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مقدمه
پاسخگویی اجتماعی کارگزاران مدیریت و توسعه اجتنابناپذیر است و بهلحاظ دستاوردها و پیامدهای حیاتیاش همواره
باید سرلوحة کار آنان قرار گیرد .تعهد درقبال مسئولیتهای واگذارشده ،با گسترهای از سازوکارهای خود سبب میشود که
شهروندان و ذینفعان بتوانند سیاستگذاران و مدیران سازمانها را همواره به حسابپسدادن وادار کنند .از جملة این
سازوکارها میتوان به مشارکت شهروندان در پایش روند عرضة خدمات عمومی ،کسب بازخورد و جلب حمایت اجتماعی
آنان اشاره کرد (شریفزاده و دیگران .)16 :1131 ،به نظر آدامز ،شهروند آگاهانه یا ناخودآگاهانه بهرهمندیهای خود را با
وظایف سازمان مقایسه میکند و هنگامیکه برابری ببیند ،رضایتمندی حاصل میشود (هومن .)51 :1191 ،برایناساس،
سازمانها برای پاسخگویی به ذینفعان خود نیازمند جلب رضایت آنان هستند (جمال و ناصر)2112 ،؛ زیرا اطالعات
درمورد رضایتمندی ذینفعان ،بهراحتی برای تمام سازمانها توجیهپذیر است و هیچ سازمانی تمایل ندارد بهدلیل
مراجعهنکردن ذینفعان و نارضایتی آنان بسته بماند (یزدانپناه و دیگران .)152 :1199 ،همچنین یکی از راههای افزایش
اثربخشی سازمانها ،بهبود کیفیت خدمات و منظور از آن ،تأمین نیازها و انتظارات و جلب رضایت مشتریان است
(فیروزآبادی و جاجرمی62 :1131 ،؛ بیکزاد و مولوی)31 :1199 ،؛ بهگونهای که آگاهی از برداشتها و نگرشهای
مشتریان درمورد عملکرد هر سازمان ،تا حد زیادی به تصمیمگیری بهتر در آن سازمان کمک میکند؛ زیرا سازمانها با
آگاهی از انتظارات مشتریان مشخص میکنند که آیا آن انتظارات را برآورده میسازند یا خیر (آذری و دیگران:1199 ،
 .)31این امر هنگامی تحقق مییابد که سازمان بکوشد با شناسایی نیازهای واقعی خدمتگیرندگان ،تصویری شفاف از
کمیت و کیفیت خدمات قابلارائه بهدست آورد و با منطبقکردن رفتار خود با نیازهای مخاطبان ،رضایت آنان را افزایش
دهد (محمدیفر و دیگران.)115 :1193 ،
دهیاریها نیز بهعنوان یک سازمان مردمنهاد ،از این قاعده مستثنی نیستند و برای انجامدادن رسالت خود نیازمند
ارزیابی و اطمینان از روند برنامههای مدیریتی خود و بهتبع آن پاسخگویی و کسب رضایت مطلوب روستاییان هستند
(بدری و موسوی .)1131 ،کسب رضایت مطلوب روستاییان بهعنوان واکنش مؤثر به عملکرد دهیاران سبب خواهد شد که
آنان با اطمینان بیشتری وظایف شهروندی مانند پرداخت عوارض و خودیاری را انجام دهند (فیروزآبادی و جاجرمی،
)11 :1131؛ بهطوریکه بیشتر صاحبنظران توسعه نیز میدانند دستیابی به توسعة پایدار ،بدون مشارکت روستاییان میسر
نیست؛ چراکه با مشارکت مردم ،دورۀ گذار توسعه ساده ،سریع و کمهزینه میشود (مهدوی و نجفیکانی1195 ،؛ پاپزن
و علیبیگی16 :1191 ،؛ نعمتی و بدری161 :1191 ،؛ افتخاری و دیگران2 :1191 ،؛ افراخته .)19 :1199 ،به سخن
رضوانی ،مدیریت روستایی فرایند چندجانبهای است که شامل سه رکن مردم ،دولت و نهادهای عمومی است .در این
فرایند ،با مشارکت مردم و از طریق سازمانهای روستایی ،برنامهها و طرحهای توسعة روستایی تدوین ،اجرا ،نظارت و
ارزشیابی میشود (رضوانی.)211 :1191 ،
از سوی دیگر ،یکی از راهبردهایی که بر توسعة دهیاریها مؤثر است ،هماهنگکردن برنامههای این سازمان با
خواستها ،نیازها و انتظارات روستاییان است؛ بهطوریکه با درگیرکردن روستاییان در ارزیابی عملکرد دهیاران ،آنان
قادرند اطالعات دست اول و معتبری از تجارب خود در این زمینه ارائه دهند؛ چراکه روستاییان ،برای قضاوت درخصوص
چگونگی عملکرد مقامات محلی ،شایسته و ذیصالح هستند و به شیوههای گوناگون ،به کیفیت تصمیمها و اقدامات
کارگزاران مدیریت روستایی واکنش نشان میدهند (فیروزآبادی و جاجرمی .)11 :1131 ،از آنجاکه ارزیابی رضایت
روستاییان از عملکرد دهیاران ،دیدگاهی روشن از قوتها و ضعفهای دهیاران پیشروی برنامهریزان مدیریت نوین
روستایی فراهم میکند ،در این پژوهش ،با ارزیابی سطح رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاران ،عوامل مؤثر بر
عملکرد دهیاران شناسایی میشود؛ بهطوریکه مدیران روستایی بتوانند در افزایش رضایتمندی و تسهیل مشارکت
روستاییان ،از یافتههای پژوهش حاضر استفاده کنند.
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مبانینظری
از نظر بیشتر محققان ،رضایتمندی مفهوم ضمنی قضاوت یا شناخت تجربهای است که خشنودی یا خرسندی افراد را
دربرابر خدمات ارائهشده انعکاس میدهد (مارانز .)65 :2111 ،درحال حاضر ،دو دیدگاه علمی دربارۀ رضایتمندی مشتریان
وجود دارد که با یکدیگر تناقضی ندارند و دیدگاه اول ،پایهای برای دیدگاه دوم است .دیدگاه اول که براساس احساس
روانی مشتریان است ،رضایت آنان را بهعنوان احساس حاصل از ارزیابی تجمعی بعد از خرید و بهعنوان نتیجهای از رفتار
خرید آنان بررسی میکند (آوچ و دیگران)2111 ،؛ بهطوریکه رضایتمندی بهصورت یک احساس روانی خوب هنگامیکه
چیزی که فرد میخواهد ،اتفاق افتاده یا حالت رضایت از ارضای یک نیاز یا میل تعریف میشود (هورنبای2111 ،؛ خی
انگ و دیگران )1163 :2111 ،و بهعنوان اساس استقالل مشتری عمل میکند (چوی و دیگران)2115 ،؛ بنابراین،
رضایتمندی اشخاص ،انعکاس حالت روانشناختی و عقالنیت ابزاری است (شایان و دیگران )111 :1193 ،و زمانی در حد
مطلوب است که انتظارات سازمانها با تمایالت روانشناختی شخصی هماهنگ باشد .در غیر این صورت ،رضایت میسر
نخواهد شد (پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک .)21 :1193 ،دیدگاه بعدی که براساس رفتار اقتصادی مشتریان است،
رضایتمندی آنان را بهعنوان ارزیابی اقتصادی دربارۀ رفتار خرید از طریق مقایسة هزینههای پرداختشده برای خرید و
منفعتهای بهدستآمده از خرید را بررسی میکند (خی انگ و دیگران)1163 :2111 ،؛ بهطوریکه رضایت مشتری،
درنتیجة ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطة ارزشی بهدست میآید که در آن ،قیمت با نسبت کیفیت خدمات به
هزینههای مشتری به دست میآید( .هالوول.)1331 ،
بهطورکلی ،رضایتمندی مسئولیت و قضاوتی ذهنی است که توسط هر فرد ،مستقل از تفاوت میان انتظارات قبل و
پس از مصرف وی و عملکرد کاال ،بهکارگیری یک فن یا خدمت دریافتی او انجام میشود (جمال و ناصر2112 ،؛ فورنل
و دیگران1331 ،؛ گریگوردیس و دیگران .)2115 ،مقولة رضایت مشتری از عملکرد سازمانی بهعنوان یک مبحث
مدیریتی ،زمانی اهمیت یافت که مشتری بهعنوان یکی از عناصر مهم تولید اقتصادی یا تولید بازرگانی مطرح شد (آزاد،
 .)215 :1161رضایتمندی بهصورت گسترده در ادبیات توسعه نیز بهعنوان یک متغیر روشن و نتیجة تأثیر خدمات تولیدی،
رفاه اجتماعی و مالی قلمداد شده است (رودریگز )116 :2111 ،و بهعنوان شاخصی مهم در پاسخ به رفتار شناختی (انگ،
 ،)155 :2111یکی از فاکتورهای مهم سنجش میزان کارایی مدیران بهویژه در حیطة مدیریت روستایی است؛ بهطوریکه
اندازهگیری سطح رضایت ،نقش مهمی در برنامهریزی و اصالح خدمات مدیریتی سازمانهای مختلف بهویژه سازمانهای
محلی دارد (وزارت سالمت و آموزش پزشکی .)2116 ،بهطورکلی ،درجهت بهبود وضعیت خدماترسانی توسط دهیاریها،
آگاهی از نیازهای روزمرۀ روستاییان و شناسایی زمینههای خدماتی برای تأمین نیازها و خواستههای آنان اجتنابناپذیر
است (عنابستانی و دیگران.)11 :1132 ،
مطابق قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا و مردمی که در سال  1166به تصویب مجلس پنجم شورای اسالمی
رسید ،به وزارت کشور اجازه داده میشود بهمنظور ادارۀ امور روستاها ،با توجه به موقعیت محل و با درخواست اهالی،
سازمانی به نام دهیاری تأسیس کند (اکبری و عبدالهی .)1196 ،به استناد این قانون ،دهیاری در روستاهایی با جمعیت
باالتر از  1111نفر بهطور خودکفا تشکیل میشود .مدیریت این نهاد ،برعهدۀ فردی به نام دهیار است که شورای اسالمی
روستا او را معرفی میکند و با تأیید بخشداری ،مسئولیت اجرایی مدیریت روستا را برعهده دارد .مجوز تأسیس دهیاری ،با
درخواست اهالی روستا در وزارت کشور صادر میشود .دهیاری با شخصیت حقوقی مستقل و بهعنوان بازوی اجرایی
مدیریت نوین روستایی ،مهمترین و جدیدترین نهاد محلی است که در روستاهای ایران شکل گرفته است و عملکرد این
سازمان مدنی و نیمهدولتی ،مشابه سازوکار شهرداری است (بدری و موسوی .)69 :1131 ،دهیار عهدهدار وظیفة اجرای
مصوبات شورای اسالمی ،همراه با انجامدادن وظایف محولشده از سوی دستگاههای اجرایی است.
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پیشینةپژوهش
از میان پژوهشهایی که به بررسی رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاران یا سایر نهادهای محلی پرداختهاند ،میتوان
به موارد زیر اشاره کرد.
عنابستانی و دیگران ( )1132با بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات سازمانهای مدیریت محلی
روستایی در شهرستان ایجرود به این نتیجه رسیدند که سطح رضایت روستاییان از سازمانهای مذکور ،در تمامی ابعاد
بهطور معناداری کمتر از حد انتظار است .در رتبهبندی شاخصهای مؤثر در میزان رضایتمندی شاخصهایی مانند ارتباط
صمیمانة مردم و مسئوالن ،پاسخگویی به مشکالت مردم همراه با احترام و ادب ،نحوۀ رسیدگی مسئوالن به وظایفشان و
میزان عالقه و انگیزۀ مسئوالن در انجامدادن این وظایف ،بیشترین سهم را در تبیین میزان رضایتمندی مردم از
سازمانها داشتهاند .براساس نتایج این پژوهش ،معیار قابلاعتمادبودن مسئول ،بیشترین تأثیر را بر میزان رضایتمندی
روستاییان دارد.
فیروزآبادی و جاجرمی ( )1131در بررسی «وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مربوط به آن از عملکرد دهیاریها»
نشان دادند حدود  61درصد از پاسخگویان ،از عملکرد دهیاریها در روستاهایشان رضایت دارند و هرچه ارزیابی
عملکردی سازمانی از دهیاری بهتر باشد ،میزان رضایت افزایش مییابد .در بخش دیگری از یافتههای این پژوهش
مشخص شد که درخصوص عملکرد دهیاریها ،بیشترین میزان رضایت از فعالیت در زمینة خدمات عمرانی بوده است .در
زمینة رابطة متغیرهای زمینهای با رضایت مردم از عملکرد دهیاریها مشاهده شد که رابطهای میان متغیرهای
تحصیالت ،شغل ،سابقة اقامت در روستا و درآمد با میزان رضایت از عملکرد دهیار وجود ندارد.
خانی و سوری ( )1131در پژوهش «رویکرد جنسیتی در تحلیل رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاران بخش
کونانی شهرستان کوهدشت» به این نتیجه رسیدند که زنان در مقایسه با مردان ،از عملکرد اقتصادی و اجتماعی دهیاران
رضایت کمتر و از عملکرد کالبدی -زیستمحیطی رضایت بیشتری دارند .همچنین مطابق نتایج ،بیشترین میزان
اثرگذاری بر سطح رضایت روستاییان ،مربوط به عملکرد اقتصادی و در اولویتهای بعدی مربوط به عملکرد اجتماعی و
کالبدی -زیستمحیطی است.
اعظمی و دیگران ( )1131با سنجش رضایتمندی روستاییان از شرکتهای تعاونی روستایی به این نتیجه رسیدند که
حدود  21درصد از روستاییان ،از شرکت تعاونی مذکور رضایت کامل دارند و  63درصد آنان از عضویت در شرکت
ناراضیاند .همچنین متغیرهای مستقلی مانند احساس مسئولیت مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره ،درقبال دارایی و اموال
شرکت ،تبعیض و بیعدالتی در ارائة خدمات ،ارائة بهموقع کاالها و خدمات توسط شرکت ،اطالعرسانینکردن عملکرد
شرکت ،تحویل بهموقع بهای محصوالت کشاورزی به کشاورزان و هماهنگی بین مسئولیت شرکتها با روستاییان بهویژه
شوراهای اسالمی ،بهعنوان عوامل مؤثر بر رضایتمندی روستاییان از شرکتهای تعاونی روستایی شناخته شدند.
پورطاهری و دیگران ( )1193با ارزیابی عملکرد شوراهای اسالمی در توسعة روستایی به این نتیجه رسیدند که
اعضای شوراهای اسالمی روستایی در نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی ،تشخیص نارساییهای موجود و نیز امدادرسانی
در مواقع بحرانی موفق نبودهاند.
حکمتنیا و موسوی ( )1191عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان یزدی از عملکرد شهرداری را مطالعه کردند و
نتیجه گرفتند که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری ،متوسط به پایین است .براساس نتایج این پژوهش،
عواملی مانند رضایت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،مشارکت شهروندی ،سن ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر میزان
رضایتمندی شهروندان تأثیرگذارند؛ بهطوریکه متغیر رضایت اجتماعی ،بیشترین سهم را در تبیین رضایتمندی شهروندان
دارد.
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پاپزن و علیبیگی ( )1191با تحلیل انتظارات روستاییان از شوراهای اسالمی به این نتیجه رسیدند که مهمترین
انتظارات روستاییان ،برقراری نظافت عمومی ،مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه و همکاری با نیروی انتظامی برای
برقراری امنیت در روستاست .توجه شوراهای اسالمی به نیازهای مردم در ابعاد مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی،
نرخ ماندگاری مردم در روستاها را افزایش میدهد و زمینة مشارکت آنان را فراهم میسازد.
ویتز شاپیرو ( )2116با بررسی رابطة میان عملکرد حکومت محلی و رضایت شهروندان به این نتیجه رسید که پیوند
مهمی میان عملکرد با نظام مورد حمایت شهروندان وجود دارد ،اما او این نکته را نیز تذکر داد که باید متوجه بود که
شهروندان میان ابعاد مختلف کیفیت عملکرد حکومت محلی تمایز قائل میشوند.
فن رایزن ( )2115با بررسی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری نیویورک با استفاده از مدل عدم تحقق انتظار ،به
این نتیجه رسید که شکاف میان انتظارات و عملکرد شهرداری ،بر رضایت شهروندان مؤثر است؛ بهعبارت دیگر ،هرقدر
فاصلة میان انتظارات شهروندان از خدمات شهرداری با خدماتی که در عمل دریافت میکنند ،بیشتر باشد ،رضایت آنان
تغییر مییابد .با توجه به پژوهشهای معرفیشده در این مقاله ،الگوی علی زیر برای بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی
روستاییان از عملکرد دهیاران تحلیل میشود.

هومیتحقیقدرموردروابطبینمتغیرهایپژوهشورضایتمندیروستاییان

شکل.5مدلمف
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روشپژوهش
این پژوهش ،از نظر ماهیت کمی و از نظر هدف کاربردی است .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است که روایی آن با اعتبار
محتوایی 1بررسی شد .بهمنظور تعیین اعتبار و انجامدادن اصالحات الزم ،پرسشنامه در اختیار استادان گروه مدیریت و
توسعة کشاورزی دانشگاه تهران و دهیاران قرار گرفت و پس از جمعبندی دیدگاههای آنان و مصاحبه با تعدادی از
دهیاران ،پرسشنامة نهایی تنظیم شد .بهمنظور تعیین پایایی ابزار پژوهش ،پرسشنامه در میان  11نفر از ساکنان روستاهای
دارای دهیاری شهرستان اسکو پیشآزمون شد و سپس با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ،پایایی آن  1/31بهدست آمد.
این شهرستان دارای  11روستای دارای دهیاری است که از این تعداد ،فقط  22دهیاری مناسب این پژوهش بودند؛
بنابراین ،جامعة آماری پژوهش را ساکنان روستاهای دارای دهیاری ( )N= 40752تشکیل دادند.
انتخابشدهبهتفکیکبخشودهستان

جدول.5روستاهای
ردیف

بخش

1

ایلخچی

2

مرکزی

جمع

2

تعدادنمونه

دهستان

روستا

شورکات جنوبی
جزیره
باویل
سهند
گنبر
1

خورخور ،مرجانلو ،زینالحاجیلو ،خاصهلر ،کردلر ،بیگلو ،خاصبان
سرای ده ،گمیچی ،آقگنبد
بایرام ،دیزج ،باویل ،کلجاه،
آمقان ،اسکندان ،اسفنجان ،کندوان ،کهنمو ،عنصرود
کردآباد ،گنبر
22

از هر روستا  11نفر

 221نفر

برای محاسبة حجم نمونه 11 ،نفر پیشآزمون شدند و انحراف معیار  1/19بهدست آمد .درادامه ،از طریق فرمول
کوکران ،تعداد نمونه برای ساکنان روستا بهدست آمد.
( 191/51 )1نفر 

40752  1 / 96 1 / 38 

2

 407522   1/ 96 1 / 38 

2

2


n 

N t .s 

2

Nd2   t .s 

2

n

برای اطمینان بیشتر 221 ،پرسشنامه در میان ساکنان روستاهای دارای دهیاری توزیع شد که درنهایت ،تمامی

پرسشنامهها بازگردانده و از نظر آماری تجزیه و تحلیل شدند .نمونهگیری نیز به روش تصادفی با انتساب نامتناسب بود.


شکل.7موقعیتجغرافیاییمنطقةموردمطالعه

1. Content Validity
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بحثویافتهها
مطابق یافتههای توصیفی این پژوهش ،میانگین سن افراد مورد مطالعه  11/51سال و در محدودۀ سنی  11تا  61سال
است 63/1 .درصد از پاسخگویان ( 161نفر) مرد و  21/1درصد ( 51نفر) زن هستند .از نظر وضعیت تأهل 11/3 ،درصد
( 63نفر) مجرد و  15/1درصد ( 151نفر) متأهل هستند .از نظر تحصیالت 1/5 ،درصد ( 1نفر) بیسواد 2/1 ،درصد ( 1نفر)
سواد خواندن و نوشتن 11/3 ،درصد ( 25نفر) تحصیالت ابتدایی 19/1 ،درصد ( 51نفر) تحصیالت راهنمایی 11/3 ،درصد
( 63نفر) دیپلم 29/2 ،درصد ( 12نفر) لیسانس و  2/6درصد ( 1نفر) تحصیالت باالتر از لیسانس دارند که بیشترین
فراوانی به گروه باالتر از دیپلم تعلق دارد.


پنجگانه
وضعیترضایتمندیروستاییانازعملکرددهیاراندرابعاد 
برای بررسی وضعیت رضایتمندی روستاییان از عملکرد کلی دهیاران ،از معادلة شاخص عملکرد کل و با توجه به
فعالیتهای آنان در این پنج بعد (اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،عمرانی و ایمنی) استفاده شد؛ برای این منظور،
وضعیت ابعاد پنجگانة یادشده ،جمع و بر تعداد آنها (پنج) تقسیم شد تا میانگین کل -که همان شاخص عملکرد کل
دهیاران است -بهدست آید .مطابق یافتهها ،میانگین عملکرد کل دهیاران  2/32با انحراف معیار  1/11است .با توجه به
اینکه دامنة عملکرد کل بین  1تا  1تعیین شده است ،میتوان نتیجه گرفت که سطح عملکرد این دهیاران متوسط به
باالست و درواقع ،دهیاران در مدیریت روستاها بهنسبت موفق عمل کردهاند .جدول  2میانگین میزان تحققیافتن ابعاد
پنجگانة فعالیتهای دهیاران را نشان میدهد .یافتههای این بخش از پژوهش مشخص میسازد که بیشترین رضایتمندی
روستاییان در چه حیطهای است .ضریب تغییر برای شاخصهای پنجگانه محاسبه شد و رتبهبندی نیز براساس آن صورت
پذیرفت .همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،عملکرد زیستمحیطی دهیاران با میانگین ( 2/31انحراف معیار
 )1/21بیشترین میزان رضایتمندی روستاییان را به خود معطوف دارد و کمترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد
عمرانی دهیاران است.

/5

()2

5
i 1 PERFORMANCE



TPI 


پنجگانةعملکرددهیاران
جدول.7وضعیتمیزانرضایتروستاییانازابعاد 
حوزههایعملکردی


میانگین

انحرافمعیار

ضریبتغییر

رتبه

زیستمحیطی
ایمنی
اقتصادی
اجتماعی
عمرانی

2/31
2/31
1/11
2/95
2/69

1/21
1/29
1/19
1/11
1/11

1/511
1/512
1/551
1/561
1/569

1
2
1
5
1


پنجگانةعملکرددهیاران
گویههایمربوطبهوضعیترضایتروستاییانازابعاد 
اولویتبندی 

برای اولویتبندی گویههای مربوط در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،زیستمحیطی و ایمنی ،از ضریب تغییرات
استفاده شد .در حوزۀ اجتماعی ،گویههای «جلوگیری از تکدیگری و واداشتن متکدیان به کار»« ،برگزاری برنامههای
فرهنگی بهمنظور غنیسازی اوقات فراغت جوانان» و «تالش درجهت حل مشکالت اجتماعی روستاییان» ،بهترتیب سه
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رتبة اول را به خود اختصاص دادند .در حوزۀ اقتصادی نیز گویههای «تالش برای اشتغالزایی»« ،همکاری در احداث
بهترتیب سه رتبة اول را دارند .در حوزۀ عمرانی،
صنایع روستایی بهمنظور اشتغالزایی» و «تأمین نهادههای کشاورزی» ،
گویههای «نگهداری اموال ،تأسیسات عمومی و بناهای تاریخی»« ،ایجاد و گسترش معابر و میادین» و «جلب مشارکت
روستاییان در اجرای طرح هادی» بهترتیب ،سه رتبة اول را به خود اختصاص دادهاند .در حوزۀ محیط زیست نیز گویههای
«همکاری در جلوگیری از شیوع بیماریهای انسانی و دامی»« ،نظارت بر بهداشت روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و
عرضة گوشت» و «نصب تابلوهای هشداردهنده درمورد رعایت اصول بهداشت» بهترتیب ،سه رتبة اول را دارند .در حوزۀ
مدیریت بحران نیز سه رتبة نخست متعلق به گویههای «برگزاری مانور زلزله»« ،احداث تأسیسات آتشنشانی» و
«نگهداری سیل برگردان و دیوار ساحلی» است.


وضعیتمیزانرضایتمندیروستاییانبهتفکیکدرجةدهیاری
در جدول  1مشاهده میشود که میانگین رضایتمندی روستاییان در دهیاریهای درجة یک ( 133/93انحراف معیار
 )12/31و نیز در دهیاریهای درجة دو ( 211/93انحراف معیار  )55/11است .همچنین در دهیاریهای درجة سه
( 216/11انحراف معیار  )5/13و در دهیاریهای درجة چهار ( 211/11انحراف معیار  )21/69است .مطابق نتایج ،میزان
رضایتمندی از عملکرد دهیاران ،تا درجة سه بهصورت صعودی ارتقا مییابد؛ یعنی هرقدر که درجة دهیاری باالتر میرود،
عملکرد آن نیز بهبود مییابد و بهتبع آن سطح رضایتمندی روستاییان افزایش پیدا میکند ،اما از دهیاریهای درجة سه
به بعد ،عملکرد سیر نزولی دارد.

وضعیترضایتمندیروستاییانبهتفکیکوضعیتاشتغالدهیاران
براساس جدول  ،5میانگین رضایتمندی روستاییان از عملکرد کلی دهیاران پارهوقت( 211/69 ،انحراف معیار  )51/91و
میانگین رضایتمندی از تعامل آنان( 22/11 ،انحراف معیار  )11/51است .همچنین میانگین رضایتمندی روستاییان از
عملکرد کلی دهیاران تماموقت( 213/65 ،انحراف معیار )13/51و میانگین رضایتمندی از تعامل آنان( 11/11 ،انحراف
معیار  )1/11است.

جدول.3وضعیتمیانگینرضایتمندیروستاییانبهتفکیکدرجةدهیاری
درجةدهیاری

عملکرد
اجتماعی

عملکرد
اقتصادی

عملکرد
عمرانی

عملکردزیست
محیطی

عملکرد
ایمنی

عملکردکلی

1
2
1
5

11/16
16/11
13/19
12/16

11/11
19/11
16/11
11/25

11/11
11/52
11/33
12/31

15/16
51/36
51/92
16/66

62/11
63/65
92/11
65/13

133/93
211/93
216/11
211/11


جدول.8وضعیتمیزانرضایتمندیروستاییانبهتفکیکوضعیتاشتغالدهیاران
وضعیتاشتغالدهیار

پارهوقت
تماموقت

تعامل

عملکردکلی
میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

211/69
213/65

51/91
13/51

22/11
11/11

11/51
1/11
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برای شناسایی عوامل متمایزکننده و همچنین پیشبینی میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاران از رگرسیون
ترتیبی 1استفاده شد.
در سطر اول جدول آمارۀ درستنمایی 2برای مدل تنها شامل عرض از مبدأ و در سطر دوم برای مدل نهایی شامل
پنج متغیر مستقل گزارش شده است .معناداری اختالف آمارههای درستنمایی برای دو مدل نشان میدهد مدل نهایی
برای دادهها برازندگی بیشتری دارد و متغیرهای مستقل ،تغییرات متغیر وابسته را بهخوبی تبیین میکنند.
جدول.1اطالعاتبرازشمدلرگرسیونلجستیکترتیبی
Sig

df

Chi-Square

-2 Log Likelihood

Model

1/111

1

111/111

161/512
152/323

Intercept Only
Final

شاخصهایمؤثربررضایتمندیروستاییان

جدول.5نتایجبرازشمدلرگرسیونیبرای
شاخص

Wald

درجةآزادی

معناداری

Estimate

)EXP (B

اجتماعی
اقتصادی
عمرانی
زیستمحیطی
ایمنی

11/319
5/966
1/911
1/696
1/919

1
1
1
1
1

1/111
1/126
1/111
1/112
1/113

1/161
-1/111
1/113
1/111
1/123

1/19
-1/11
1/15
1/11
1/12

از طریق این رگرسیون میتوان وابستگی یک متغیر وابستة ترتیبی را به چند متغیر مستقل مدلسازی کرد .برای این
کار ،دادههای مربوط به هریک از ابعاد عملکرد دهیاران با یکدیگر جمع 5شدند تا امکان استفاده از آزمون رگرسیون ترتیبی
فراهم شود .در رگرسیون ترتیبی ،برای درک معناداری حضور هر متغیر مستقل در مدل ،از آمارۀ والد 1استفاده میکنیم که
معادل آمارۀ  tدر رگرسیون خطی است .چنانچه سطح معناداری مقدار این آماره درمورد هر متغیر کوچکتر از  1/11باشد،
متغیر برای مدل مفید است (حبیبپور و صفری .)659 :1199 ،براساس نتایج رگرسیون ،سطح معناداری مقدار والد هریک
از متغیرهای مستقل تحقیق کوچکتر از  1/11و بیانگر آن است که حضور تمامی متغیرهای مستقل در مدل معنادار
است .درادامه ،از طریق مقادیر تخمین 1مشخص میکنیم که سهم هریک از متغیرهای مستقل در تغییرات میزان رضایت
روستاییان از عملکرد دهیاران چقدر است .براساس مقادیر این آماره ،درمورد متغیر عملکرد اجتماعی ،نتیجة تأثیر
رگرسیونی متغیر عملکرد اجتماعی بر رضایتمندی ،در سطح خطای کوچکتر از  1/11معنادار است .مقدار برآورد این متغیر
 1/161است و این نشان میدهد افزایش یک واحد در متغیر عملکرد اجتماعی ،با افزایش  1/161واحد در نسبتهای
لگاریتم متغیر وابسته رضایتمندی همراه میشود .مقدار برآورد متغیر عملکرد عمرانی برابر با  1/113است و بیانگر آن
است که افزایش یک واحد در متغیر عملکرد عمرانی ،با افزایش  1/113واحد در نسبتهای لگاریتم متغیر وابستة
رضایتمندی همراه است .درمورد متغیر عملکرد زیستمحیطی نیز مقدار برآورد این متغیر  1/111است و بیانگر آن است
که افزایش یک واحد در متغیر عملکرد زیستمحیطی ،با افزایش  1/111واحد در نسبتهای لگاریتم متغیر وابستة
رضایتمندی همراه میشود .مقدار برآورد متغیر عملکرد ایمنی  1/123است و نشان میدهد افزایش یک واحد در متغیر
1. Ordinal regression
2. Log Likelihood
4. compute
5. Wald
6. estimate
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عملکرد ایمنی ،با افزایش  1/123واحد در نسبتهای لگاریتم متغیر وابستة رضایتمندی همراه است .مقدار برآورد متغیر
عملکرد اقتصادی برابر با  -1/111است و نشان میدهد افزایش یک واحد در متغیر عملکرد اقتصادی ،با کاهش 1/111
واحد در نسبتهای لگاریتم متغیر وابسته رضایتمندی همراه میشود .یکی از مهمترین فرضیهها در این رگرسیون ،فرض
تسهیم متناسب شانس بین سطوح مختلف متغیر وابسته است .این فرض ،با استفاده از آزمون خطوط موازی 1انجام
میگیرد که نتایج آن در جدول زیر گزارش شده است.

جدول.2آزمونخطوطموازی
Sig

df

Chi-Square

-2 Log Likelihood

Model

1/916

11

11/211

152/323
112/625

Null Hypothesis
General

با توجه به جدول  ،6معناداری آمارۀ کای اسکوئر باالی  1/11است .این به مفهوم پذیرفتن فرض صفر مبنیبر تسهیم
متناسب شانس بین سطوح متغیر وابسته است.


جهگیری
نتی 
پایش و تحلیل رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاران ،مهمترین شاخص در بهبود مدیریت نوین روستایی است .هدف
این پژوهش نیز تبیین عوامل مؤثر بر رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاران شهرستان اسکوست .مطابق یافتهها،
 11/1درصد از پاسخگویان ،از عملکرد دهیار در روستاهایشان رضایت متوسط و باالتر از متوسط دارند که با نتایج
فیروزآبادی و جاجرمی ( )1131مبنیبر رضایت زیاد و بسیار زیاد حدود  61درصد از افراد از عملکرد دهیاران ،همخوانی
دارد .در تحلیل این یافته میتوان گفت که دهیاران بهعنوان مدیر اجرایی روستا تاکنون توانستهاند طرحهای توسعهای
بسیاری را با موفقیت اجرا کنند و نیز با مشارکتدادن روستاییان در این طرحها ،در جلب رضایت آنان موفق بودهاند.
همچنین براساس نتایج دیگر ،بیشترین میزان رضایتمندی روستاییان مربوط به عملکرد زیستمحیطی و کمترین میزان
آن مربوط به عملکرد عمرانی دهیاران است که با یافتههای فیروزآبادی و جاجرمی ( )1131مخالف است .همچنین
رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاران پارهوقت در مقایسه با تماموقت بیشتر است .در تحلیل این یافته میتوان گفت
با توجه به اینکه حجم کاری دهیاریهای تماموقت و درجة سه به بعد سنگین است ،کیفیت عملکرد دهیار نیز کاهش
مییابد و با توجه به اینکه رضایت تا حدودی ارتباط مستقیمی با عملکرد دارد (فیروزآبادی و جاجرمی ،)96 :1131 ،این
امر نارضایتی روستاییان را بهدنبال دارد؛ چراکه دهیار بهتنهایی نمیتواند امور مختلف یک روستا را مدیریت کند و طبیعی
است که سطح عملکرد وی کاهش مییابد.
از سوی دیگر ،دهیاری در متن قوانین مصوب مدیریت روستایی ،بهعنوان یک نهاد یا سازمان حقوقی تعریف شده
است؛ درحالیکه فقط یک دهیار مسئول انجامدادن امور مختلف دهیاری است .لیکین ( )1332عواملی مانند زمان ناکافی،
نبود نیروی انسانی کافی ،همکارینکردن دیگران و کمبود امکانات مناسب را عامل افت عملکرد شغلی مدیران میداند؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود که از دهیاریهای درجة سه به بعد و دهیاریهای تماموقت ،یک نیروی کمکدهیار برای
همکاری با دهیار استخدام شود .توصیه میشود که این نیرو از جمع دانشجویان رشتههای مربوط به حوزۀ روستایی برای
دیدن دورۀ کارآموزی گزینش شود .براساس نتایج ،تنها  11/1درصد از روستاییان آشنایی زیاد و بسیار زیادی با وظایف
1. Test of parallel
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دهیاران دارند .آشنایی کافی نداشتن روستاییان با وظایف دهیار ،سبب ایجاد چالش انتظارات بیشازحد از عملکرد دهیار
میشود و سطح متناسب با موقعیت رضایت روستاییان را دچار تزلزل میکند؛ بهطوریکه نتایج پژوهشهای قدیری
معصوم و دیگران ( ،)1132خوشبخت ( )1131و نظری و سادین ( )1131نیز این یافته را تأیید میکند؛ بنابراین ،پیشنهاد
میشود که برنامههای آموزشی الزم از طریق رسانههای گروهی به ارتقای آگاهی عمومی در زمینة جایگاه و اهمیت
دهیاریها و لزوم مشارکت روستاییان اختصاص یابد .در پژوهش ناییجی ( )1199در حوزۀ آموزش به روستاییان ،دهیاران
تا حد زیادی توانستند در مقایسه با گذشته تحوالتی را بهوجود آورند و رضایت مطلوب روستاییان را جلب کنند.
با توجه به پیشرو و آیندهنگربودن رگرسیون لجستیک ترتیبی ،امکان پیشبینی احتمال رضایتمندی روستاییان
محاسبه شد و نتایج نشان داد که بیشترین میزان اثرگذاری ،مربوط به عملکرد اجتماعی دهیاران است .این یافته مخالف
با یافتههای پژوهش خانی و سوری ( )1131است که نشان دادند بیشترین میزان رضایت روستاییان از عملکرد اقتصادی
دهیاران بوده است .از آنجاکه میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد اجتماعی دهیاران اندک بود ،دهیاران در زمینة
اصالح روند کاری و افزایش میزان رضایتمندی روستاییان ،بیش از ابعاد دیگر باید به بعد اجتماعی توجه داشته باشند .در
تحلیل این یافته میتوان گفت با توجه به اینکه شرط الزم برای پیشرفت جوامع روستایی ،گسترش انسجام اجتماعی،
بسط مشارکت اجتماعی روستاییان در طرحهای دهیاریها و از همه مهمتر ،اعتماد متقابل (روستاییان و دولت) است ،هیچ
توسعهای بدون مشارکت ،رضایتمندی و اعتماد اجتماعی روستاییان شکل نمیگیرد (فراهانی و دیگران)29 :1132 ،؛
چراکه نیاز به سرمایة اجتماعی در شرایط رکود و تورم -که نیاز به اعتمادسازی وجود دارد -بیش از هر سرمایة دیگری
احساس میشود و قابلیت آن را دارد که بسیاری از معماهای حلنشدۀ اجتماعی را از سر راه حرکتهای توسعهای جامعة
روستایی بردارد (صیدایی و دیگران .)131 :1199 ،از سوی دیگر ،امروزه با پیشرفت زندگی روستایی و وقوع تحول در
روستاها ،نوع نیازها نیز تغییر یافته است .امروزه مانند گذشته ،نداشتن برق و آب آشامیدنی و دیگر امکانات عمرانی از
نیازهای اصلی جامعة روستایی نیست؛ بلکه نیاز به مشارکت و سرمایة اجتماعی است که بیشازپیش در این جوامع
مشاهده میشود .در مدل رگرسیونی این پژوهش ،متغیر عملکرد اقتصادی دهیاران بر متغیر وابستة رضایت روستاییان
تأثیر منفی دارد و این یافته برخالف یافتههای خانی و سوری است (خانی و سوری .)121 :1131 ،یکی از دالیل این امر
ممکن است نبود مدیریت همهجانبة دهیاران باشد؛ چراکه توجه صرف به یک بخش مانند اقتصاد روستا ،بهتنهایی رضایت
روستاییان را جلب نمیکند؛ بنابراین ،پژوهشهای تجربی بیشتری برای طراحی مدل مطلوب مدیریت سیستمی مناطق
روستایی توسط دهیاران درجهت توسعة مدیریت روستایی کشور الزم است.
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