدمات در این
مراکز است .بهمنظور دستیابی به هدف مذکور این تحقیق بهدنبال
پاسخ به این پرسشهاست:

سونسن )2004( 4معتقد است که خدمت برخالف محصول در
یک زمان ارائه و دریافت میشود .مفهوم و تعریف کیفیت خدمات
متأثر از کارهای عملی پاراسورمان 5و همکاران است (Ramseook-
 .)Munhurrun, Lukea-Bhiwajee, & Naidoo, 2010ازاینرو براساس
تعریف پاراسورمان و همکاران ،کیفیت خدمت عبارت است از درجه
و جهت اختالف بین انتظارها و ادراکهای مشتریان از خدمات .به
این کیفیت شکاف انتظارها–ادراکها گفته میشود (Parasuraman,
 .)Zeithaml, & Berry, 1994خدمت موردانتظار همان خدمت مطلوب
و ایدهآل است که سطحی از خدمت را بیان میکند که مشتری امید
دریافت آن را دارد ).(Beatson, Lings, & Gudergan, 2008

 .1آیا بین سطح انتظارهای کشاورزان از مؤلفههای مراکز
خدمات ترویج کشاورزی (مانند عوامل ملموس ،تضمین ،قابلیت
اطمینان ،پاسخگویی و همدلی) و سطح ادراکهای آنان تفاوت
وجود دارد؟
 .2آیا از دید مراجعهکنندگان بین ابعاد پنجگانه کیفیت از نظر
اهمیت تفاوت معنیدار آماری وجود دارد؟
گفتنی است تاکنون تحقیقات اندکی به بررسی کیفیت
خدمات مراکز مذکور پرداختهاند .استفاده از الگوی سنجش
کیفیت خدمت سِ ر ُوکوال 1که از قویترین الگوهای ارزیابی کیفیت
خدمت محسوب میشود را نیز میتوان از ابعاد نوآوری تحقیق
حاضر بهشمار آورد.

 .2مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات بسیاری نشان دادهاند که ارائه خدمات با کیفیت
مطلوب ،بهطورمستقیم بر سودآوری ،سهم بازار و کاهش
هزینههای سازمان اثر میگذارد (Ranjbar Ezzatabadi et al., 2010).
مزایای ناشی از کیفیت خدمات عامل دیگری است که سازمانها
را به ارائه خدمات باکیفیت ترغیب میکند .یکی از اثرات مستقیم
ارائه خدمات باکیفیت ،افزایش توانایی سازمان برای رفع نیازهای
مشتریان بهصورت اثربخش است (;Balanchard & Galloway, 1994
.)Mirfakhradini, Mirfakhradini, & Sadr Bafghi, 2013
کیفیت خدمات مفهومی است که تاکنون تعاریف متعددی از
آن ارائه شده است ) .(Wisniewski, 2001لویت )1979( 2کیفیت را
با رضایت مشتری و توجه به نیازهای او مساوی میداند (Zeithaml,
 .)Parasuraman, & Berry, 1990ویسنسکی ( )2001معتقد است

درحقیقت خدمات مطلوب تلفیقی از باورهای مشتری درباره
این دو مطلب است که خدمت چگونه میتواند باشد و چگونه باید
باشد (Brown & Swartz, 1989; Ramseook-Munhurrun, Lukea-
& Bhiwajee, & Naidoo, 2010; Osei Mensah, Owusu Damoah,

 .)Aidoo, 2012مشتری اغلب کیفیت خدمات را با مقایسه بین
خدمتی ارزیابی میکند که دریافت کرده و انتظار داشته است،؛
بنابراین هدف از ارتقای کیفیت خدمات بهحداقلرساندن شکاف
بین خدمات درکشده و موردانتظار مشتریان است (Ramseook-
.)Munhurrun, Lukea-Bhiwajee, & Naidoo, 2010
بنابر ماهیت خدمات ارزیابیهای مختلفی در بخش خدمات
صورت میگیرد؛ مث ً
ال رضایت مشتری از یک خدمت را از طریق
مقایسه انتظارهای او از خدمات با برداشتهای او از خدمات
ارائهشده ارزیابی میکند ) .(Cody & Hope, 1999صاحبنظران
پیرو این نوع ارزیابیها ،روشها و الگوهای مختلفی مانند الگوهای
سِ ر ُوکوال ،سِ روپِرف 6و سِ روام ِپرف 7را برای سنجش کیفیت خدمات
ارائه کردهاند ) .(Kavandi & Shekari, 2011در پیشینه تحقیق،
سِ ر ُوکوال ازجمله قویترین و پرکاربردترین الگوها برای ارزیابی
کیفیت خدمات بهشمار میآید ).(Osei Mensah et al., 2012
بابیارز 8و همکاران ( )2003بیان میکنند که این الگو ابزاری
مناسب برای شناسایی و تصحیح فاصله بین سطوح واقعی و آرمانی
3. Huy
4. Svensson
5. Parasuraman
6. Servperf
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عملکرد است .کاربرد عملی الگوی سِ ر ُوکوال نشان میدهد این
الگو توانایی بسیاری در مقایسه با دیگر الگوها دارد که از آن جمله
میتوان به این برتری ها اشاره کرد :امکان کاربرد در زمینههای
مختلف) ، (Bakar, Seval Akgün, & Al Assaf, 2008امکان تطبیق ابعاد
سِ ر ُوکوال با انواع محیطهای خدماتی (Ramseook-Munhurrun,
) ،Lukea-Bhiwajee, & Naidoo, 2010پایایی و اعتبار فراوان آن در
مقایسه با ادراکها و انتظارهای مخاطبان (Osei Mensah et al.,
) ،2012اهمیت نسبی ابعاد پنجگانه آن در ادراک کیفیت خدمات،
توانایی تحلیل براساس ویژگیهای جمعیتشناختی ،روانشناختی
و زمینههای دیگر.
گروه بازاریابی پاراسورمان و زیتمال و بری ابزار سِ ر ُوکوال را در سال
 1988براساس الگوی شکاف طراحی کردند ).(Rana et al., 2013
مقیاس سِ ر ُوکوال در شکل اولیه خود شامل پنج بُعد و  22مؤلفه است
که نیمی از این مؤلفهها سطح انتظار مصرفکننده از یک خدمت
خاص و نیمی دیگر سطح درکشده از کیفیت خدمات ارائهشده را
اندازهگیری میکند ) .(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988کیفیت
خدمت بهوسیله تفاضل بین نمرات ،سطح ادراک و سطح موردانتظار
مشتری از خدمات سنجیده میشود ) .(Gorji, 2008میتوان فرمول
کیفیت خدمات را بهشرح زیر بیان کرد:
E–P=Q
=Qکیفیت خدمت=P /ادراک خدمت=E /انتظار خدمت

لندروم 9و همکاران ( )2009معتقدند که سِ ر ُوکوال ،شیوهای
تشخیصی است که به سازمانها در شناسایی قوتها و ضعفهای
کیفیت خدمات کمک میکند؛ بنابراین میتواند بهعنوان ابزاری
برای هدایت نوآوریها و اقدامات بهبود مستمر استفاده شود.
ابزار سِ ر ُوکوال ،تاکنون در بسیاری از صنایع و رشتهها بهکاررفته
یا تعدیل شده است ) .(Cody & Hope, 1999ازطرفدیگر بیشتر
پیشینه تحقیق به کیفیت خدمات برگرفته از خدمات تجاری
مرتبط است .باوجوداین همانگونه که تری و ایسرائیل)2004( 10
بیان کردهاند ،امروزه بحث کیفیت خدمات از طریق بهبود ابعاد آن
در بین متخصصان و مراکز ترویج کشاورزی گسترش یافته است.
در بحث کیفیت خدمات ،تاکنون تحقیق گستردهای انجام
نشده است که کیفیت خدمات را با استفاده از الگوی سِ ر ُوکوال
در مراکز خدمات ترویج کشاورزی بررسی کند .بااینحال در
تحقیقات متعددی به مسئله کیفیت خدمات در سازمانهای
مرتبط با کشاورزی توجه شده است .برای مثال ،هوی و همکاران
( )2015رضایت از کیفیت خدمات یکی از مؤسسات مرتبط با
توسعه روستایی و کشاورزی ویتنام را بررسی کردند .نتایج این
پژوهش نشان داد کیفیت خدمات در پنج بُعد رفتار خدماتی،
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قیمت محسوس و قیمت خدماتی ،اعتبار و راحتی خالصه
میشود.
آقولور 11و همکاران ( )2013در تحقیق خود کیفیت خدمات
ترویجی در یکی از مناطق آفریقای جنوبی را بررسی کردند .در
این تحقیق مشخص شد زنان از کیفیت خدمات رضایت باالتری
دارند .در این تحقیق پیشنهاد شده است که بهمنظور افزایش
رضایت کشاورزان از خدمات ترویج کشاورزی آنها باید در فرایند
نیازسنجی ،طراحی ،برنامهریزی و ارائه خدمت مشارکت داده
شوند .رانا 12و همکاران ( )2013در تحقیقی کیفیت خدمات را
با استفاده از الگوی سِ ر ُوکوال در مراکز خدمات کشاورزی بخش
خصوصی و دولتی واکاوی کردند .آنان به این نتیجه دست یافتند
که خدمات بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی است .همچنین
امبنگوا13و همکاران ( )2012کیفیت خدمات ترویجی دولتی در
آفریقای جنوبی را بررسی کردند.
آنانز 14و همکاران ( )2012در پژوهششان عوامل مؤثر بر ادراک از
کیفیت خدمات در بین کارکنان تعاونیهای ترویجی مطالعه کردند.
در این تحقیق مشخص شد که اصالح ،رضایت شغلی و هویت
سازمانی تأثیر مثبتی بر ادراک کیفیت خدمات دارد .در تحقیق
سرایی و امینی ( )2012کیفیت خدمات در دفاتر فناوری اطالعات
روستایی ( )ICTبا استفاده از الگوی سِ ر ُوکوال موردتوجه قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد که مهمترین ابعاد خدمت بهترتیب
اطمینان ،ملموسات ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی بوده است.
حری 15و همکاران ( )2012نیز رضایتمندی مراجعهکنندگان
به سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی را با استفاده از الگوی
سِ ر ُوکوال بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که بُعد
ملموسات و پاسخگویی از دید مراجعهکنندگان رضایتبخش بوده
اما بُعد همدلی ،تضمین و اطمینان رضایت آنها را جلب نکرده
است .در تحقیق رحیم و نصیر )2011( 16بین انتظارها و ادراک
پاسخگویان از کیفیت خدمات منطقه اگرو توریستی مالزی شکاف
معنیدار آماری وجود داشت .اوسی 17و همکاران ( )2012در
تحقیق خودشان رضایت کشاورزان از خدمات کشاورزی را در غنا با
استفاده از الگوی سِ ر ُوکوال بررسی کردند .در این تحقیق مشخص
شد کشاورزان از خدمات ارائهشده رضایتمندی بسیار کمی دارند.
در جمعبندی مطالب ذکرشده میتوان گفت که با توجه به نیاز
سازمانهای دولتی به جذب توجه مشتریان ،بخش دولتی بیش
11. Agholor
12. Rana
13. Mmbengwa
14. Ananz
15. Horri

9. Landrum

16. Rahim and Nasir

10. Terry and Israel

17. Osei
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از گذشته در پی اندازهگیری کیفیت خدمات خود است .مشکل
جدی سازمانهای دولتی این است که چگونه ارزیابی مسئلهای
را برعهده بگیرند که اندازه ،نوع و ارائه آن متفاوت است؟ (گرجی،
 .)2008برایناساس سازمانهای دولتی برای اندازهگیری کیفیت
خدمات خود به الگوهای تعریفشده نیاز دارند.
ازطرفدیگر مراکز خدمات ترویج کشاورزی اگرچه پایینترین
سطح تشکیالتی وزارتخانه است؛ اما یکی از مهمترین ابزارهای
اجرای برنامههای توسعه روستایی و کشاورزی است که وظایف
و مسئولیتهای متنوعی دارد .این وظایف و مسئولیتها عبارت
است از .1 :جمعآوري آمار و اطالعات؛  .2بررسي توانمنديها،
ظرفيتها ،مسائل و مشكالت بخش و ارائه پيشنهاد؛  .3نظارت
مستمر بر طرحهاي مصوب؛  .۴ارائه خدمات مشاوره فني،
آموزشي و ترويجي به بهرهبرداران بخش؛  .5توسعه صنايع تبديلي
و تكميلي؛  .6برقراري ارتباط مستمر و مؤثر با كشاورزان؛ .7
زمينهسازي و همكاري در جهت شكلگيري و گسترش نهادها
و تشكلهاي غيردولتي؛  .9بررسي و اصالح نظامهاي بهرهبرداري
و( ...الیحه قانونی ایجاد مراکز خدمات ترویج کشاورزی.)1379 ،
حوزه گسترده وظایف و مسئولیتهای سپردهشده به این مراکز
و با درنظرگرفتن ارتباط مستقیم آنها با جامعه هدف کشاورزان،
اهمیت ارائه خدماتی با کیفیت به بهرهبرداران بخش را بیشتر
میکند .ازاینرو هدف تحقیق حاضر بررسی ابعاد کیفیت خدمات
مراکز ترویج کشاورزی در استان البرز است.

 .3روششناسی تحقیق
همانگونه که ذکر شد سِ ر ُوکوال یکی از الگوهای سنجش کیفیت
خدمت است که قابلیت سنجش کیفیت خدمات و رضایتمندی
مشتریان مراکز مختلف خدماتی را دارد (Osei Mensah et al., 2012).
پژوهشهای مختلفی از این الگو برای سنجش کیفیت خدمات
ترویج کشاورزی استفاده کرده است که میتوان به پژوهش اوسی
ویژگیهای مراجعهکنندگان

و همکاران ( ،)2012رحیم و نصیر ( ،)2011حری و همکاران
( ،)2012آنانز و همکاران ( ،)2012امبنگوا و همکاران (،)2012
رانا و همکاران ( ،)2013آقولور و همکاران ( )2013و هوی و
همکاران ( )2015اشاره کرد .نتایج این مطالعهها نشان داده است
که سنجش پنج بُعد مهم ارائه خدمت و قابلیت تطبیق این ابعاد با
وظایف مراکز خدمات ترویج کشاورزی ،این الگو را به ابزار مناسبی
برای بررسی جامع کیفیت خدمت مراکز اشارهشده تبدیل کرده
است.
اگرچه تاکنون پژوهشهای متعددی با استفاده از الگوی
سِ ر ُوکوال در کشور انجام شده؛ ولی غالب این پژوهشها در
بخشهای دیگر خدماتی مانند بیمارستانها ،بانکها ،مراکز
گردشگری و ...بوده است .همچنین تحقیقات بسیار اندکی در
زمینه بررسی کیفیت خدمات و شکاف خدماتی مراکز خدمات
ترویج کشاورزی در کشور انجام پذیرفته است .ازاینرو هدف
تحقیق حاضر بررسی کیفیت خدمات و بررسی شکاف بین ادراک
و انتظارهای مراجعهکنندگان مراکز خدمات ترویج کشاورزی
استان البرز با استفاده از الگوی سِ ر ُوکوال است.
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و روش استفادهشده در
آن از نظر ماهیت پیمایشیتحلیلی است .بهمنظور جمعآوری
اطالعات ،آمیزهای از روشهای کتابخانهای و میدانی استفاده
شد .با استفاده از مطالعههای کتابخانهای ،پیشینه موضوع ،سابقه
تحقیق و تجربههای کاربرد الگوی سِ ر ُوکوال در ارائه خدمت
در مراکز خدمات ترویج کشاورزی بررسی و مؤلفههای مرتبط
استخراج شد .همچنین با کمک دیدگاههای کارشناسان درباره
مؤلفههای استخراجشده و اعمال دیدگاههای آنها ،پرسشنامه
تعدیل و در پنج بُعد اعتبار ،ملموسات ،پاسخگویی ،اطمینان
(تضمین) و همدلی طراحی شد .گفتنی است که الگوی سِ ر ُوکوال،
انتظارها و ادراک مشتریان از عملکرد واقعی را با یکدیگر مقایسه
میکند ) (Parasuraman, Zeithaml, & Malhotra, 2005و پرسشنامه
اطمینان
ملموسات
پاسخگویی

کیفیت خدمات مراکز خدمات

تضمین
همدلی

تصویر  .1چهارچوب نظری تحقیق.
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جدول  .1پایایی ابعاد پرسشنامههای انتظارها و ادراکها.
ابعاد سِ روُکوال

آلفای کرونباخ
پرسشنامه انتظارها

پرسشنامه ادراکها

ملموسات

0/75

0/73

اطمینان

0/79

0/76

پاسخگویی

0/78

0/81

تضمین

0/85

0/83

همدلی

0/81

0/82

تحقیق نیز مبتنیبر این الگوی طراحی شده است (تصویر شماره
 .)1پنج بُعد ذکرشده در این پرسشنامه عبارت است از:
اطمینان :18توانایی سازمان خدمتدهنده برای عمل به
وعدههای خود بهطور دقیق و مستمر؛
ملموسات :19ظاهر تسهیالت و تجهیزات فیزیکی و ابزارآالت،
ظاهر کارکنان و ابزار برقراری ارتباط با سازمان؛
پاسخگویی :20تمایل سازمان خدمتدهنده به یاریرساندن به
مراجعهکنندگان و ارائه خدمات بهموقع و سریع؛
تضمین :21دانش و ادب کارکنان و توانایی آنها در ایجاد
اعتماد و اطمینان و تضمین خدمات؛
همدلی :22نزدیکی و همدلی با مراجعهکنندگان و درک و توجه
ویژه به آنان.
این پرسشنامه شامل دو بخش ادراک و انتظارهاست .برای
پاسخگویی به سؤاالت نیز از مقیاس پنجدرجهای لیکرت استفاده
18. Reliability
19. Tangibles
20. Responsiveness
21. Assurance

ال مخالفم= «1تا «کام ً
شده است که گزینههای «کام ً
ال موافقم= »5را
دربرمیگیرد .در بخش اول ادراک افراد از کیفیت خدمات ارائهشده
و در بخش دوم پرسشنامه نیز انتظارهای افراد از کیفیت خدمات
ارائهشده اندازهگیری میشود؛ یعنی آنها انتظار دارند مرکز مدنظر
ص از چه میزان کیفیتی برخوردار باشد.
در این گزینه خا 
شکاف کیفیت خدمات در این پژوهش عبارت خواهد بود
از تفاضل بین ادراک افراد بررسیشده از کیفیت خدمات
ارائهشده توسط مرکز خدمات و انتظارهای آنها از آن خدمات.
بهعبارتدیگر ،شکاف کیفیت حاصل تفاضل امتیازی است که
پاسخدهنده به هریک از گزینهها در بخش ادراک میدهد از
امتیازی که به همان گزینه در بخش انتظارها داده است .همچنین
در تحقیق حاضر برای سنجش پایایی ابزار ضریب آلفای کرونباخ
بهکاررفت که مقدار این ضریب برای هریک از ابعاد ملموسات،
قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی بخش انتظارها و
ادراک در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جامعه آماری این پژوهش مراجعهکنندگان به مراکز خدمات
ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بودند که
با استفاده از روش نمونهگیری براساس جامعه آماری از نمونه
مقدماتی  30نفری و سطح خطای  5درصد ،تعداد  157نفر
انتخاب و برای افزایش دقت 180 ،پرسشنامه تکمیل و جمعآوری

22. Empathy

جدول  .2توزیع نمونه تحقیق.
نام مرکز

تعداد نمونه

نسبت نمونه (درصد)

سیفآباد

45

25

تنکمان

31

17/2

آسارا

29

16/2

طالقان

42

23/3

اشتهارد

33

18/3

جمع

180

100
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شد .گفتنی است که استان البرز سه مرکز خدمات ترویج
کشاورزی به نامهای سیفآباد و تنکمان و آسارا دارد .عالوهبراین
شهر طالقان و اشتهارد نیز مدیریت جهاد کشاورزی دارد؛ اما
وظایف مراکز خدمات را نیز در منطقه برعهده دارد .بنابراین در
تحقیق حاضر شرح نمونهگیری از مراکز نامبرده در جدول شماره
 2انجام شده است.
روش نمونهگیری تحقیق نیز بهصورت کام ً
ال تصادفی بود .در
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی وجود شکاف بین ادراک و انتظارها
از تحلیل شکاف و آزمون تی تکنمونهای استفاده شد .همچنین
برای رتبهبندی ابعاد کیفیت خدمات آزمون رتبهای فریدمن و
بهمنظور بررسی وجود تفاوت بین ادراک مراجعهکنندگان از
مراکز مختلف خدمات ترویج کشاورزی استان نیز تحلیل واریانس
یکطرفه 23بهکاررفت.

 .4یافتهها
نتایج توصیفی تحقیق در جدول شماره  3نشان داده شده
است .همانگونه که این جدول نشان میدهد 90 ،درصد از
مراجعهکنندگان به مراکز خدمات ترویج کشاورزی استان مرد و
بقیه زن بودند .میانگین سن مراجعهکنندگان  45/33سال بود و
 20درصد از مراجعهکنندگان بیسواد بودند .همچنین  48درصد
از مراجعهکنندگان کشاورز یا باغدار 33 ،درصد دامدار 7 ،درصد
گلخانهدار و  12درصد شغلهای دیگری داشتند.
جدول شماره  4میانگین انتظارها و ادراک و رتبهبندی ابعاد
23. ANOVA

مختلف و مؤلفهها براساس شکاف بین انتظارها و ادراک را نشان
میدهد .در بین مؤلفههای بررسیشده ،مؤلفه اطمینان در
بخش انتظارها ( )4/67بیشترین میانگین را کسب کرده است.
بهعبارتدیگر مراجعهکنندگان در این بُعد سطح انتظارهای
بیشتری دربرابر ابعاد دیگر دارند .از نظر ادراک نیز بُعد تضمین
بیشترین میانگین ( )3/79را کسب کرده است .نتایج نشان داد
از نظر شکاف بین انتظارها و ادراک ،بُعد پاسخگویی رتبه نخست
را دارد؛ یعنی کشاورزان بُعد پاسخگویی را کمتر از ابعاد دیگر
به انتظارهای خود نزدیکتر یافتهاند .همچنین بُعد تضمین نیز
کمترین میزان شکاف بین ادراک و انتظارها را داشته است؛ یعنی
کشاورزان بُعد تضمین را بیشتر از ابعاد دیگر به انتظارها خود
نزدیکتر یافتهاند (تصویر شماره .)2
در مقایسه موارد ابعاد سِ ر ُوکوال نیز بهترتیب موارد »وجود
محل مناسب برای استراحت و انتظار مراجعهکنندگان» و
«دردسترسبودن مدیران و مسئوالن رده باالتر مرکز در صورت
نیاز» بهترتیب با شکاف  -0/1و  -2/16کمترین و بیشترین شکاف
را در بین عوامل  25گانه داشت.
در تحقیق حاضر برای بررسی تفاوت میزان انتظارها و ادراک
مراجعهکنندگان از خدمات دریافتی ،از آزمون تی تکنمونهای
استفاده شده است .همانگونه که در جدول شماره  5نشان داده
شده است ،در تمام ابعاد مختلف کیفیت خدمات ،بین ادراک
و انتظارهای مراجعهکنندگان اختالف معنیدار آماری وجود
دارد .این بدان معناست که مراکز خدمات ترویج کشاورزی
درباره هیچیک از مؤلفههای پنجگانه کیفیت خدمات نتوانسته
به سطح انتظارهای مراجعهکنندگان پاسخ دهد و تمامی ابعاد

جدول  .3یافتههای توصیفی پژوهش.
متغیر

جنسیت
سن (سال)

گروه

مرد= 90درصد ( 162نفر)
زن= 10درصد ( 18نفر)
میانگین=45/33
بیسواد= 20درصد
زیردیپلم= 42درصد

تحصیالت

دیپلم= 19درصد
فوقدیپلم= 9درصد
لیسانس و باالتر= 10درصد
کشاورز و باغدار= 48درصد

وضعیت شغلی

دامدار= 33درصد
گلخانهدار= 7درصد
سایر=  12درصد
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ابعاد مختلف کیفیت خدمات

میانگین انتظارها

میانگین ادراکها

شکاف

رتبه شکاف

دردسترسبودن مدیران و مسئوالن ردهباالتر مرکز در صورت نیاز

4/72

2/56

-2/16

1

پاسخگویی سریع کارکنان به خواستهها و شکایتهای مراجعهکنندگان

4/75

2/91

-1/84

2

دردسترسبودن کارکنان در زمان ارائه خدمت

4/65

2/84

-1/81

3

وقت کافی کارکنان برای رسیدگی به کار مراجعهکنندگان

4/77

3/11

-1/66

4

ارائه خدمات سریع و بهموقع به مراجعهکنندگان

4/55

3/21

-1/34

5

ارائه اطالعات درست و کافی از طرف کارکنان به مراجعهکنندگان

4/73

3/50

-1/23

6

کارایی خدمات مشاوره

4/31

3/11

-1/20

7

میانگین کل

4/64

3/03

-1/60

ارائه خدمت در زمان تعیینشده

4/81

2/93

-1/88

1

ارائه خدمات بدون اشتباه و در صورت وقوع اشتباه رفع سریع آن

4/77

3/25

-1/52

2

میزان اعتماد به کارکنان

4/66

3/4

-1/26

3

رغبت صادقانه کارکنان در حل مشکل مراجعهکنندگان

4/52

3/78

-0/74

4

ارائه با حوصله مشاورهها و رویههای انجام کار با شیوهای واضح برای مراجعهکنندگان

4/67
4/69

4/00
3/47

-0/67

5

-1/21

توآمد
مناسببودن مکان مرکز خدمات از لحاظ رف 

4/44

2/96

-1/48

1

مناسببودن ساختمان و چیدمان مرکز

4/22

3/97

-1/25

2

مرتببودن ظاهر و پوشش کارکنان

4/42

3/20

-1/22

3

وجود محل مناسب برای استراحت و انتظار مراجعهکنندگان

3/11
4/04

3/01
3/03

-0/1

4

-1/10

درک نیازهای ویژه مراجعهکنندگان توسط کارکنان

4/71

3/22

-1/49

1

توجه خاص کارکنان و مدیر به هریک از مراجعهکنندگان

4/46

3/01

-1/45

2

درک کافی کارکنان از مشکالت مراجعهکنندگان

4/45

3/66

-0/79

3

ارائه خدمات به صورت راحت و بدون تنش به مراجعهکنندگان

4/23

3/54

-0/69

4

ساعات کاری مناسب برای ارائه خدمت

4/87

4/21

-0/66

5

حسن اعتماد ناشی از رفتار صحیح کارکنان و مدیر مرکز

4/54
4/49

-1/02

ملموسات

میانگین کل

همدلی

میانگین کل

تضمین

میانگین کل

3/52
3/43

-1/06

1

احساس امنیت مراجعهکنندگان در تعامالت و گرفتن خدمت از مرکز

4/42

3/67

-0/75

2

دانش و مهارت کافی کارکنان و مدیر در زمینه تخصصی مرتبط

4/34

3/98

-0/36

3

رفتار مؤدبانه کارکنان و مدیر با مراجعهکنندگان

4/42
4/41

4/10
3/79

-0/32

4

میانگین کل

رتبه عامل

اطمینان

پاسخگویی

جدول  .4میانگین انتظارها و ادراکها و رتبهبندی ابعاد مختلف و مؤلفهها براساس شکاف بین انتظارها و ادراکها.

1

2

3

4

5

-0/62

خیلیکم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= 4و خیلیزیاد=.5

سطح انتظارهای مراجعهکنندگان بهطور معنیداری از سطح
ادراک باالتر است .همچنین بهمنظور تعیین اولویت ابعاد پنجگانه
کیفیت خدمات از دیدگاه مراجعهکنندگان به مراکز خدمات

ترویج کشاورزی ،آزمون فریدمن بهکاررفته که نتایج آن در جدول
شماره  6نشان داده شده است.
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

ملموسات

 .5بحث و نتیجهگیری

6

از دید عملی این مطالعه برآن بود که یافتههای حاصل از ارزیابی
سطح انتظارها و سطح ادراک از خدماتی را نشان دهد که مراکز
خدمات ترویج کشاورزی استان البرز ارائه میکند .بدینمنظور
سطح انتظارها و ادراک مراجعهکنندگان و شکاف خدماتی با
استفاده از الگوی سِ ر ُوکوال سنجیده شد.

4

انتظارها

اطمینان

همدلی

2

ادراکها

0

پاسخگویی

تضمین

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بین کیفیت موردانتظار
و کیفیت ادراکشده خدمات در این مراکز شکاف وجود دارد.
براساس نتایج تحقیق ،انتظارهای مراجعهکنندگان فراتر از ادراک
آنها از وضعیت موجود است و در هیچکدام از ابعاد خدمت،
انتظارهای آنها برآورده نشده است .درعینحال در دو بُعد
پاسخگویی و اطمینان ،فاصله انتظارهای کشاورزان از کیفیت
خدمات و کیفیت خدمات دریافتی بیش از ابعاد دیگر بوده است.
بهعبارتدیگر این دو بُعد بیشترین تأثیر را در ایجاد شکاف کیفیت
خدمت مشاهدهشده داشتهاند.

تصویر  .2شکاف خدمات مراکز ترویج کشاورزی استان البرز.

با توجه به نتایج مقدار آماره آزمون کای اسکوئر  38/37و در
سطح معنیداری یک درصد قرار دارد .درنتیجه بین ابعاد مختلف
کیفیت خدمات در سطح  99درصد اطمینان تفاوت معنیدار
آماری وجود دارد .ازاینرو میتوان ادعا کرد که این ابعاد برای
پاسخدهندگان اهمیت یکسانی ندارد .نتایج اولویتبندی ابعاد از
نظر مراجعهکنندگان در جدول شماره  7نشان داده شده است.
همانگونه که در جدول مذکور نشان داده شده است ،بُعد اطمینان
و پاسخگویی با میانگین رتبه  3/57و  3/33بیشترین اهمیت و بُعد
همدلی با میانگین رتبه  2/69کمترین اهمیت را دارد.

در تحقیق حاضر نتایج رتبهبندی عوامل کیفیت خدمات نشان
داد که عوامل اطمینان و پاسخگویی مهمترین ابعاد کیفیت خدمات
است .در تحقیق سرایی و امینی ( )2012بُعد اطمینان و ملموسات
و در پژوهش فعلی و همکاران ( )2011بُعد اطمینان ،همدلی و
تضمین بهترتیب مهمترین ابعاد کیفیت خدمات شناخته شد.

جدول  .5نتایج آزمون استنباطی تی در مقایسه بین ادراکها و انتظارهای مراجعهکنندگان به مراکز خدمات ترویج کشاورزی.
مؤلفههای سنجیدهشده

ملموسات

پاسخگویی

اطمینان

همدلی

تضمین

میانگین ابعاد

مقدار t

18/77

23/12

13/01

9/31

8/56

18/11

P-value

0/000

0/000

0/008

0/010

0/032

0/000

جدول  .6نتایج آزمون فریدمن برای تعیین اولویت ابعاد پنجگانه کیفیت خدمت.

جامعه نمونه

180

مقدار کای اسکوئر

38/37

درجه آزادی

4

سطح معناداری

0/000

جدول  .7اولویتبندی ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات.
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میانگین رتبهای

اولویت

اطمینان

3/57

1

پاسخگویی

3/33

2

ملموسات

3/01

3

تضمین

2/95

4

همدلی

2/69

5
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رضایتمندی از خدمت ،بخش ضروری رشد و توسعه
سازمانهاست .سازمانهای موفق ،سازمانهایی هستند که با
مشتریان خود تعامل کامل و مناسب دارند و به بازخوردها
توجه میکنند و آنها را مبنای عمل خویش قرار میدهند.
ارزیابی کیفیت یکی از روشهای ارزیابی رضایت مشتریان
است .پیمایش و ارزیابی دیدگاههای مشتریان راهی سریع
و ارزان برای مشخصکردن نقاطی است که نیاز به اصالح و
بهبود دارد ) .(Cronin, Brady & Hult, 2000همانگونه که رنا و
همکاران ( )2013اشاره کردهاند ،امروزه بحث سنجش کیفیت
خدمات نهتنها برای بخش خصوصی ،بلکه برای بخش دولتی نیز
ضروری و حیاتی است؛ ازاینرو محققان مختلفی کیفیت خدمات
را در سازمانهای دولتی و غیردولتی مطالعه کردهاند .برای نمونه،
در تحقیق رحیم ( )2011همسو با تحقیق حاضر ،بین ابعاد
مختلف کیفیت شکاف وجود دارد.
در تحقیق رامسوک و همکاران ( )2010نیز بین ادراکها
و انتظارهای شکاف معنیداری گزارش شد .همچنین نتایج
پژوهشهای امینی و سرایی (  ،)2012اوسی و همکاران (،)2012
عنایتینوینفر و همکاران ( )2011و رنجبر عزتآبادی و همکاران
( )2010با تحقیق حاضر همسو بود .گرجی ( )2008در تحقیقش
شکاف خدمات در سازمان جهاد کشاورزی مازندران را بررسی
کرد .نتایج پژوهش او نشان داد که در تمامی ابعاد کیفیت خدمات
همسو با تحقیق حاضر ،شکاف وجود دارد .برای کاهش شکاف
خدماتی ،مراکز مذکور باید خدمات خود را بهبود بخشد تا بتواند
رضایتمندی مراجعهکنندگان را افزایش دهد.
بُعد پاسخگویی کیفیت خدمت در مراکز ،بیشترین شکاف را دارد.
همانگونه که اشاره شد ،پاسخگویی به تمایل سازمان خدمتدهنده
به یاریرساندن به مراجعهکنندگان و ارائه خدمات بهموقع و سریع
معطوف است .در زمینه پاسخگویی دو مؤلفه «دردسترسبودن
مدیران و مسئوالن رده باالتر مرکز در صورت نیاز» و «پاسخگویی
سریع کارکنان به خواستهها و شکایات مراجعهکنندگان» بیشترین
میزان شکاف را کسب کرده است .در این زمینه مدیران و مسئوالن
این مراکز باید با برنامهریزی و استفاده از شیوههای مدیریت زمان،
مدت بیشتری را در مراکز حضور داشته باشند و خدمت کنند.
مدیریت زمان و برنامهریزی میتواند استرس را کاهش و اثربخشی
مدیران را افزایش دهد ).(Rahim & Nasir, 2011
باید درنظرداشت که مراجعه از نقاط دور روستایی و
دریافتنکردن خدمت مدنظر نارضایتی را در بین مراجعهکنندگان
افزایش خواهد داد .ازطرفدیگر ،همانگونه که رامسوک و
همکاران ( )2010پیشنهاد میدهند ،میتوان با ارائه آموزش
های الزم ضمن خدمت به کارکنان مراکز درراستای وظایف
سپردهشده ،مهارت آنان را افزایش داد تا آنان زمان کمتری را در
خدمترسانی به مراجعهکنندگان صرف کنند.
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بُعد اطمینان نیز بهعنوان دومین بُعد از نظر شکاف خدمات مطرح
شده است .اطمینان توانایی سازمان خدمتدهنده برای عمل به
وعدههای خود دقیق و مستمر است )(Clow, Kurtz, & Ozment, 1998
و مؤلفههای «خدمترسانی در زمان تعیینشده» و «خدماترسانی
بدون اشتباه و در صورت وقوع اشتباه رفع سریع آن» بیشترین
شکاف را در این بُعد داشت .این مراکز میتواند با سرمایهگذاری
در توسعه نیروی انسانی خود و ارائه برنامههای آموزشی ،توانمندی
کارکنان را افزایش دهد ).(Rahim & Nasir, 2011
مککللند )2002( 24معتقد است آموزش رفتار را تغییر
میدهد؛ بنابراین استفاده از آموزش و جهتدهی رفتارها بهسمت
خدماترسانی بهتر میتواند رضایتمندی مراجعهکنندگان را
افزایش دهد .ازطرفدیگر ممکن است مشکل خدمترسانی در
زمان تعیینشده بهعلت کمبود نیروی انسانی در مراکز باشد .این امر
نیز میتواند با بهکارگیری نیروهای متخصص و جوان برطرف شود.
مراکز خدماتی موردمطالعه در بُعد ملموسات نیز ضعفهایی
دارد و انتظارهای مراجعهکنندگان بیش از ادراکهای آنان گزارش
شده است .ملموسات یکی از مهمترین بخشها برای ارائهدهندگان
خدمت است ) .(Rahim & Nasir, 2011وجود تسهیالت فیزیکی
توآمد
کارآمد مانند مناسببودن مکان مرکز خدمات از لحاظ رف 
و مناسببودن ساختمان و چیدمان مرکز سبب جذب و آرامش
مراجعهکنندگان خواهد شد .ازسویدیگر تجهیزات فیزیکی
مناسب و جدید ،رضایتمندی کارکنان و اثربخشی شغلی آنان
را افزایش میدهد.
در زمینه شکافهای بُعد همدلی دو مؤلفه «درک نیازهای ویژه
مراجعهکنندگان توسط کارکنان» و «توجه خاص کارکنان و مدیران
به هریک از مراجعهکنندگان» شکاف بیشتری داشت .این شکاف
بیشتر به توجهات فردی کارکنان مربوط بود .در این زمینه برقراری
ارتباط چشمی مناسب ،حفظ خونسردی ،چهره بشاش و پاسخگویی
با صبر و حوصله و اطمینان میتواند کارساز باشد و رضایتمندی
مراجعهکنندگان را افزایش دهد ).(Rahim & Nasir, 2011
در تحقیق حاضر در بُعد تضمین کمترین میزان شکاف دیده
شد؛ بااینحال این بُعد نیز شکاف معنیداری داشت و نیازمند
توجه و افزایش سطح عملکرد بود .در این زمینه نیز حفظ
رفتار صحیح کارکنان ،برقراری تعامالت مناسب ،وجود دانش
و مهارت کافی کارکنان و مدیر در زمینه تخصصی مرتبط و
رفتار مؤدبانه کارکنان و مدیر با مراجعهکنندگان میتواند شکاف
موجود را کاهش دهد .درنهایت در سالهای اخیر دسترسی به
خدمات در مناطق روستایی و کشاورزی تسهیل شده و فرایند
خدمترسانی پیشرفت کرده است؛ اما این پیشرفتها در آینده
زمانی پایدار خواهد بود که با افزایش شاخصهای کیفی همراه
شود .سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختها و ظرفیتهای توسعه
24. McClelland
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