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چکیده
این پژوهش با هدف سنجش و تحلیل رضایت مدیران محلی از عملکرد سازمانهای محلی فعال در
نواحی روستایی شهرستان شیروان و چرداول (استان ایالم) انجام شده است .حوزة پژوهش ،تمامی
روستاهای باالی  20خانوار شهرستان است که در زمان پژوهش ،شورای اسالمی داشتهاند و جامعة
آماری تحقیق نیز تمامی اعضای شورای اسالمی این روستاهاست .بهدلیل ضرورت آگاهی از میزان
رضایت روستاییان تمامی روستاها ،مطالعه بهصورت تمامشماری انجام شد و در مجموع445 ،
پرسشنامة بسته از  168روستای باالی  20خانوار گردآوری شد .در این پژوهش ،برای سنجش
رضایت روستاییان از مدل شکاف کیفیت خدمات ،برای تحلیل نتایج و ارزیابی نظر مدیران محلی از
آزمون کایاسکوئر تکنمونهای و برای مقایسه و سطحبندی رضایتمندی ،از تحلیل خوشهای استفاده
شد .نتایج پژوهش نشان میدهد روستاییان ،در مجموع از عملکرد سازمانهای محلی ،رضایت
اندکی دارند .در این میان ،روستاییان دهستان زردالن با امتیاز ( 3/5در بازة یک تا پنج) کمترین و
روستاییان دهستان کارزان با امتیاز  3/53بیشترین رضایت را از خدمات عمومی اعالم کردند.
خدمات رسانة جمعی (رادیو و تلویزیون) ،آنتندهی موبایل ،بیمة روستاییان و خدمات آموزش ابتدایی،
بیشترین امتیاز رضایتمندی جامعة آماری را کسب کردند و در نهایت ،نتایج تحلیل همبستگی نشان
داد ارتباط مثبت و معناداری بین شاخص عمومی برخورداری ،و ارتباط معکوس و معناداری بین
شاخص میانگین فاصلة دسترسی با شاخص رضایت عمومی وجود دارد.

کلیدواژهها :تحلیل خوشهای ،رضایتمندی ،سازمان محلی ،شهرستان شیروان و چرداول ،کیفیت
خدمات.

* نویسندة مسئول09126478965 :

Email: astaneali@ut.ac.ir
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مقدمه
نواحی روستایی عرصة فعالیت سازمانهای عمومی و محلی متعددی است که خدمات خود را به اشکال مختلف به
روستاییان ارائه میکنند .تمامی این سازمانها دولتی هستند که خدمات آنها تا سطح روستا گسترده شده است .این
سازمانها خدمات خود را بهصورت مستقیم از طریق تشکیالت اداری حاضر در سطح روستا (مانند خدمات آموزشی یا
بهداشتی) یا غیر مستقیم و غیر حضوری (مانند خدمات برق ،آب ،گاز یا تلفن همراه) ارائه میکنند .هرچند بعضی
سازمانها و نهادهای عمومی ولی غیردولتی مانند دهیاریها نیز در نواحی روستایی فعالیت میکنند ،اما تعدد و پراکندگی
روستاها از یک سو و جمعیت اندک و نبود آستانههای جمعیتی الزم برای ارائة خدمات ،ازسوی دیگر ،موجب کاهش
کمیت و کیفیت ارائة خدمات در بعضی از نواحی روستایی میشود (رودریگز.)12 :2008 ،
نوع خدمات ،بخشی از تفاوت میان شهر و روستاست .تمایز بین نواحی شهری و مناطق روستایی ،بهگونهای محسوس
در بسیاری از معیارهای رفاه و رشد ،خود را نشان میدهد .در نواحی روستایی ،دسترسی به خدمات عمومی یا خصوصی،
دشوارتر از نواحی شهری است .بخش عمدهای از تفاوتها بهدلیل پراکندگی زیاد نواحی روستایی و فاصلة آنها از مراکز
ارائة خدمات است (دیجسترا و پولمن .)25 :2008 ،عوامل متعددی سبب افزایش هزینههای خدماترسانی در نواحی
روستایی میشود که از آن جمله میتوان به «صرفهجوییهای ناشی از مقیاس»« ،هزینههای سفرهای اضافی» و «میزان
باالی زمان غیر تولیدی» اشاره کرد (آستانه.) 488 :2003 ،
طی دهههای گذشته ،تمرکز اصلی سازمانهای دولتی و عمومی بر پوشش کمی درصد بیشتری از روستاهای کشور
بوده و به کیفیت این خدمات ،چندان توجه نشده است .کیفیت بهعنوان یکی از معیارهای ارزیابی خدمات ،عبارت است از
مفهومی گسترده که بخشهای مختلف سازمان به آن تعهد دارد و هدف آن ،باال بردن کارآیی کل سازمان با حداقل
هزینه و برای افزایش قابلیت رقابت ،به نحوی است که کل این مجموعه را با ویژگیهای مورد نظر مشتری تطبیق دهد
(فیجنبوم.)131 :1991 ،
یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی کیفیت خدمات ،میزان رضایت خدماتگیرندگان است .ارزیابی رضایت روستاییان کار
سادهای نیست و نیازمند توجه به عوامل و ابعاد گوناگونی است .به همین سبب ،برای برآوردن نیازهای آنها ضروری
است که این نیازها به ویژگیهای محصولها یا خدمات ،تبدیل و تفسیر شود (رمپرساد .)346 :2001 ،در واقع،
رضایتمندی ،واکنش احساسی مصرفکننده است که از مصرف محصول حاصل میشود .به اعتقاد الیور ،رضایت مشتری
در دستیابی کامل به انتظارهاست (اولیور .)23 :1980 ،رضایتمندی مصرفکنندگان ،بر واکنشهای آتی آنان در برابر
محصول ،تأثیر خواهد گذاشت (کاووسی و سقایی)65 :1384 ،؛ بنابراین ،مهمترین عامل در تعیین مکان مناسب برای
خدمترسانی در سطح دهستان یا مجموعة روستایی ،تعیین و تنظیم چگونگی شناخت سلسلهمراتبی برای توزیع فضایی
خدمات است (مطیعی لنگرودی.)131 :1386 ،
در خدماترسانی روستایی ،دو مشکل عمده وجود دارد :یکی دسترسی نامناسب به فرصتها و خدمات و دیگری
منعکس نشدن نظرهای روستاییان و نیازهای آنها به سیاستهای خدماترسانی حکومتهای مرکزی و محلی (گیلگ،
 .)103 :1985در مناطق روستایی ،بهویژه در کشورهای جهان سوم ،بهوضوح میتوان ناهماهنگی میان میزان عرضه و
تقاضای خدمات و تأسیسات را مشاهده کرد .این بیتناسبی ،گاهی بهعلت بیتوجهی به جامعه یا گروهی از افراد و گاهی
بهدلیل ناتوانی کشور در فراهم کردن امکانات ایجاد میشود .همچنین در بسیاری از موارد ،این ناهماهنگی ،ناشی از
نداشتن روش یا ناکارآمد بودن روشهای توزیع است (تقوایی و ضرابی)158 :1377 ،؛ بنابراین ،برای دستیابی به
ظرفیتهای توسعه در نواحی روستایی ،ضرورت برنامهریزی برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز روستاها با هدف افزایش
اشتغال و درآمد ،ارتقای سطح کیفی جامعة روستایی و گرایش جامعه به امور مشارکتی ،ضرورتی انکارناپذیر است (فرجی،
 .)96 :1389بهطور کلی ،روستاها بهعنوان قاعدة نظام سکونت و فعالیت ملی ،نقشی اساسی در توسعة ملی ایفا میکنند؛
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چرا که توسعة پایدار با پایداری فضاهای روستایی میتواند نقش مؤثری در توسعة منطقهای و ملی داشته باشد (رضوانی،
 .)21 :1381ارزیابی رضایتمندی روستاییان از عملکرد سازمانهای محلی فعال در نواحی روستایی ،بهنحوی ارزیابی
عملکرد آنها محسوب میشود و در یک جامعة مردمساالر ،سازمانهای محلی موظف به جلب رضایت مردم و شناسایی
قوتها و ضعفهای خود هستند (آکگول .)555 :2012 ،بر این اساس ،این پژوهش با هدف سنجش و تحلیل رضایت
مدیران محلی (اعضای شورای اسالمی روستایی) از عملکرد سازمانهای محلی فعال در نواحی روستایی شیروان و
چرداول (استان ایالم) انجام شده است و به سؤالهای زیر پاسخ داده است:
 میزان رضایت مدیران روستایی از خدمات سازمانهای محلی شهرستان شیروان و چرداول چگونه است؟
 کدامیک از خدمات سازمانهای محلی در جلب رضایت روستاییان موفقتر بوده است؟
 آیا تفاوت معناداری بین رضایت روستاییان از خدمات عمومی در بخش و دهستانهای شهرستان وجود دارد؟
 آیا در خدمات حوزهای ،بین فاصلة دسترسی به خدمات و رضایتمندی روستاییان ،ارتباط معناداری وجود دارد؟
 آیا بین شاخص برخورداری عمومی روستا از خدمات و رضایتمندی روستاییان ،ارتباط معناداری وجود دارد؟

مبانی نظری
کیفیت خدمات

خدمت ،فرایندی است که در تعامل میان مشتریان و کارکنان ،منابع فیزیکی ،کاالها یا نظامهای ارائهکنندة خدمت روی
میدهد تا راهحلی برای مشکلهای مشتریان باشد (گرونوس .)46 :2000 ،اگرچه فرایند این کار ،ممکن است با کاالیی
فیزیکی مرتبط باشد ،اما اجرای خدمت ،نامحسوس است و معموال مالکیت هیچیک از عوامل تولید را به دنبال ندارد.
بنگاهی که محصول آن ،کاالی نامرئی و غیر ملموس باشد ،بنگاه خدماتی شناخته میشود.
کیفیت خدمات ،یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانها محسوب و توسط ارباب رجوع تعیین میشود .به عبارت
دقیقتر ،کیفیت خدمت ،مجموعهای از ویژگیهای یک کاال یا خدمت است که احتیاجها و رضایت مصرفکننده را تأمین
میکند (کاتلر و آرمسترانگ .)877 :1384 ،بدین ترتیب میتوان کیفیت خدمت را بر مبنای رضایت مشتری ،بهصورت
میزان اختالف میان انتظارها یا خواستهای مشتری و درک او از عملکرد واقعی خدمت تعریف کرد.
رضایتمندی

در واقع ،کیفیت خدمات ،مفهومی است که بسیار به آن توجه شده است .بهعلت وجود مشکلهای متعدد ،در تعریف و
اندازهگیری آن اتفاق نظر وجود ندارد (ویسنیسکی .)388 -380 :2001 ،اغلب ،رضایت مشتری و کیفیت خدمات را با هم
مرتبط میدانند .به اعتقاد گروهی ،کیفیت خدمات به رضایتمندی منجر میشود ،اما گروهی دیگر رضایتمندی را مقدمهای
برای افزایش کیفیت خدمات میدانند (مخلیص و دیگران)126 :2011 ،؛ بنابراین ،ادراکها ،انتظارها و ترجیحهای
مشتریان ،از عوامل تعیینکنندة رضایت مشتری به شمار میآیند؛ به عبارتی ،رضایت یا نارضایتی از تفاوت بین انتظارها و
ادراک مشتری از واقعیت شکل میگیرد؛ بنابراین ،تحقیق در زمینة رضایت مشتری ،ارتباط نزدیکی با ارزیابی کیفیت
خدمات ارائهشده دارد (کرونین و تیلور )58 :1992 ،و کراسبی معتقد است یک محصول ،زمانی با کیفیت است که با
خواستهها و نیازهای مشتریان هماهنگ باشد .کیفیت باید بهعنوان هماهنگی محصول با نیاز مشتری تعریف شود
(کراسبی.)33 :1984 ،
نظریهپردازان بازاریابی ،تعاریف مختلفی برای رضایتمندی مشتری ارائه کردهاند .کاتلر ،رضایتمندی مشتری را میزان
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عملکرد واقعی شرکت ،در برآوردن انتظارهای مشتری میداند .به نظر کاتلر ،اگر عملکرد شرکت ،انتظارهای مشتری را
برآورده کند ،مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت ،احساس نارضایتی میکند (دیواندری و دلخواه.)188 :1384 ،
از نظر مؤسسهها و سازمانها ،رضایت مشتری ،حاصل یک نظام سهقسمتی است .1 :عملکردها (فرایندها)ی مؤسسه؛ .2
کارکنان مؤسسه بهعنوان ارائهدهندگان محصول یا خدمت؛  .3انتظارهای مشتری .اثربخشی این نظام ،به ادغام مناسب
این قسمتها با یکدیگر بستگی دارد .میزان اشتراک میان این سه قسمت ،نشاندهندة میزان رضایت مشتری است
(اسویفتروس.)120 -119 :1998 ،
مدلهای کیفیت خدمات و رضایتمندی

برای سنجش رضایت شهروندان از عملکرد سازمانهای محلی نیز مدلهای مختلفی استفاده میشود که از آن جمله
میتوان به مدل سروکوال ،شکاف کیفیت خدمات و مدل رضایتمندی مشتری سوئدی 1اشاره کرد.
مدل سروکوال

2

همزمان با گسترش حوزة تجاری و اقتصادی بخش خدمات ،نیاز به مدیریت فراگیر در این بخش ،بیش از پیش مطرح
شد .هرچند موانعی چون فناپذیر بودن خدمات ،تفکیکناپذیری خدمات از خدماتدهنده و زمان و مکان ارائة آن ،کیفیت
را نسبی و مبهم ساخته است ،تالشهای دانشمندانی چون پاراسورمان و زیت هامل در شناسایی و معرفی ابعاد و
مؤلفههای کیفی ،راه را برای اندازهگیری کیفیت در سازمانهای خدماتی هموار ساخت (کارناوا2000 ،؛ .)57 -56
سروکوال یکی از مدلهایی است که از طریق شکاف بین انتظار و ادراک مشتری ،کیفیت خدمات را اندازهگیری
میکند .پاراسورامان و دیگران ،کیفیت خدمات عمومی را حاصل تفاوت بین ادراکها و انتظارهای مردم تعریف کردند.
آنها معتقدند ادراک ،ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت ،و انتظار ،خواستههای مشتری از خدماتدهنده است .بازخورد
دریافتشده از مشتریان کمک میکند تا مناطقی که در آنها نیاز به بهبود مستمر وجود دارد ،شناسایی و اولویتبندی
شوند .اما غالبا بین شناخت مدیریت خدمات از ادراکها و انتظارهای دریافتکنندگان خدمت و ادراکها و انتظارهای
واقعی آنها تناسبی وجود ندارد و این امر موجب صدمهدیدن کیفیت خدمت میشود (مخلیص و دیگران.)125 :2011 ،
در مدل اولیه ،برای سنجش کیفیت خدمات ،ده بعد در نظر گرفته شد ،اما در پژوهشهای بعدی ،بین ابعاد قابلیت
اعتماد ،شایستگی ،ارتباطها ،تواضع و امنیت و نیز میان درک مشتری و دسترسی به خدمات ،همبستگی قوی مشاهده
شد .سپس این متغیرها در دو مؤلفة کلی اطمینان خاطر و همدلی ترکیب شد و در مجموع ،پنج مؤلفة اصلی شامل
اطمینان خاطر ،همدلی ،عوامل ملموس ،اعتبار و پاسخگویی ،بهعنوان مؤلفههای سنجش کیفیت خدمات معرفی شد (زوار
و دیگران.)72 :1386 ،
مدل شکاف خدمات

این مدل که اصالحشدة مدل سروکوال است ،با استفاده از هفت شکاف اصلی ،کیفیت خدمات را بررسی میکند .این
شکافها عبارتند از:
 .1شکاف میان انتظارهای واقعی مشتریان و درک کارکنان و مدیریت (ارائهکنندگان خدمت) از این انتظارها؛
 .2شکاف میان درک مدیریت از انتظارهای مشتریان و ویژگیهای طراحیشدة کیفیت؛
 .3شکاف میان استاندارد کیفیت خدمات و خدماتی که عمال به مشتریان ارائه میشود؛
1. Swidish Customer Satisfaction Barometer
2. Servqual
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 .4شکاف میان کیفیت خدماتی که ارائه میشود با کیفیت خدماتی که به مشتری وعده داده شده بود؛
 .5شکاف میان انتظارهای مشتریان از دریافت خدمات و کیفیت خدماتی که عمال دریافت میکنند؛ به عبارت بهتر،
شکاف میان انتظارها و ادراکهای مشتریان (پارسومان.)50 -41 :1985 ،
شکافهای اول و پنجم ،مهمترین شکافهای مدل سروکوال هستند و بهنحوی در بر گیرندة سایر شکافها نیز
هستند .شکاف پنجم (فاصلة میان ادراکها و انتظارهای مراجعان از واحدهای خدمترسانی) تابعی از شکافهای دیگر
است و از این رو شکاف کیفی نامیده شده است (بودوارسون.)476 -471 :2002 ،
مدل رضایتمندی مشتری سوئدی

این مدل در سال  ،1992بهعنوان اولین مدل شاخص رضایتمندی تولیدها و خدمات در سطح ملی ،در کشور سوئد معرفی
شد .عملکرد درکشدة 1اولیه ،شامل دو محرک اولیة رضایتمندی است .ارزش دریافتی (در مدل  )scsbیا عملکرد دریافتی
برابر است با میزان خدمات دریافتشده در مقایسه با انتظارهای مشتری و توقعهای او .کیفیت خدمات در مقایسه با
قیمت پرداختشده یا کیفیت خدمات نسبت به پول پرداختی ،یکی از شاخصهایی است که مشتری از طریق آن،
محصولها و خدمات مختلف را با هم مقایسه میکند .اگر مشتری نسبت به پولی که پرداخت میکند ،کیفیت کاال را
خوب تشخیص دهد ،میتوان پیشبینی کرد در صورت افزایش ارزش دریافتی ،رضایتمندی نیز افزایش خواهد یافت
(لوثگرن و تامبور.)451 :1999 ،
محرک دیگر رضایتمندی ،انتظارهای مشتری از محصول یا خدمت مورد نظر است .این انتظارها شامل مقولههایی
است که مشتری پیشبینی میکند .پیش از این ثابت شده است که این انتظارها تأثیر مثبتی بر رضایتمندی دارد .اگرچه
بررسی ارزش دریافتی ،موضوع بیشترین پژوهشها بوده است ،ولی انتظارهای مشتری جایگاه ویژهای دارد؛ چرا که این
توقعها ،ظرفیت شرکتها را برای عملکردهای آینده پیشبینی میکند .بهعالوه ،این انتظارها بهطور مثبت ،به ارزش
دریافتی وابسته است (همان).

شکل  .1روابط بین متغیرهای مدل scsb
مأخذ :لوثگرن و تامبور451 :1999 ،

جمعبندی
هرچند برای سنجش کیفیت خدمات ،مدلها و نظریههای متفاوتی وجود دارد ،وجه مشترک تمامی آنها ،فرایند ایجاد
احساس رضایت است که از اختالف میان انتظارها و استنتاج خدماتگیرنده از خدمات دریافتی حاصل میشود .نقطة
اشتراک دیگر در این زمینه ،معیارهای سنجش رضایت است .بر این اساس ،در این مطالعه ،با اتکا به موارد یادشده،
رضایتمندی مدیران روستایی از کیفیت خدمات سازمانهای محلی ،براساس مدل مفهومی زیر ،ارزیابی خواهد شد.

1. Perceived Performance
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شکل  .2مدل مفهومی تحقیق

پیشینة پژوهش
مطالعههای انجامشده در زمینة سنجش رضایتمندی در ایران ،کمتر به بررسی رضایتمندی اجتماعهای محلی مانند
روستا پرداختهاند و بیشتر پژوهشها ،رضایتمندی کارکنان سازمانها یا مراجعهکنندگان و دریافتکنندگان یک
خدمترسانی خاص پزشکی و سایر خدمات بهداشتی و درمانی و مانند اینها را بررسی کردهاند .عالوه بر این ،پیشینة
فعالیت دهیاریها در ایران ،چندان طوالنی نیست و از این رو ،کمتر پژوهشی در این زمینه صورت گرفته است.
صادقی و دیگران ( )1391در پژوهشی ،عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعة روستایی را با تأکید بر ابعاد و
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی -کالبدی بخش مرکزی شهرستان بیرجند مطالعه و ارزیابی کردند .نتایج
تحقیق نشان داد رضایتمندی روستاییان در شاخصهای حفظ سالمتی و بهداشت محیط ،همکاری دهیاران با بخشداری
و شورا ،مدیریت هزینة دهیاران ،پیگیری ،تهیه و اجرای طرح هادی روستا بیشتر است .در مقابل ،گویههای امدادرسانی در
مواقع بحرانی ،روشهای بودجهنویسی و بودجهریزی ،نگهداری تأسیسات ،اموال و داراییهای روستا را ضعیفترین
عملکردهای آنها دانستهاند.
فیروزآبادی و جاجرمی ( )1390در بررسی وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن ،از عملکرد دهیاریها (مطالعة
موردی :روستاهای استان قزوین) به این نتیجه رسیدند که نزدیک به  70درصد از پاسخگویان ،از عملکرد دهیاریها در
روستاهایشان رضایت کامل دارند و هرچه ارزیابی عملکرد سازمانی ،از دهیاری بهتر باشد ،میزان رضایت در روستا بیشتر
میشود.
عزیزی و دیگران ( )1391در پژوهشی ،به بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان داراب از ابعاد مختلف
عملکرد پزشک خانواده پرداختند .آنها در تحلیل خود از شاخصهای حضور کارکنان در مرکز و نحوة برخورد کارکنان با
مراجعان استفاده کردند و در پایان ،به این نتیجه رسیدند که میزان رضایت کل بهطور میانگین ( 47/9درصد خیلی زیاد)،
( 4/2درصد زیاد) 9/33( ،درصد متوسط) 12/15( ،درصد کم) و ( 28/22درصد خیلی کم) بوده است .بدین ترتیب در
بیشتر موارد ،افراد از خدمات ،ابراز رضایت حداکثری نکردهاند.
مخلیص و دیگران ( )2011با استفاده از مدل سروکوال و تحلیل عاملی ،به ارزیابی رضایتمندی شهروندان از کیفیت
خدمات شهرداریهای جنوب تایلند پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد در مجموع ،شهروندان از کیفیت خدمات شهرداریها
رضایت نسبی دارند .همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد وضعیت فیزیکی تجهیزات ،پاسخگویی و همدلی ،مهمترین
عوامل تبیینکنندة رضایت شهروندان محسوب میشود (مخلیص و دیگران .)126 :2011 ،خالصة بعضی مطالعههای
انجامشده در این زمینه ،در جدول  1درج شده است.
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جدول  .1بعضی مطالعههای انجامشده در زمینة ارزیابی کیفیت خدمات بخش عمومی
عنوان

پژوهشگران

ارتباطسنجی میزان رضایتمندی جانبازان از خدمات
بهداشتی درمانی با ویژگیهای جمعیتی
بررسی میزان رضایت مراجعهکنندگان از سطح کیفیت
خدمات مراکز خدمات اجتماعی نیروی انتظامی
میزان رضایت مردم از خدمات بهداشتی -درمانی و
عوامل مؤثر بر آن :مطالعة سالمت از دیدگاه مردم ایران
اندازهگیری سطح کیفیت خدمات در صنعت هتلداری
رابطة میان کیفیت خدمات ،رضایت مردم و اعتبار
حکومت محلی
ابعاد کیفیت خدمات در بخش عمومی خدمات شهرداری
و انتظارهای شهروندان

جوادی ،زارچی و
دیگران ()1389
پارسا و خیرخواه
()1390
فرانک فرزدی و دیگران
()1390
پارسکواس ()2001
گوترز ()2009
رودریگز و دیگران
()2009

شیوة مطالعه

آزمون آماری خیدو
روش بازآزمایی ،روش موازی ،دونیمهکردن ،روش
ضریب ثبات ،کودر ریچاردسون ،آلفای کرونباخ
تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تی ،رگرسیون
لجستیک
استفاده از مدل سروکوال
آزمون همبستگی
استفاده از مدل سروکوال

روش پژوهش
منطقة مطالعهشده در این پژوهش ،روستاهای باالی  20خانوار شهرستان شیروان و چرداول است .این شهرستان با
وسعت حدود  2236کیلومتر مربع 11/1 ،درصد مساحت استان ایالم را به خود اختصاص داده است .شیروان و چرداول ،از
شمال به استان کرمانشاه ،از غرب به شهرستان گیالنغرب ،از شرق به استان لرستان و از جنوب به شهرستان ایالم
محدود شده است .این شهرستان چهار مرکز شهری ،سه بخش و هشت دهستان دارد و براساس سرشماری سال ،1390
 231آبادی مسکونی دارد (استانداری ایالم.)48 :1390 ،
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر میزان کنترل متغیرها ،توصیفی و از بعد روش اجرا ،پیمایشی است .واحد آماری
پژوهش ،تمامی روستاهای شهرستان شیروان و چرداول (باالی  20خانوار) است که در زمان پژوهش ( ،)1390شورای اسالمی
داشتهاند .جامعة آماری پژوهش نیز تمامی اعضای شورای اسالمی روستایی و دهیاران این روستاهاست .بهدلیل ضرورت آگاهی
از میزان رضایت روستاییان تمامی روستاها ،مطالعه به صورت تمامشماری انجام شد و در مجموع 445 ،پرسشنامة بسته از 168
روستای باالی  20خانوار گردآوری شد .پرسشنامة طراحی شده شامل بخشهایی چون اطالعات فردی پاسخگویان،
کارکردهای اداری روستا (برای سطحبندی برخورداری روستاها) و رضایت روستاییان از سازمانهای محلی دولتی بود .پرسشها
در قالب طیف لیکرت و به صورت پنجگزینهای طراحی شد .خدمات مورد مطالعه در این پژوهش ،تمامی خدمات دستگاههای
اجرایی فعال در روستا یا سازمانهایی بود که روستاییان بهنحوی ،خدمات آنها را دریافت میکنند.
برخورداری روستاها از خدمات و زیرساختهای روستایی معموال بهدلیل نشانههای بیرونی و ارتباط مستقیم آنها با
زندگی مردم و ماهیت فعالیت دستگاههای اجرایی ،بیشتر از سایر ابعاد توسعة روستایی مرکز توجه است .به همین سبب،
در این مطالعه ،وضعیت برخورداری و میانگین فاصلة دسترسی و رضایت مردم از خدمات دریافتی ،بررسی شد.
روایی صوری پرسشنامه با کمک گروه کارشناسان امور روستایی فرمانداریها و استانداری ایالم و یک مرحله
پیشآزمون بررسی شد و پس از اعمال اصالحهایی تأیید شد .همچنین پایایی مقیاسهای پرسشنامه با استفاده از آزمون
کرونباخ آلفا در نرمافزار  spssارزیابی شد که ضرایب محاسبهشده در حد متوسط و خوب (باالی  )0/71تأیید شد.
در این پژوهش ،برای سنجش رضایت روستاییان ،از مدل شکاف کیفیت خدمات و برای تحلیل نتایج ارزیابی و آزمون
نظر روستاییان از آزمون کایاسکوئر تک نمونهای استفاده شد .همچنین برای مقایسه و سطحبندی رضایتمندی
روستاییان از کیفیت خدمات سازمانهای محلی ،از تحلیل خوشهای و برای مقایسة میزان رضایت روستاییان در
شهرستانهای مختلف ،از آزمون تجزیة واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد.
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بحث و یافتهها
یافتههای توصیفی

در این بخش ،برخورداری از خدمات مختلف و رضایتمندی روستاییان از آنها ،براساس ماهیت خدمات ،در گروههای
خدمات «آموزشی»« ،بهداشتی درمانی ،بهزیستی»« ،زیربنایی»« ،فرهنگی ،ورزشی و تفریحی»« ،پوشش شبکههای
تلویزیونی و رادیویی»« ،مدیریت محلی» و «اقتصادی و پشتیبانی تولید» بررسی میشود.
خدمات آموزشی
1

براساس نتایج مطالعه ،بهترین وضعیت برخورداری مربوط به شاخص دبستان با  82/73درصد است که پوشش نسبتا کاملی
برای خدمات آن در سطح شهرستان وجود دارد .بعد از شاخص دبستان ،بهترین وضعیت امکانات و خدمات آموزشی ،مربوط به
مدرسة راهنمایی پسرانه و دخترانه ،بهترتیب با  21/47و  17/90درصد برخورداری است .کمترین میزان برخورداری ،مربوط به
شاخص هنرستان و پیشدانشگاهی با میزان  1/2و  3/57درصد است .البته کاهش میزان برخورداری امکانات و خدمات
آموزشی مدارس راهنمایی ،دبیرستانها و  ، ...بهدلیل حوزهای بودن نوع ارائة خدمات برای روستاهاست .بدیهی است انتظاری
برای ایجاد زیرساختها برای همة روستاهای این شهرستان وجود ندارد.
میانگین فاصلة دسترسی به امکانات و مراکز آموزشی نشان میدهد ،کمترین میانگین دسترسی مربوط به دبستان و
بهدلیل تعدد زیاد آن در سطح شهرستان با  7/71کیلومتر و بیشترین فاصله ،مربوط به مرکز آموزش فنی و حرفهای با
 38/40کیلومتر است.
همچنین نتایج رضایتمندی روستاییان از خدمات ،نشان میدهد با توجه به درجهبندی پنجطبقهای در مورد میانگین
رضایتمندی روستاییان و نتایج آزمون کایاسکوئر ،بهجز خدمات دبستان با میانگین رضایت  ،3/01میانگین رضایتمندی
روستاییان از سایر خدمات آموزشی در حد ضعیف و کم است .تمامی این نتایج ،در جدول  2نشان داده شده است:
جدول  .2وضعیت شاخصهای آموزشی در روستاهای شهرستان
امکانات و خدمات

میانگین
برخورداری

میانگین فاصلة دسترسی
()km

میانگین
رضایت

کایاسکوئر

سطح
معناداری

دبستان
مدرسة راهنمایی پسرانه
مدرسة راهنمایی دخترانه
دبیرستان پسرانه
دبیرستان دخترانه
پیشدانشگاهی
هنرستان
مرکز آموزش فنی و حرفهای
مرکز آموزش کشاورزی

82/73
21/47
17/9
9/52
7/14
3/57
1/20
1/20
4/22

7/71
9/11
11/00
16/55
17/62
22/03
27/70
38/40
37/31

3/01
2/79
2/82
2/62
2/57
2/57
2/47
2/35
2/36

42/87
145/43
138/76
117/15
87/23
79/23
74/42
78/01
98/41

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مأخذ :نگارندگان
خدمات بهداشتی درمانی -بهزیستی

نتایج در زمینة میانگین برخورداری شاخصهای خدمات بهداشتی و درمانی بسیار متفاوت است؛ بهطوری که در شاخص
بیمة درمانی روستایی و خانة بهداشت با میانگین برخورداری  96/58و  34/52درصد ،نسبت به سایر شاخصها از وضع
 . 1میانگین میزان برخورداری نقاط روستایی استان ایالم از هریک از امکانات و خدمات ذکر شده است.
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مطلوبتری برخوردارند .کمترین میزان برخورداری ،مربوط به دندانپزشک ،مراکز بهداشتی درمانی و داروخانه ،با میانگین
برخورداری  2/98 ،0/60و  4/19درصد است.
نتایج بررسی دسترسی روستاییان شهرستان به خدمات بهداشتی و درمانی حاکی از آن است که بهترین فاصلة
دسترسی ،مربوط به خانههای بهداشت روستایی با  6/04کیلومتر و بیشترین فاصله ،مربوط به دندانپزشک و دندانپزشک
تجربی با میانگین دسترسی  45/57و  46/54کیلومتر است.
جدول  .3وضعیت شاخصهای خدمات بهداشتی درمانی ،بهزیستی در روستاهای استان
امکانات و خدمات

میانگین
برخورداری

میانگین فاصلة
دسترسی ()km

میانگین
رضایت

کایاسکوئر

سطح
معناداری

بیمة درمانی روستاییان
مرکز بهداشتی درمانی
خانة بهداشت
داروخانه
مرکز بهداشتی درمانی با تسهیالت زایمانی
پزشک
دندانپزشک
دندانپزشک تجربی یا دندانساز
بهیار یا مامای روستایی
غسالخانه
گردآوری زباله و دفع فاضالب

96/58
10/24
34/52
4/19
2/98
6/55
0/60
1/20
10/18
10/43
23/95

16/69
6/04
24/24
34/33
32/49
45/57
46/54
20/73
20/16

3/90
2/58
2/95
2/62
2/64
2/67
2/60
2/39
2/50
2/38
2/23

64/23
93/06
100/75
83/00
64/39
60/44
72/44
71/57
94/39
78/32
40/88

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مأخذ :نگارندگان

با توجه به نتایج آزمون کایاسکوئر ،میانگین رضایت عمومی روستاییان هم بهجز بیمة درمانی که  3/90است ،در
مورد سایر خدمات تمامی شاخصها در حد ضعیف گزارش شده است (جدول .)3
خدمات زیربنایی

براساس نتایج مندرج در جدول  ،4در بخش خدمات زیربنایی ،زیرساختهای برق با پوشش بیش از  98/21درصد در
صدر ارائة خدمات به روستاها قرار دارند و ضعیفترین سطح برخورداری ،مربوط به صندوق پست و دفتر پست با میانگین
برخورداری ،هردو  9/52درصد است .در مجموع ،در این بخش ،میانگین برخورداری از خدمات آب لولهکشی ،تهیة طرح
هادی ،برق ،تلفن ،و آنتندهی تلفن همراه ،شرایط نسبتا مطلوبی نسبت به سایر زیرساختها و خدمات دارند .در امکانات و
خدماتی مانند شبکة فاضالب روستایی با بهرهمندی  9/94و سامانة تصفیة آب با  10/13درصد ،دفتر مخابرات با 14/97
درصد ،مقاومسازی ساختمانها با  29/45درصد و صدور سند مالکیت با  30/67در شرایط نامناسب خدماتدهی قرار
دارند.
بررسی میانگین رضایتمندی روستاییان هم در این گروه ،حاکی از رضایت ضعیف و متوسط مردم ،از امکانات و
خدمات روستایی است .در این میان ،باالترین میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات برق با میانگین رضایت  3/87و
آنتندهی تلفن همراه اول ،با میانگین رضایت  3/42و کمترین آن هم از شبکة فاضالب روستایی و سامانة تصفیة آب
روستایی است.
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جدول  .4وضعیت شاخصهای خدمات زیربنایی در روستاهای شهرستان
امکانات و خدمات

میانگین
برخورداری

صندوق پست
دفتر پست
دفتر مخابرات
تلفن
 ICTروستایی (مرکز مخابرات و اینترنت)
وسایل نقلیة عمومی (مینیبوس ،سواری)
آب لولهکشی
سامانة تصفیة آب
شبکة فاضالب روستایی
تهیة طرح هادی
اجرای طرح هادی
صدور سند مالکیت
مقاومسازی ساختمانها
کیفیت راه روستا (خاکی ،شنی ،آسفالته)
روشنایی معابر
برق
گاز لولهکشی
آنتندهی ایرانسل
آنتندهی همراه اول

9/52
9/52
14/97
64/64
16/36
51/79
86/23
10/13
9/94
47/53
30/06
30/67
29/45
89/02
19/64
98/21
17/37
32/72
89/57

میانگین فاصلة
دسترسی
()km

23/38
22/84
21/31
18/54
20/70

میانگین
رضایت

کایاسکوئر

سطح
معناداری

2/46
2/52
2/62
3/20
2/56
2/92
2/73
1/45
1/50
2/39
1/96
2/13
2/19
3/06
1/95
3/87
2/14
1/95
3/42

127/75
103/03
109/84
66/81
58/20
87/69
38/07
130/71
123/00
46/83
66/17
42/82
36/38
15/92
58/42
140/31
44/38
81/12
88/88

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/003
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مأخذ :نگارندگان
خدمات فرهنگی ،ورزشی و تفریحی

در بخش خدمات فرهنگی ،ورزشی و تفریحی ،میانگین برخورداری بهطور کلی در سطح پایینی قرار دارد (جدول .)5
بهطوری که بیشترین برخورداری ،مربوط به زمین ورزشی ،تنها با  11/98درصد و خانة قرآن با  10/78درصد است .سایر
شاخصها مانند کتابخانه ،پارک روستایی ،سالن ورزشی ،برخورداری بسیار پایین و کمتر از  10درصد دارند.
در مجموع ،با توجه به نتایج میانگین برخورداری میتوان نتیجه گرفت یکی از ضعفهای اصلی توسعة روستایی این
شهرستان ،ضعف امکانات و زیرساختهای فرهنگی روستایی است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است .در این
خصوص ،نظرهای روستاییان و مدیران محلی روستایی نیز نشاندهندة این واقعیت است و در مصاحبهها بارها به کمبود
امکانات غنیسازی اوقات فراغت ،ورزش و سرگرمی روستاییان اشاره شد.

جدول  .5وضعیت شاخصهای خدمات فرهنگی ،ورزشی و تفریحی در روستاهای شهرستان
امکانات و خدمات

پارک روستایی
خانة عالم
خانة قرآن
کانون فرهنگی مردمی
کتابخانه
زمین ورزشی
سالن ورزشی

میانگین
برخورداری

3/03
7/93
10/78
9/20
3/57
11/98
7/19

میانگین فاصلة دسترسی
()km

28/51
26/58
25/64

میانگین
رضایت

1/40
1/76
1/88
1/82
2/21
2/06
2/33

کایاسکوئر

189/69
73/18
64/87
63/02
66/02
99/06
54/30

سطح
معناداری

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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مأخذ :نگارندگان

براساس نتایج آزمون کایاسکوئر ،میزان رضایتمندی روستاییان از خدمات یادشده نیز ضعیف ارزیابی شد .بهطوری که
در هیچیک از این خدمات ،میانگین رضایت روستاییان به سطح متوسط نیز نزدیک نشد .بررسیها نشان میدهد نبود
دسترسی یا فاصلة دسترسی یکی از دالیل مهم نارضایتی از خدمات است.
پوشش شبکههای تلویزیونی و رادیویی

میانگین برخورداری پوشش شبکههای تلویزیونی برای شبکههای استانی ،اول ،دوم و سوم ،همچنین رادیو  ،FMبسیار
خوب و برای شبکة خبر و شبکة  4در حد متوسط است .همچنین بهدلیل ضرورت دسترسی روستاییان به خدمات در
محل ،فاصلة دسترسی به خدمات در این گروه بررسی نشد .در این گروه از خدمات ،میانگین رضایتمندی روستاییان نیز
برای امواج رادیویی و شبکههای اول ،دوم و سوم تلویزیون مطلوب و برای شبکههای چهارم و شبکة خبر ،ضعیف ارزیابی
شد .نتایج در جدول  6درج شده است.
جدول  .6وضعیت شاخصهای پوشش شبکههای تلویزیونی و رادیویی در روستاهای شهرستان
امکانات و خدمات

میانگین برخورداری

میانگین رضایت

کایاسکوئر

سطح معناداری

پوشش امواج رادیویی متوسط
پوشش امواج  FMرادیویی
پوشش شبکة اول تلویزیون
پوشش شبکة دوم تلویزیون
پوشش شبکة سوم تلویزیون
پوشش شبکة چهارم تلویزیون
پوشش شبکة استانی تلویزیون
پوشش شبکة خبر تلویزیون

85/03
72/46
94/61
94/01
98/19
49/70
88/02
40/24

3/30
3/17
3/83
3/81
3/56
2/62
3/26
2/51

36/00
34/87
126/24
124/94
132/12
17/47
97/14
20/91

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/002
0/000
0/000

مأخذ :نگارندگان
مدیریت محلی

در این گروه از خدمات ،با توجه به اینکه اعضای شورای اسالمی روستاها ،بخش مهمی از جامعة آماری را تشکیل
میدهند ،رضایتمندی روستاییان از این نهاد بررسی نشد ،اما سه نهاد دهیاریها ،پاسگاه نیروی انتظامی و شورای حل
اختالف بررسی شد که نتایج آن در جدول  7درج شده است.
میانگین برخورداری از مدیریت محلی برای دهیاری ،در سطح  30/67درصد ،برای شورای حل اختالف18/75 ،
درصد و کمترین برخورداری مربوط به پاسگاه نیروی انتظامی با برخورداری  2/98درصد است .میانگین رضایت عمومی
روستاییان هم در طیف  5درجهای ،متوسط ارزیابی شده است .براساس نتایج پژوهش ،میانگین رضایت عمومی از
دهیاریها با میانگین  2/97بیشترین و کمترین رضایت عمومی ،از شوراهای حل اختالف روستایی اعالم شد .با این حال،
نتایج آزمون کایاسکوئر و توزیع دادهها نشان میدهد روستاییان از عملکرد دستگاههای مذکور ناراضی هستند.
جدول  .7وضعیت شاخصهای مدیریت محلی در روستاهای شهرستان
امکانات و خدمات

میانگین
برخورداری

میانگین فاصلة دسترسی
()km

دهیاری
پاسگاه انتظامی
شورای حل اختالف

30/67
2/98
18/75

17/73
10/39

میانگین رضایت

کایاسکوئر

سطح
معناداری

2/97
2/90
2/45

10/94
103/24
35/13

0/027
0/000
0/000
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مأخذ :نگارندگان
خدمات اقتصادی و پشتیبانی تولید

خدمات اقتصادی و پشتیبانی تولید ،خدمات اساسی برای تأمین مایحتاج و پشتیبانی برای تولید و فعالیت هستند و نقش
مهمی در اقتصاد روستا بر عهده دارند که وضعیت برخورداری روستاهای شهرستان در جدول  8درج شده است .بر این
اساس ،بهترین وضعیت ،مربوط به شعبة عرضة نفت و محصولهای سوختی با برخورداری  46/43درصد و کمترین
برخورداری مربوط به جایگاه  CNGبا  1/19درصد برخورداری است.
همچنین فاصلة دسترسی برای جایگاه  CNGبا میانگین دسترسی  40/43کیلومتر ،در حد باالست .در این میان،
کمترین فاصلة دسترسی مربوط به فروشگاه تعاونی با میانگین  16/24کیلومتر است .براساس نتایج آزمون کایاسکوئر
مندرج در جدول  ،8رضایتمندی روستاییان از این خدمات ،در حد ضعیف ارزیابی شد .بهطوری که در هیچیک از این گروه
خدمات ،میانگین رضایت روستاییان به سطح متوسط نیز نرسید.
جدول  .8وضعیت شاخصهای خدمات اقتصادی و پشتیبانی تولید در روستاهای شهرستان
امکانات و خدمات

میانگین
برخورداری

میانگین فاصلة
دسترسی ()km

میانگین
رضایت

کایاسکوئر

سطح
معناداری

فروشگاه تعاونی

6/63

16/24

2/20

17/32

0/000

بانک

3/01

22/77

2/77

61/08

0/000

تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزی

4/19

24/21

2/48

62/73

0/000

شرکت تعاونی روستایی

12/05

18/40

2/18

81/15

0/000

جایگاه گاز مایع خانگی

6/13

33/94

2/48

99/61

0/000

شعبة عرضة نفت و محصولهای سوختی

46/43

9/32

2/44

52/68

0/000

پمپ بنزین

4/79

21/17

2/78

56/69

0/000

جایگاه CNG

1/80

40/43

2/52

65/48

0/000

دامپزشک

1/19

28/43

2/25

96/36

0/000

تکنیسین دامپزشکی

3/59

30/53

2/12

125/18

0/000

مرکز خدمات جهاد کشاورزی

6/59

18/84

2/53

91/76

0/000

مأخذ :نگارندگان
یافتههای تحلیلی
رضایت عمومی روستاییان

در بخش قبل ،رضایت عمومی روستاییان شهرستان ،به تفکیک نوع خدمات بررسی شد .در این بخش نیز میزان رضایت
عمومی روستاییان ،به تفکیک دهستانهای شهرستان با استفاده از آزمون تجزیة واریانس یکطرفه ( )ANOVAو
آزمون تعقیبی ( )Duncanبررسی شد که نتایج آزمون مقایسة میانگین در جدول  9درج شده است .بر این اساس،
دهستانها در دو گروه ناراضی و رضایت عمومی متوسط قابل تقسیمبندی هستند .به طوریکه روستاییان دهستان
زردالن ،بهعنوان تنها دهستان گروه ناراضی ،کمترین رضایت عمومی و روستاییان دهستان کارزان بیشترین رضایت
عمومی از خدمات موجود را اعالم کردند .نتایج تفصیلی در جدول  9درج شده است.
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جدول  .9مقایسة میانگین رضایت عمومی روستاییان از خدمات دریافتی
شهرستان

کارزان
لومار
زنگوان
زردالن
بیجنوند
آسمانآباد
هلیالن
شباب

گروه اول

گروه دوم

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

3/5452
3/5351
3/3740

0/41762
0/54980
0/35415
0/41194
0/57762
0/58479
0/41014
0/26667

2/24
1/64
2/71
1/52
2/33
2/59
2/19
2/75

4/01
4/75
3/79
3/58
4/34
4/39
3/81
3/74

2/6082
3/2063
3/3290
3/3672
3/3902

مأخذ :نگارندگان

نقشة  .1توزیع میزان رضایت عمومی از خدمات عمومی با استفاده از تکنیک میانیابی کریجینگ

برای آشنایی با توزیع رضایتمندی روستاییان از خدمات عمومی در سطح شهرستان ،از تکنیک میانیابی به روش
کریگینگ استفاده شد که نتایج آن در نقشة  1درج شده است .همانگونه که نقشه نیز نشان میدهد ،کمترین میزان
رضایت در دهستان زردالن و بیجنوند و بهترین میزان رضایت در دهستان کارزان مشاهده میشود.
فاصلة دسترسیها

میانگین فاصلة دسترسی روستاییان به خدمات حوزهای ،شاخص مهمی در تبیین رضایتمندی روستاییان است .بهطوری
که این انتظار وجود دارد که با کاهش فاصلة دسترسی ،رضایت روستاییان افزایش یابد .بهعالوه ،این شاخص نشاندهندة
پوشش مناسب خدمات است .به همین دلیل ،میانگین فاصلة دسترسی به خدمات ،به تفکیک دهستانهای شهرستان ،با
استفاده از آزمون تجزیة واریانس یکطرفه و آزمون دانکن بررسی شد که نتایج آن در جدول  10درج شده است .براساس
نتایج پژوهش ،دهستانهای شهرستان در چهار گروه گروهبندی شدند .گروه اول ،شامل روستاییان دهستان شباب ،فاصلة
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دسترسی کمتری به خدمات دارند .به عبارت دیگر ،پوشش خدمات در این دهستان دارای بهترین وضعیت است .گروه
دوم ،شامل دهستانهای کارزان ،لومار ،زنگوان و آسمانآباد میانگین فاصلة دسترسی بیشتری به خدمات در دامنة 16/95
تا  18/05کیلومتر دارد .در گروه سوم ،دهستانهای هلیالن با میانگین دسترسی  24/38و در گروه بعد ،بیجنوند با
میانگین دسترسی  31/56کیلومتر قرار میگیرد و باالخره میانگین دسترسی به خدمات دهستان زردالن با میانگین
 53/90کیلومتر ،بیشتر فاصلة دسترسی را دارد.
جدول  .10مقایسة میانگین فاصلة دسترسی روستاییان از خدمات حوزهای مورد نیاز
شهرستان

شباب
کارزان
لومار
زنگوان
آسمانآباد
هلیالن
بیجنوند
زردالن

میانگین گروه
اول

10/8929
16/9550
17/0039
18/2304
18/0514

میانگین گروه
دوم

16.9550
17/0039
18/2304
18/0514
24/3803

میانگین گروه
سوم

میانگین گروه
چهارم

24/3803
31/5644
53/9025

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

5/52
6/84
9/08
3/53
7/39
13/14
11/92
19/78

4/51
6/00
0/00
10/98
6/78
0/00
11/32
39/81

24/12
25/68
45/88
23/90
27/50
69/00
75/00
109/12

مأخذ :نگارندگان

سطحبندی رضایتمندی روستاییان
در این مطالعه ،برای سطحبندی و مقایسة رضایتمندی روستاییان به تفکیک دستگاههای خدماتی ،از تحلیل خوشهای
استفاده شد .نتایج تحلیل کالستر نشان میدهد براساس شباهت شاخصهای مربوط و فاصله ،خوشههای شناساییشده
متفاوت است .در صورت انتخاب فاصلة اقلیدسی  ،22پنج خوشه و در صورت انتخاب فاصلة اقلیدسی  ،9چهل و سه
خوشه قابل شناسایی است .شکل  3دندنوگرام مربوط و موقعیت هریک از خوشهها را نشان میدهد.
ماهیت گروههای تشکیلشده در فاصلة اقلیدسی  9نشان میدهد که سازمانهای واقع در خوشهها ارتباط موضوعی و
کاری بیشتری دارند .برای مثال ،خوشة اول خدمات آموزشی ،خوشة سه ،چهار ،پنج و شش خدمات درمانی ،خوشة هشت
تشکلهای تعاونی ،خوشة نه خدمات ارتباطی و ...است ،اما با افزایش فاصلة اقلیدسی ،تشابه خوشهها از نظر ماهیت و
موضوع خدمات ،کاهش و شباهتها براساس رضایتمندی افزایش مییابد .برای مثال ،ماهیت خوشههای تشکیلشده در
فاصلة اقلیدسی  22نشان میدهد خوشة اول ،عمده سازمانهایی هستند که موفق به جلب رضایت روستاییان نشدهاند ،اما
روستاییان از خدمات چهار گروه دیگر رضایت بیشتری دارند .این سازمانهای خدماتی عبارتند از:
گروه دوم :دبستان ابتدایی ،خانة بهداشت و تلفن روستایی؛
گروه سوم :شبکة رادیویی موج  ،FMموج متوسط ،شبکة دو ،یک و سه تلویزیون ،شبکة استانی ،برق ،آنتندهی
همراه اول؛
گروه چهارم :بیمة درمانی روستاییان؛
گروه پنجم :آب روستایی و راه روستایی.
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شکل  .3دندنوگرام گروهبندی رضایتمندی روستاییان از خدمات عمومی با استفاده از تحلیل خوشهای

یافتههای تبیینی
رضایت مشتریان ،از عوامل فردی ،سازمانی و محیطی متعددی تأثیر میپذیرد که بررسی جامع آنها ،هدف این مقاله
است ،اما ارتباط دو عامل برخورداری و فاصلة دسترسی ،بهدلیل ارتباط نظری مستقیم با رضایتمندی روستاییان ،با استفاده
از آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد که نتایج آن در جدول  11درج شده است .همانگونه که نتایج تحلیل همبستگی
نیز نشان میدهد ،ارتباط مثبت و معناداری بین شاخص عمومی برخورداری وجود دارد .همچنین ارتباط معکوس و
معناداری بین شاخص میانگین فاصلة دسترسی با شاخص رضایت عمومی روستاییان مشاهده میشود .به عبارت دیگر ،با
کاهش فاصلة دسترسی و افزایش شاخص برخورداری عمومی روستاها ،سطح رضایت عمومی روستاییان نیز افزایش
مییابد.
جدول  .11نتیجة آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص رضایت عمومی روستاییان و متغیرهای مرتبط
متغیر

میانگین فاصلة دسترسی به خدمات حوزهای
شاخص عمومی برخورداری از خدمات

ضریب همبستگی

*-0/54
**0/53

سطح معناداری

0/05
0/007

** و * :بهترتیب معنادار در سطح  99و  95درصد
مأخذ :نگارندگان

نتیجهگیری
ارائة خدمات عمومی ،فعالیتی جانبی و فرعی نیست؛ بلکه از اجزای اصلی جامعه است ،اما نکتة اساسی در این زمینه ،نحوة
عرضة خدمات و میزان رضایت خدماتگیرندگان است .رضایت نسبی شهروندان از کیفیت خدمات ،سبب ارتقای مشارکت
روستاییان در ادارة امور ،بهبود سرمایة اجتماعی ،اعتماد به سازمانهای خدماتی و به تبع آن ،تسریع فرایند توسعة
اجتماعی و روستایی میشود .به همین دلیل ،این مطالعه با هدف ارزیابی و تحلیل رضایت مدیران روستایی از کیفیت
خدمات سازمانهای محلی فعال در نواحی روستایی در شهرستان شیروان و چرداول انجام شد.
نتایج تحقیق نشان میدهد بهجز چند سازمان محلی (خانة بهداشت ،دبستان ،بیمههای درمانی ،تلفن ،برق ،دهیاریها،
پوشش امواج رادیویی و تلویزیونی) ،در مجموع ،کیفیت خدمات سازمانهای محلی در این نواحی روستایی ،رضایت
روستاییان را به خود جلب نکرده است .همچنین بررسی میزان رضایت عمومی روستاییان به تفکیک دهستانهای
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شهرستان نشان میدهد روستاییان دهستانهای زردالن و بیجنوند ،کمترین رضایت عمومی و روستاییان دهستان
کارزان ،بیشترین رضایت عمومی را از این خدمات دارند .ارزیابی و مقایسة میانگین فاصلة دسترسی به خدمات ،به تفکیک
دهستانهای شهرستان نیز نشان داد چهار گروه دسترسی در سطح شهرستان ،وجود دارد .گروه اول ،شامل روستاییان
دهستان شباب ،از نظر آماری ،فاصلة کمتری با خدمات دارند .گروه دوم ،دهستانهای کارزان ،لومار ،زنگوان و آسمانآباد،
گروه سوم ،دهستانهای هلیالن و بیجنوند و در نهایت ،دهستان زردالن در گروه چهارم فاصلة دسترسی هستند.
همچنین بررسی ارتباط دو عامل برخورداری از خدمات و فاصلة دسترسی نشان داد ارتباط مثبت و معناداری بین شاخص
عمومی برخورداری دیده میشود و ارتباط معکوس و معناداری نیز میان شاخص میانگین فاصله با شاخص رضایت
عمومی روستاییان وجود دارد.
نتیجة کلی و عمومی پژوهش ،حاکی از رضایت اندک روستاییان از کیفیت خدمات سازمانهای محلی در شهرستان
شیروان و چرداول است و ضرورت توجه سازمانهای محلی برای ارائة جامعتر خدمات و توجه به کیفیت آن را گوشزد
میکند .بهویژه توزیع فضایی رضایتمندی روستاییان در دهستانهای مختلف نشان میدهد نارضایتی در دهستانهای
دورافتاده و محروم شهرستان و استان ایالم (زردالن) ،گستردهتر و محسوستر است .مقایسة نتایج این پژوهش با سایر
پژوهشهای مشابه نشان میدهد بهجز نتیجة معدود مطالعههایی که حاکی از رضایت نسبی شهروندان از عملکرد
دستگاههای اجرایی است (مانند فیروزآبادی و جاجرمی 1390 ،و میرفردی و بوستانی ،)1381 ،اغلب نتایج ،حاکی از
رضایت متوسط و کم شهروندان است که از آن جمله میتوان به مطالعههای ابراهیمزاده و کاظمیزاد ( ،)1391حکمتنیا
( )1386و مقبل با عرض و محمدی ( )1382اشاره کرد.
یکی دیگر از نتایج پژوهش ،نقش شاخص برخورداری از خدمات در تعیین نظر پاسخگویان و رضایت آنها از کیفیت
خدمات این سازمانهاست .هرچند این نتیجه در نگاه اول ،منطقی و پذیرفتنی به نظر میرسد ،اما چنین انتظاری میتواند
موفقیت طرحهای سطحبندی سلسلهمراتبی ارائة خدمات را با مشکل مواجه کند؛ زیرا مهمترین هدف چنین طرحهایی،
استفادة بهینه و اقتصادی از زیرساختهای خدماتی سطح باالتر مانند دبیرستان ،مرکز بهداشت ،مراکز خدمات کشاورزی
و مرکز آموزش فنی و حرفهای در نواحی روستایی است و ارائة تمامی خدمات به صورت نقطهای به همة روستاها نه
منطقی و نه عملی است.
بنابراین ،به نظر میرسد در کنار بعضی نارساییهای مراکز خدمات حوزهای ،دیدگاه روستاییان به کارکرد چنین
نهادهایی نیز باید تغییر کند .بهعنوان مثال ،تجربة انگستان برای ارائة خدمات آموزشی دبیرستان در محدودة چند روستا
نشان میدهد برای تسهیل دسترسی دانشآموزان به مراکز آموزشی در روستاهای مرکزی مجاور ،سرویس رایگان حملو
نقل در نظر گرفته میشود (آر آی . ) 7 :2006 ،در ایران نیز میتوان از تجارب سایر کشورها و نتایج پژوهشها برای
افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی روستاییان بهره برد .برای این منظور ،پیشنهادهای زیر قابل تأمل است:
 .1توجه و تمرکز مدیران محلی شهرستان بر سازوکارهای اداری با هدف تسریع خدماترسانی و کاهش پیچیدگی
فرایندهای دستوپاگیر اداری؛
 .2نظارت و کنترل بیشتر مدیران بر عملکرد کارکنان با هدف تکریم ارباب رجوع و کیفیت خدمات؛
 .3برنامهریزی و تدوین استانداردهای علمی مکانیابی مراکز خدمات ،برای پوششدهی بیشتر روستاها؛
 .4ارائة تسهیالت و توسعة زیرساختهای مناسب برای دسترسی بهتر روستاهای اقمار ،به خدمات حوزهای مانند
خانههای بهداشت ،مدارس راهنمایی ،دبیرستانها و ...؛
 .5طراحی سامانههای ارزیابی مستمر عملکرد سازمان از دیدگاه روستاییان و دریافت نظرها و پیشنهادهای آنها
برای اصالح و بهبود امور.
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