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استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه رازی ،كرمانشاه ،ایران

چكیده
در سال  8377دهیاریها بهمنظور اداره امور روستاهای كشور تشكیل شدند كه اقدام مناسبيی ببرای تحبول مبدیریو و
توسعه روستاهای كشور بود .این نهاد نوپا بهرغم برخی مشكالت و نارسائیها ،موفقیوهایی نیز در مبدیریو امبور روسبتا
داشته اسو .بدین لحاظ ارزیابی عملكرد دهیاریها از ابعاد گوناگون و با روشها و مدلهای متعدد سهم درخبور تبوجهی
در بهيود و ارتقاء نقش ،جایگاه و عملكرد آنها دارد .پژوهش حاضر با رویكرد توصیفی -تحلیلی و با بهبرهگیبری از مبدل
شكاف به ارزیابی كیفیو خدمات دهیاریها میپردازد .بدین منظور با تكیهبر ميانی نظری و وظایف دهیباریهبا 35 ،گویبه
در ابعاد رفتاری ،كاليدی ،اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی تعریف شد .محدوده بررسی ،دهیاریهبای  81روسبتا از دهسبتان
میان دربند شهرستان كرمانشاه اسو .جامعهی آماری شامل  4784سرپرسو خانوار روسبتایی سباكن روسبتاهای مبذكور و
حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران برابر  341نفر و روش نمونهگیری تصادفی بوده اسو .ابزار بررسی پرسشنامه خبانوار
روستایی اسو كه روایی آن توسط متخصصان موضوعی و پایایی آن با آزمون آلفای كرونياخ تائید شد (مقدار آلفا در تمبام
ابعاد بیش از  .)1/728نتایج بررسی نشان داد كه در تمام ابعاد مذكور ،كیفیو خدمات دهیاریها اندك بوده و شبكاف ببین
ادراك و انتظار روستائیان بهویژه در بعد اقتصادی بیش از سایر ابعاد اسو .همچنین مشبخص شبد ببین متغیرهبایی بون
كیفیو رفتار دهیار ،سن دهیار و شركو وی در دورههبای آمبوزش ضبمن خبدمو باكیفیبو خبدمات دهیباری در ابعباد
گوناگون ،ارتياط مثيو قابل تائید اسو .عالوه بر این ازنظر عواملی ون سطح تحصیالت دهیار ،شغل دوم و نوع حضبور
وی در روستا تفاوت معناداری در كیفیو خدمات دهیاریها مشاهده شد .بر این اساس در جهو بهيبود كیفیبو خبدمات
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دهیاریها و افزایش رضایو روستائیان ،مواردی نظیر تمهید هماهنگیها و همكاریهای بین بخشی و سازمانی و توجه ببه
مؤلفههای رفتار سازمانی ،تجربه ،تحصیل و آموزش ضمن خدمو پیشنهاد شد.
واژههای کلیدی :مدیریو روستایی ،دهیاری ،كیفیو خدمات ،مدل شكاف ،دهستان میان دربند.
طرح مسئله
در دنیای امروز هیچ جامعهی مدنی را نمیتوان یافو كبه ببرای گبردش امبور خبود ببینیباز از سبازمان باشبد،
فعالیوهای زیادی همچون تولید ،توزیع كاال ،خدمات ،بهداشو ،آموزش و اوقبات فراغبو در قالبا سبازمانهبایی
تخصصی انجام میشود .روستا نیز بهعنوان یكی از عرصههای زیستی و واحد اجتمباعی ببینیباز از نهباد و سبازمان
برای مدیریو خود نیسو .در كشور ما تا قيل از اصالحات ارضی ادارهی امور روستا توسبط افبرادی ببا مشبروعیو
سنتی انجام میگرفو و سالهای سال در دسو این افراد بود كه عمدتاً مالكبان و نماینبدگان آنهبا یعنبی كدخبدا و
مياشر بودند (بدری و موسوی.)81 :8311 ،
پس از اصالحات ارضی دههی  8341در مدیریو روستایی ایران دگرگونیهایی به وجود آمد .طی هار مرحلبه
اجرای اصالحات ارضی شاهد حذف برخی از اركان مدیریو روسبتایی و ظهبور نهادهبای جدیبد در هبرم قبدرت
روستاها هستیم( .همان .)37 :با پیروزی انقالب اسالمی شبورای اسبالمی روسبتا عهبدهدار مبدیریو روسبتاها شبد.
باوجوداین ،نارسائیهای متعدد مدیریو روستایی وجود نهادی را كه بتوانبد ببهصبورت محلبی و مسبتقیم نیازهبای
روستاییان را پاسخگو باشد ،ضروری مینمود .ازاینرو در سال  8377با تصویا قانون دهیاریها ،مدیریو روستا بر
عهدهی شوراها و دهیاریها گذاشته شد كه شورا بهعنوان نهاد سیاسوگذار و تصمیم گیر و دهیاری بهعنوان ببازوی
اجرایی شورا در روستا به مدت هار سال تعیین شدند (مطیعی لنگرودی و همكاران.)48 :8311 ،
بر این اساس نهاد دهیاری میبایسو در روستاهای باالی  51خانوار كه بیش از  32هزار روستا را شامل میشبود
تأسیس گردد .لذا روستاهای واجد شرایط تأسیس دهیاری شبامل  23/4درصبد روسبتاهای كشبور اسبو كبه 12/3
درصد جمعیو روستایی كشور را در برمیگیرند (مهدوی و نجفی كانی .)8 :8314 ،طيق تصویانامهی هیئووزیران
دهیاریها در قالا یک ماده و  41بند مكلف به انجام وظایفی در حوزههای گوناگون كاليدی ،اقتصبادی ،اجتمباعی،
فرهنگی و زیسومحیطی شدند (همان .)51 :تشكیل دهیاریها خأل فقبدان مبدیریو واحبد و یكچار به را برطبرف
نموده و زمینه مناسيی برای اجرای موفق برنامهها و پروژه های روستایی فراهم نموده اسو كه میتواند ببا مشباركو
مردم و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی به توسعه روستایی بیانجامد (ریاحی و كرمی نسا.)45 :8315 ،
اما بهرغم محاسن یادشبده دهیباریهبا ببا مشبكالت و بالشهبایی بون نيبود سباختارهای مناسبا اداری و
تشكیالتی ،تجربه اندك دهیاران در مدیریو روستایی و نیاز ميرم به آموزش ،محدودیو منابع اعتيباری ،مشباركو و
همكاری اندك روستائیان مواجهاند كه میتوانبد عملكبرد و جایگباه آنهبا را در جامعبه روسبتایی تضبعیف نمایبد
(حسنوند و حسنوند .)5-3 :8311 ،مسائل یادشده ضرورت ارزیابی عملكرد دهیاریها را جهو ایجاد بازخوردهبای
الزم و اعمال اصالحات مناسا ضروری میسازد .از سویی یكی از معیارهای موفقیو دهیاریها و افزایش مشاركو
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و همكاری روستائیان با این نهاد محلی ،رضایو ایشان از عملكرد و كیفیو خبدمات دهیباریهبا اسبو .آگباهی از
وضعیو رضایو مردم میتواند سودمندی هایی نظیبر ارتقباء ابربخشبی ،افبزایش پاسبخگویی دهیباری ببه جامعبهی
روستایی ،اعتماد عمومی مردم به دهیاری ،مشاركو مردم در برنامههای دهیاری و افبزایش مشبروعیو دهیباری نبزد
افكار عمومی روستاییان را برای این نهاد در پی داشته باشد (فیروزآبادی وایمانی جاجرمی .)43 :8318 ،از این منظبر
شاید بیش از همه خود دهیاری ها نیازمند ارزیابی رضایو روستائیان از خدمات دهیاری هستند تبا بتواننبد عملكبرد
خویش را با نیازها و اولویوهای مردم هماهنگ نمایند.
در راستای ارزیابی عملكرد و سنجش كیفیو خدمات سازمانهای خدمات رسان ،رویكردها و مدلهای متعبددی
وجود دارد كه نشئوگرفته از رشتهها و زمینههای تخصصی گوناگون و بهكارگیری روشهای خاص آنهاسو .یكی
از مدلهای مطرح در این زمینه مدل شكاف 8اسو كه دستاوردی ارزشمند در ادبیات مرتيط با ارائه خدمات اسبو و
رسیدن به دركی مناسا از انتظارات و نیازهبای دریافبوكننبدگان خبدمو فبراهم مبیآورد (سبری.)442 :5185 ،5
بهكارگیری این مدل در مورد خدمات دهیاریها میتواند فاصله بین ادراكبات و انتظبارات روسبتائیان را از خبدمات
دهیاری روشن نموده و زمینه افزایش رضایو و درنتیجه مشاركو و همكاری بیشتر آنها را با نهباد دهیباری فبراهم
نماید.
استان كرمانشاه ازجمله استانهایی اسو كه مدیریو جدید روستایی را در قالا تأسیس دهیباری ببه كبار گرفتبه
اسو .با استناد به آمار موجود از سال  8315تاكنون  8347مجوز تأسیس دهیاری در استان صادرشده اسبو كبه ایبن
تعداد  13درصد روستاهای واجد شرایط دهیاری را شامل میشود .اگر ه دهیاریهای استان از زمان تأسیس تباكنون
با استفاده از همیاری و مشاركو مردم و كمکهای دولتی در زمینههایی نظیر اجرای طرح هبادی و ارائبهی خبدمات
عمومی فعالیوهایی انجام دادهاند ،اما شواهد موجبود گویبای آن اسبو كبه ایبن نهباد در انجبام وظبایف خبود ببا
محدودیوها و تنگناهایی مواجه اسو (مرادی و پاپزن .)874 :8318 ،ازایبنرو پبژوهش حاضبر باهبدف ارزیبابی
عملكرد دهیاریها و شناسایی كیفیو خدمات دهیاری از دید روستائیان با بهرهگیری از مدل شبكاف ببه بررسبی 81
روستای نمونه دهستان میان دربند شهرستان كرمانشاه پرداخته اسو.
مبانی نظری
امروزه رقابو در دنیا جهو حفظ مشتریان دیروز و جذب مشتریان جدید مهمتبرین عامبل بقبا و ادامبه حیبات
سازمانها در مسیر توسعه اسو .این مهم تحقق نمییابد مگر در سایه رضایو مشتریان كنونی كبه ببهنوببه خبود در
جذب مشتریان جدید مؤبر خواهند بود .مطالعات انجامشده در خصوص ارزیابی عملكرد و رضبایتمندی ،بیشبتر ببه
ارگانها ،خدمات بانکها و خدمات پزشكی ،بهداشتی مربوط میشود .لذا كمتر به ارزیابی جوامع كو ک محلی مثل
روستاها پرداختهشده اسو .مدیریو جدید روسبتایی بایبد درك توسبعهی محلبی ،ببروز ابتكارهبا ،جمبعگرایبی و
مشاركو را در دستور كار قرار دهد و قادر ببه تحلیبل مشبكالت اقتصبادی ،اجتمباعی و زیسبومحیطبی فضباهای
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روستایی باشد (مطیعی لنگرودی .)531 :8315 ،این همه ،در سایه وجود نهادهای مؤبر محلی و رضایو مردم محقبق
خواهد شد كه بهنوبه خود مستلزم پایش و ارزیابی مستمر عملكرد آنها اسو.
ارزیابی یک ار وب نظاممند را شامل می شبود كبه اطالعبات و رخبدادهای مرببوط ببه اجبرای پبروژههبا یبا
برنامه های توسعه روستایی را گردآوری و تحلیل مینماید .ایميودن 8معتقد اسو آنچبه ارزیبابی را از سبایر منبابع و
نظامهای اطالعات روستایی متمایز میكند هدف آن یعنی بهيود مدیریو پروژههای توسعه روستایی اسو .این هدف
از طریق فراهم آوردن اطالعات به هنگام و مرتا در مورد پیشرفو پروژهها ،ارائه تحلیلهای كافی در مورد پیامبدها
و اطمینان از اینكه مدیران ،تصمیمات خود را بر اساس اطالعات درسو و مناسا اتخاذ میكنند ،محقبق مبیگبردد
(ایميودن.)52 :8373،
ارزیابی برنامههای توسعه روستایی بر اساس زمان انجام به ارزیابی پیش از اجرا ،5ارزیابی حین اجبرا 3و ارزیبابی
پس از اجرا 4قابلتفكیک اسو (رضوانی .)33 :8371 ،رویكرد هدف گرا یكی از روشهای رایج ارزیابیهای پبس از
اجراسو كه در سال  8135توسط تایلر 2مطرح شد .او بر این نكته پافشاری مینمود كه برنامههبا بایبد ببا توجبه ببه
اهدافی كه داشتهاند ،اندازهگیری شوند .بر اساس این مدل ،ارزیابی به یک فرایند نظاممند برای جمعآوری ،تحلیبل و
تفسیر اطالعات گفته میشود كه میزان دستیابی پروژه به اهداف را تعیین میكنبد (خراسبانی .)11 :8318 ،در مقاببل
مدل ارزیابی آزاد از هدف ارائهشده توسط اسكریون 4به دنيال بررسی و مطالعه تمامی تبأبیرات و پیامبدهای برنامبه،
فراتر از اهداف آن و به دسو آوردن درك عمیق از ماهیو یزی اسو كه مورد ارزیبابی قبرار مبیگیبرد (نقبوی و
همكاران .)857 :8311 ،وی همچنین در سال  8175مدل نیاز بنیان را ارائه نمود .این مدل بر این فرض استوار اسبو
كه اهداف برنامه یا طرح الزاماً بازتاب و برگرفته از نیازهای مخاطيان و ذینفعان نیستند .ازاینرو باید مشخص نمبود
كه طرح ه مقدار از نیازهای مردم را برطرف كرده اسو (پژوهشكده سوانح طيیعی.)11 :8311 ،
در ارزیابی عملكرد سازمانهای خدماتی نیز آنچه بیش از هر یز اهمیو مبییاببد نیازهبای اسبتفادهكننبدگان از
خدمات یا به عيارتی مشتریان سازمان اسو .نتایج ارزیابیها مدیران سازمان را در اصالح روشها و اقبدامات یباری
رسانده و منجر به بهيود كارآیی 7سازمان میشود .ارزیابی به دو شیوه درونی و بیرونی انجامپبذیر اسبو .در ارزیبابی
درونی منابع و امكانات در اختیار سازمان مانند بودجه ،نیروی انسانی ،ماشبینآالت و نحبوه اسبتفاده از آنهبا ببرای
رسیدن به اهداف سازمانی و افزایش بهرهوری مدنظر اسو؛ اما در ارزیابی بیرونی نظر مشتریان سازمان اهمیبو دارد
و میزان انطياق سیاسوها و برنامههای سازمان با انتظارها و خواسبتههبای مبردم گویبای ابربخشبی 1سبازمان اسبو
(فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی.)41 -41 :8318 ،
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یكی از الگوهای مطرح درزمینه ارزیابی كیفیو خدمات سازمانی و بررسبی رضبایو كباربران و مشبتریان مبدل
شكاف اسو .این مدل توسط پاراسورامان ،زیتهامل و بری 8در تعدادی از كارهای خود بین سالهای  8112تبا 8114
توسعه داده شد و از آن برای اندازهگیری شكافهای بین كیفیو مبورد انتظبار خبدمات ،فراینبد كیفیبو خبدمات و
كیفیو خدمات درك شده بعد از ارائه خدمو استفاده كردند .ایشان شكافهای موجود در ارزیابی كیفیبو خبدمات
سازمان را در موارد زیر شناسایی و ارائه نمودند (پاراسورامان و همكاران:)8112 ،
 -8شكاف میان انتظارات واقعی مشتریان و درك مدیریو (ارائهكنندهی خدمو) از این انتظارها
 -5شكاف میان درك مدیریو از انتظارهای مشتریان و ویژگی خدمو اعالمشده به مشتری
 -3شكاف میان استاندارد كیفیو خدمات اعالمشده و خدماتی كه عمالً به مشتریان ارائه میشود.
 -4شكاف میان كیفیو خدماتی كه ارائه میشود ،باكیفیو خدماتی كه به مشتری وعده دادهشده بود.
 -2شكاف میان انتظارهای مشتریان از دریافو خدمات و كیفیو خدماتی كه عمالً دریافو میكنند (شكل .)8
اليته محققین بعدی شكافهای دیگری را نیز به مدل شكاف اولیه افزودند؛ اما پاراسورامان و همكاران معتقدنبد كبه
شكاف پنجم نتیجه هار شكاف قيلی بوده و بدین لحاظ از سایر شكافهای طرحشده مهمتر اسو .ایشبان در راسبتای
سنجش شكاف یادشده بعدها ابزار سروكوال 5را توسعه دادند كه بسیاری از سبازمانهبا و شبركوهبایی كبه ببا مقولبه
رضایو مشتری سروكار دارند از آن برای ارزیابی كیفیو خدمات بهرهگیری نمودند (بلسیک و همكاران.)45 :5188 ،3
.)45
ابزار مذكور برای ارزیابی كیفیو خدمات شركوها طراحیشده و همانگونه كه گبودریچ و رمبزی )11 :5185( 4بیبان
می كنند مشكل عملی سروكوال عدم بيات ابعاد و عوامل موردبررسی با توجه ببه گونباگونی خبدمات و زمینبههبای
موردمطالعه اسو .بدین لحاظ ابزار یادشده در مورد برخی نهادها و سازمانهای مردمنهاد و عمومی (نظیر دهیباریهبا)
به دلیل تنوع وظایف و مقوالت موردبررسی انطياقپذیری اندكی دارد .بااینوجود مدل شكاف ار وب مناسبيی ببرای
ارزیابی كیفیو خدمات در اینگونه سازمانهاسو .برای سال های متمادی بسیاری از پژوهشگران كیفیبو خبدمات را
با استفاده از مقیاسهای تکبعدی اندازهگیری میكردند .درحالیكه مقیاسهای تکبعدی برای انبدازهگیبری مفباهیم
ندبعدی مانند كیفیو خدمات ارائهشده مناسا نیستند و مدل شكاف بر این نقطهضعف فائق آمده اسو (تبوفیقی و
همكاران .)55 :8311 ،بهطور خالصه عملكرد مدل شكاف بر این پایه استوار اسو كبه از مشبتریان خواسبته مبیشبود
ابتدا مؤلفهها را به لحاظ انتظاراتشان از خدمات (اهمیو) ،رتيهبندی كنند و سچس از ایشان خواسته میشود كه ادراكبات
(رضایو) خود از عملكرد واقعی موردنظر یا خدمو دریافو شده را به لحاظ همان ویژگیها رتيبهبنبدی نماینبد .ایبن
دودسته از رتيهبندیها با همدیگر مقایسه میشوند و اگر عملكرد ادراكشده از حد انتظبارات مشبتریان پبایینتبر باشبد
نشانگر ضعیف بودن كیفیو خدمات و یا وجود شكاف بین این دو اسو و ببرعكس اگبر میبزان عملكبرد ادراكشبده
1

. Parasuraman, Zeithamel & Berry
. Servqual: Service Quality
3
. Blešić et al
4
. Goodrich & Ramsey
2
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باالتر از انتظارات مشتری باشد نشاندهنبد بباال ببودن كیفیبو خبدمو یبا عبدم وجبود شبكاف ببین ایبن دو اسبو
(پاراسورامان و همكاران.)84 :8111 ،

شكل  :1مدل شكاف کیفیت خدمات (پاراسورامان و همكاران)1891 ،

اليته انتقادهایی نیز به مدل شكاف واردشده اسو ازجمله اینكه فقط ببرای سبنجش میبزان رضبایو مشبتریان از
خدمات شركوها و سازمانها میتواند مورداستفاده قرار بگیرد درحالیكه برای سنجش میبزان رضبایو مشبتریان از
محصوالت ،مورداستفاده ندانی نمیتواند داشته باشد (ملكی و دارابی .)51 :8317 ،كنبگ و برادلبی)823 :5115( 8
بر این باورند كه در بسیاری مواقع انتظارات مشتریان آرمانگرایانه اسو و این مسبئله موجبا تشبدید شبكاف ببین
انتظار و ادراك از خدمو میشود .ازاین رو در تعدیل مدل ،ارزیابی خدمات را در سبه سبطح آرمبانی ،قاببلقيبول و
ادراكشده پیشنهاد مینمایند .به رغم انتقادات یادشده ،مدل شكاف توانسبته اسبو جبای پبای خبود را در مطالعبات
مربوط به ارزیابی كیفیو خدمات و سنجش میزان رضایتمندی مراجعین به سازمانهای خدمات رسان ،محكم نماید.
پیشینه پژوهش
مهدوی و نجفیكانی ( )8314در پژوهشی با عنوان دهیاریها ،تجربهای دیگر در مبدیریو روسبتاهای ایبران ببه
بررسی عملكرد  351روستای استان آذربایجان غربی پرداختهاند .یافتههای تحقیق گویای آن اسو كه دهیباری نقبش
مهمی در توسعه روستایی به ویژه بهيود اوضاع كاليدی -فیزیكی روستا ایفا می نماید؛ اما به دلیل نوپا بودن ایبن نهباد
ضعف هایی نیز وجود دارد كه برطرف نمودن آنها مستلزم نظارت عالیبه اسبتانداریهبا ،اختصباص بودجبه بیشبتر،
برگزاری دورههای آموزشی مرتيط با شرح وظایف دهیار ،تفویض اختیارات الزم از سوی دستگاهها به فرمانداریهبا
. Kang & Bradley
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و بخشداریها و فرهنبگسبازی ببرای مشباركو مبردم اسبو .كبامران دسبتجردی و همكباران ( )8311در تحلیبل
مقایسه ای موفقیو دهیاری های روستاهای بزرگ و كو ک شهرستان دلفان به ایبن نتیجبه رسبیدند كبه دهیباری در
روستاهای بزرگ به مراتا موفق تر از روستاهای كو ک عمل كرده و با توجه به موارد قانونی و شبرایطی كبه ببرای
فعالیو دهیاری ها در نظر گرفتهشده اسبو مبیتبوان دریافبو كبه جمعیبو مبالك تعیبینكننبدهای ببرای موفقیبو
دهیاریهاسو.
مطیعی لنگرودی و همكاران ( )8311در ارزشیابی عملكرد دهیاری هبای دهسبتان بیهبق شهرسبتان سبيزوار 845
سرپرسو خانوار ساكن در ده روستا را با تكیهببر شباخصهبای «زیسبومحیطبی ،بهداشبتی ،كاليبدی»« ،اقتصبادی،
اجتماعی» و «مشاركتی ،اداری» بررسی نمودند .مقایسه ی میانگین متغیرها نشان داد كه از دیدگاه روستاییان ،در سطح
 11درصد ،تفاوت معناداری در جهو بهيود شاخصها ،در دورهی قيل و پس از تشكیل دهیاریهبا ببه وجبود آمبد.
همچنین عملكرد دهیاران سمو و سویی مثيو داشته و در توسعه ی روستایی مؤبر ببوده اسبو .مبرادی و پباپ زن
( )8318با استفاده از روش تئوری بنیانی به بررسی عوامبل بسترسباز موفقیبو دهیباریهبا در دهسبتان بباال دربنبد
شهرستان كرمانشاه از دیدگاه دهیاران پرداختند .در این راستا  85دهیار بهصورت هدفمنبد انتخباب شبدند .دادههبای
پژوهش با بهره گیری از تكنیک مصاحيه عمیق و گروههای متمركز جمعآوری شد .یافتهها نشان داد كه بخش عمبده
فعالیو دهیاران درزمینهٔ اجرای طرح هادی روستایی و برنامههای خدمات عمومی بوده اسبو و دهیباران مبواردی
نظیر حكمروایی مطلوب ،رضایو شغلی ،ویژگیهای فردی – حرفهای دهیار ،تأمین امكانات ،تجهیزات و منابع مالی
موردنیاز را بهعنوان عوامل بسترساز موفقیو این نهاد دانستند.
بررسی دیگری درزمینه رضایو مندی روستائیان از عملكرد دهیباران دریبازده روسبتای دارای دهیباری فعبال در
بخش كونانی شهرستان كوهدشو با حجم نمونبهای براببر  347نفبر در سبه بعبد اقتصبادی ،اجتمباعی و كاليبدی-
زیسومحیطی و با رویكرد مقایسه قيل و بعد تشكیل دهیاری انجام شد .نتایج نشانگر آن اسو كبه در هبر سبه بعبد
بررسی وضعیو روستاها نسيو به قيل از تشكیل دهیاری بهتر شده اسو .همچنین مشخص شد بین رضبایومنبدی
روستائیان با عملكرد دهیاریها رابطه معنیدار در سطح  11درصد وجبود دارد و بیشبترین تأبیرگبذاری در رضبایو
روستاییان از عملكرد دهیاران به عامل اقتصادی بازمیگردد (خواجهشاهكوهی و همكباران .)8318 ،فبال سبلیمان و
همكاران ( )8318در ارزیابی عملكرد دهیاران بخش مركزی شهرستان بیرجند  31دهیار و  312خبانوار روسبتایی را
موردبررسی قراردادند .نتایج نشان داد كه  15/2درصد دهیباران توسبعه روسبتا بعبد از تشبكیل دهیباری را در حبد
متوسط و زیاد ارزیابی كردهاند .همچنین از دیدگاه خانوارهای روستایی دهیاران در مواردی بون حفبظ سبالمو و
بهداشو محیط ،همكاری با بخشبداری و شبورا و پیگیبری طبرح هبادی بهتبرین عملكبرد و در زمینبههبایی نظیبر
امدادرسانی در مواقع بحرانی ،نگهداری از تأسیسات و دارائیهای روستا ضعیفترین عملكرد را داشتند.
بررسی فراهانی و رستم خانی ( )8318در ارزیابی نقش دهیاریها بر كیفیو زنبدگی روسبتاهای كرسبف شهرسبتان
خدابنده نشان داد كه ازنظر كیفیو زندگی در حیطه شباخصهبای آموزشبی ،زیسبومحیطبی ،شبيكههبای حمایبو
اجتماعی ،اقتصادی ،سالمتی و امنیو ،محیط مسكونی ،زیرساخوها بین روستاهای دارای دهیاری با روستاهای فاقبد
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دهیاری تفاوت معنی دار وجود دارد .یافتههای فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی ( )8318در ارزیابی وضبعیو رضبایو
روستائیان از عملكرد دهیاریها در  1روستای منتخا استان قبزوین ببا سبطوح ارزیبابی عملكبردی سبازمانی بباال،
متوسط و پایین گویای آن اسو كه نزدیک به  71درصد پاسخگویان از عملكرد دهیاریها رضایو دارند و هبر به
ارزیابی عملكردی سازمانی از دهیاری بهتر باشد ،میزان رضایو روستائیان افزایش مییابد.
رضوانی و همكاران ( )8315در پژوهش خود اقدام به ارزیابی عملكرد دهیاریهای شهرستان دهلران ببا اسبتفاده
از ار وب عمومی ارزیابی 8به بررسی  1روستا و سه گروه روستاییان ،دهیاران و شوراهای اسالمی پرداختند .نتایج
پژوهش ایشان نشان داد كه عملكرد دهیاریها بر اساس مدل ار وب عمومی ارزیابی و شاخصهای اسبتفادهشبده
برای ارزیابی عملكرد ،نامطلوب بوده اسو ،عواملی مانند تحصیالت پایین دهیاران ،آشنا نيودن آن ها با ميانی ارزیابی
عملكرد ،نيود برنامه مصوب پنج ساله در دهیاریها ،عدم مشاركو مردم در طرحهبای عمرانبی و مشبكالت مبالی و
اعتياری دهیاریها ،در ناكارایی عملكرد آنهبا تأبیرگبذار ببوده اسبو .ریباحی و كرمبی نسبا ( )8315در ارزیبابی
عملكرد دهیاریها در توسعه كاليدی -فضایی  4روستای بخش كردیان شهرستان جهرم نشبان دادنبد كبه از دیبدگاه
دهیاران تغییرات شمگیری در شاخصهای كیفیو ساخو وساز و تثيیو و سنددار شدن امبالك صبورت گرفتبه و
درزمینهٔ شاخصهای اداری -انتظامی و خدمات آموزشی تغییرات اندك اسو .از دیدگاه خانوارهای روسبتایی نیبز
عملكرد دهیاران درزمینهٔ بهسازی و مقباوم سبازی مسباكن و كیفیبو خبدمات عمبومی روسبتا مثيبو و در مبورد
مكانیابی خدمات و تأسیسات منفی بوده اسو .پژوهش حاضر از این جنيه متمایز اسو كه عالوه بر استفاده از مدل
شكاف برای ارزیابی خدمات دهیاریها ابعاد و گویههای بیشتری را نسيو به پژوهشهای اخیر موردتوجه قبرار داده
اسو.
سؤالهای پژوهش
با تكیه بر ميانی نظری و پیشینه تحقیبق ،مسبئله اصبلی پبژوهش ایبن اسبو كبه كیفیبو خبدمات دهیباریهبای
موردبررسی در ه سطحی قرار دارد؟ در راستای پاسخگویی به سؤال محوری تحقیق سؤالهای اختصاصی زیر نیبز
مطرح بوده و موردبررسی قرارگرفتهاند)8 :كیفیو خدمات دهیاریها در بعد كاليدی در به سبطحی قبرار دارد؟ )5
كیفیو خدمات دهیاریها در بعد اجتماعی در ه سطحی قرار دارد؟  )3كیفیو خدمات دهیاریها در بعد اقتصبادی
در ه سطحی قرار دارد؟ )4كیفیو خدمات دهیاریها در بعد بهداشتی در ه سبطحی قبرار دارد؟  )2آیبا رابطبهای
بین ابعاد كیفیو خدمات وجود دارد؟  )4ه ارتياطی بین ویژگیهای فردی و رفتاری دهیار و پاسبخگویان باكیفیبو
خدمات دهیاریها وجود دارد؟

. CAF: Common Assessment Framework
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روش تحقیق ،ابعاد وگویههای موردبررسی
تحقیق حاضر به لحاظ رو ش توصیفی ب تحلیلی از جهو هبدف كباربردی و ازنظبر گسبتره مبوردی اسبو .در
راستای پاسخگویی به سواالت پژوهش با تكیهبر ميانی نظری و پیشینه و نیز شرح وظایف دهیباریهبا 35 ،گویبه در
ار وب ابعاد رفتاری ،كاليدی ،اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی تعریف شد (جدول  .)8روش جمعآوری اطالعبات
به دو شیوه اسنادی و میدانی سازماندهی شده اسو.

رفتاری

ابعاد

جدول  :1ابعاد و شاخصهای مورد بررسی
گویها
 -8صببيوری و انعطببافپببذیری  -5قابببلاعتمبباد بببودن  -3شببناخو كببافی از مناسببيات اجتمبباعی روسببتا -4

آلفای
کرونباخ
1/187

روابببط عمببومی خببوب  2ب حضببور مسببتمر در روسببتا  4ب مبنظم و پاسببخگو بببودن  -7مصببمم و پیگیببر امببور
بودن  1ب وجدان كاری و قانونگرایی

کالبدی

 8ب بهسازی جویها و ایجاد شيكههای دفع آبهای سطحی  5ب نظارت برساخو و ساز مساكن روستایی  3ب

1/723

تعریض ،مرمو و تسطیح معابر و راههای روستا  4ب ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان روستا  2ب مراقيو و
توسعه فضاهای فرهنگی ب ورزشی  -4مراقيو و توسعه پارك و فضای سيز  7ب احداث و مراقيو از تأسیسات
ایمنی روستا (آتشنشانی ،سیل بند 1 )...ب حفظ و نگهداری منابع طيیعی (جنگل ،مرتع و )...روستا

اجتماعی

 8ب تالش برای حفظ امنیو روستا و كاهش درگیریهای قومی و قيیلهای  5ب همكاری برای پوشش خانوارهای

1/728

بیسرپرسو و بیبضاعو توسط بهزیستی و كمیته امداد  3ب بهره گیری از مشاركو روستاییان در انجام امور روستا
 4ب كوشش در احداث ،مرمو و نوسازی مدارس  2ب امدادرسانی بهموقع و مناسا در مواقع بحرانی (زلزله ،سیل،

اقتصادی

آتشسوزی مزارع و)...
 8ب كنترل قیمو اجناس در روستا  5ب تالش در جهو ایجاد صندوق قرضالحسنه  3ب تالش برای توسعه
صنایعدستی روستا  4ب بازاریابی و فروش مناسا محصوالت تولیدی روستا  2ب كوشش برای توسعه فرصوهای
شغلی جدید در روستا  4ب ایجاد درآمد برای دهیاری و توسعه روستا (از طریق دریافو عوارض و)...
 8ب توسعه امكانات و خدمات بهداشتی روستا (خانه بهداشو ،درمانگاه و 5 )...ب تالش برای كنترل بیماریهای
بهداشتی

1/743

1/148

مشترك انسان و دام و توسعه واكسیناسیون  3ب نظارت بر وضعیو بهداشتی واحدهای تولید و فروش مواد غذایی
و اماكن عمومی روستا  4ب جمعآوری و دفع بهداشتی زبالههای روستا  2ب هدایو و دفع بهداشتی فاضالبهای
روستا

منيع :پیشینه پژوهش

ویژگیهای جغرافیایی منطقه موردمطالعه
محدوده موردبررسی دهستان میان دربند از توابع بخش مركزی شهرستان كرمانشباه اسبو .شهرسبتان كرمانشباه
دارای  2بخش 83 ،دهستان و  144آبادی اسو .دهستان میان دربند در شمال غرب شهرستان كرمانشاه واقع گردیبده
و فاصله آن تا شهر كرمانشاه  43كیلومتر اسو (شبكل  .)5راه ارتيباطی دهسبتان ببه مركبز شهرسبتان ،جباد اصبلی
كرمانشاه  -سنندج اسو .آب وهوای دهستان معتدل سرد بوده و میزان بارندگی آن در طول یک سبال زراعبی -431
 441میلیمتر اسو .این دهستان دارای  881روستا اسو كه  1روستای آن خالی از سبكنه و  818روسبتای آن دارای
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سكنه اسو (دفتر آمار و اطالعات استانداری كرمانشاه .)81 :8311 ،با توجه به محبدودیوهبای اجرایبی تحقیبق 81
روستای باالی  11خانوار دهستان یادشده انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند .جامعهی آمباری تحقیبق شبامل 4784
نفر سرپرسو خانوار روستایی ساكن در این روستاها اسو .حجم نمونهی برآورد شده بر اساس فرمول كوكران 322
نفر بود كه درنهایو  341نفر مورد پرسشگری قرار گرفتند .نمونهگیری بر اساس روش تصبادفی سباده 8انجبام شبد.
توزیع نمونه در روستاهای موردبررسی یكسان بوده اسو (جدول .)5

شكل :2 -موقعیت دهستان میان دربند و روستاهای موردبررسی در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه
جدول :2 -ویژگیهای جمعیتی و توزیع نمونه در روستاهای مورد بررسی
نام

سهم از

سهم از

نام

حجم نمونه

روستا
احمدوند

411
371

814
13

34
34

جمعیت

خانوار

كرنا ی

1125

5414

34

قزانچی

5775

111

34

قاماران

گاوبنده

5355

482

34

خلک

377

خانم آباد

244

827

34

محمودآباد

373

814

بیابر قاماران

251

828

34

تچهافشار

343

18

34

جمع

-

-

-

-

87877

4784

341

روستا

جمعیت

خانوار
813

34
34

حجم نمونه

. Simple Random Sampling

1
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برای سنجش كیفیو خدمات دهیاری ها در ابعاد یادشده از مدل شكاف پاراسورامان و همكاران بهبرهگیبری شبد
كه در تحقیقات متعدد سنجش كیفیو سبازمانهبا و شبركوهبا مورداسبتفاده قرارگرفتبه اسبو .ببا توجبه مسبئله و
ویژگیهای پژوهش از میان شكافهای مطرحشده در شكل  ، 8شبكاف پبنجم كبه نشبانگر فاصبله ببین ادراكبات و
انتظارات مشتریان از خدمات سازمان (دهیاری) اسو ،موردبررسی قرار گرفو .ببدین ترتیبا كبه اگبر ادراكبات ببا
انتظارات برابر باشد ،كیفیو خدمات باعث رضایو مشتری و قابلقيول اسو .اگر ادراكات بیشتر از انتظبارات باشبد،
كیفیو خدمات در سطح عالی و نانچه كمتر از انتظارات مشتری باشبد ،ببدین معنبی اسبو كبه نیازهبای مشبتری
برآورده نشده و كیفیو خدمات اندك اسو (امامی و همكاران.)24 :8315 ،
در این ار وب برای انجام عملیات میدانی پژوهش پرسشنامه خانوار روستایی تنظیم شد كبه در آن میبزان انتظبار
(اهمیو) و ادراك (رضایو) روستائیان از ابعاد و گویههای معرفیشده (جدول  )8موردبررسبی قبرار گرفبو .روایبی

8

ابزار از طریق مراجعه به متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار گرفبو و پایبایی 5آن از طریبق آزمبون آلفبای كرونيباخ

3

بررسی شد .نتیجه آزمون نشان داد كه مقدار آلفا در تمام ابعاد بیش از  1/728بوده و بنابراین ابزار تحقیق از پایبایی الزم
برخوردار بوده اسو .برای تحلیل یافتهها عالوه بر آمارههای توصیفی از آزمونهبای ویلكاكسبون ،4كروسبكالوالبیس،2
منویتنی 4و ضریا هميستگی اسچیرمن 7در ار وب قابلیوهای نرمافزار  SPSSبهرهگیری شد .همچنین با توجبه ببه
رتيهای بودن مقیاسهای بررسی ،برای جمعبندی گویه ها در قالبا ابعباد تحقیبق از طیبف ارزیبابی مطلوبیبو نونبالی

1

استفاده شد .نونالی با طراحی یک طیف هارتایی (جدول  )3به بیان میزان مطلوبیبو نمبرههبای ارزیبابی شبده توسبط
پرسشنامههای پنج ارزشی طیف لیكرت پرداخته اسو (نونالی به نقل از رضوانی و همكاران.)517 ،8315 ،
جدول :3 -طیف ارزیابی نونالی
استاندارد

1 -1/88

2 -2/88

3 -3/88

4 -1

نامطلوب /كم

نسيتاً نامطلوب /نسيتاً كم

نسيتاً مطلوب /نسيتاً زیاد

مطلوب /زیاد

یافتههای تحقیق
 ویژگیهای فردی پاسخگویان

همانگونه كه ذكر شد تعداد پاسخگویان  341سرپرسو خانوار روستایی ساكن  81روستای منتخبا دهسبتان موردبررسبی
هستند .از این تعداد  11/7درصد مرد و  81/3درصد زن بودهاند .میانگین سنی پاسخگویان  42/4سال اسو و مقادیر حبداقل و
حداكثر سن ایشان به ترتیا  58و  13سال اسبو .متوسبط بعبد خبانوار پاسبخگویان  4/2و حبداقل و حبداكثر تعبداد افبراد
خانوارهای بررسیشده  8الی  85نفر بوده اسو .سكونو  14/2درصد افراد موردبررسی در روستا بهصورت دائمی اسو و 2/2
.Validity
. Reliability
3
. Cronbach’s alpha
4
. wilcoxon test
5
. kruskal-wallis test
6
. mann-whitney test
7
. spearman rank correlation coefficient
8
- J.C. Nunnally
1
2
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درصد نیز بهصورت فصلی در روستا اقامو داشتهاند .ازنظر وضع فعالیو شغل اصلی حدود  45درصد پاسبخگویان كشباورز،
 88درصد كارگر 4 ،درصد راننده و  1درصد نیز به سایر مشاغل اشتغال داشتند .همچنین  85درصد افراد نیز بازنشسته یا بیكبار
بودند .عالوه بر این  11درصد پاسخگویان ،فاقد شغل دوم بودهاند و شغل فرعی  51درصد باقیمانده به ترتیا اهمیو رانندگی،
كشاورزی ،كارگری و فروشندگی عنوانشده اسو .از بعد سواد و تحصیالت  58درصد پاسخگویان بیسواد 84/7 ،درصبد در
حد خواندن و نوشتن ،حدود  31درصد در سطح پنجم ابتدایی و  53درصد دارای مدرك دیچلم بودهاند.
 کیفیت خدمات دهیاری

ازآنجاكه كیفیو خدمات دهیاریها تا حد زیادی متأبر از ویژگیهای فردی -رفتاری دهیار اسو ،یكی از ابعادی كه در این
پژوهش بدان پرداخته شد ،قضاوت روستائیان از رفتار دهیار و شناسایی فاصله بین سطح مورد انتظار و سطح ادراكشده ایشان
در این زمینه اسو .بررسی میانگینهای اهمیو و رضایو در بعد رفتار دهیار گویای شكاف بین انتظار و ادراك روسبتائیان در
حد  -1/71اسو .این شكاف بهویژه در مورد گویه «مصمم و پیگیر امور بودن» به باالترین حد یعنبی براببر  -8/83مبیرسبد.
بررسی كیفیو خدمات كاليدی دهیاریها نیز نشانگر شكاف زیاد بین میانگینهای رضبایو و اهمیبو ببوده و معبادل -8/51
اسو .در این زمینه كمترین كیفیو مربوط به گویه «ایجاد و مراقيو از تأسیسات ایمنی روسبتا» و براببر  -8/43اسبو .در بعبد
اجتماعی نیز كیفیو خدمات دهیاریهای بررسیشده پایین بوده و بیانگر اختالفی برابر  -8/54ببین میبانگینهبای رضبایو و
اهمیو روستائیان از این خدمات اسو .در همین ارتياط پاسخگویان بیشترین نارضایتی را از «امدادرسبانی در مواقبع بحرانبی»
داشتند ،بهگونهای كه اختالف میانگینها برابر  -8/31بوده و گویای عملكرد ضعیف دهیاریها در این زمینه اسو (جدول .)4
جدول :4 -کیفیت خدمات دهیاریهای موردبررسی ()n=306
آماره میانگین میانگین کیفیت
ابعاد و گویهها

آماره میانگین میانگین کیفیت
اهمیت

رضایت خدمات

اهمیت رضایت خدمات ابعاد و گویهها
4/62

3/24

 -6/89معرفی خانوارهای بیسرپرسو...

3/13

5/41

-8/54

صيوری و انعطافپذیری

3/18

3/54

 -1/22استفاده از مشاركو روستائیان...

3/44

5/25

-8/85

قابلاعتماد بودن

4/58

3/44

 -1/72احداث مرمو و نوسازی مدارس

4/18

5/41

-8/35

شناخو از مناسيات اجتماعی...

3/11

3/44

 -1/22امدادرسانی در مواقع بحرانی

3/71

5/4

-8/31

روابط عمومی خوب

4/14

3/34

-1/41

3/10

2/13

-1/43

حضور مستمر در روستا

3/71

3/85

 -1/47كنترل قیمو اجناس روستا

3/42

5/55

-8/43

منظم و پاسخگو بودن

3/11

3/11

 -1/11ایجاد صندوق قرضالحسنه

3/41

5/13

-8/42

مصمم و پیگیر امور بودن

4/58

3/11

 -8/83تالش برای توسعه صنایعدستی

3/43

5/81

-8/52

وجدان كاری و قانونگرایی

4/83

3/84

 -1/11بازاریابی و فروش محصوالت

3/43

5/88

-8/25

3/02

2/34

 -1/29توسعه فرصوهای شغلی جدید

3/13

8/11

-8/12

3/11

5/48

 -8/31ایجاد درآمد و دریافو عوارض

3/54

5/51

-1/14

نظارت برساخو و ساز مساكن

3/43

5/41

-1/12

4/10

2/89

-1/39

تعریض مرمو و تسطیح معابر

3/14

5/44

 -8/35توسعه خدمات بهداشتی

4/82

3/8

-8/12

رفتاری

کالبدی
بهسازی

جویها

و

شيكه

آبهای...

اقتصادی

بهداشتی
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ادامه جدول 4
سازماندهی غسالخانه و گورستان

3/24

5/31

 -8/82كنترل بیماریهای انسان و دام...

4/84

3/12

-8/11

توسعه پارك و فضای سيز

3/34

8/11

 -8/37جمعآوری و دفع بهداشتی زباله

4/32

5/15

-8/23

توسعه فضاهای فرهنگی...

3/38

5/18

-8/3

هدایو و دفع بهداشتی فاضالب

4/51

5/25

-8/77

مراقيو از تأسیسات ایمنی...

3/41

5/12

 -8/43بهداشو واحدهای تولیدی و...

3/11

5/43

-8/42

نگهداری منابع طيیعی روستا

3/47

5/38

-8/34

3/94

2/04

-1/26

3/98

2/03

-1/20

4/8

5/14

-8/54

اجتماعی
امنیو و كاهش درگیریهای...

کل ابعاد

منيع :یافتههای پژوهش

درهرحال آمارههای توصیفی مورداستفاده ،نشانگر وجود فاصله و شبكاف ببین انتظبار و ادراك روسبتائیان از خبدمات
ارائهشده توسط دهیاریها و به عيارتی پایین بودن كیفیو ایبن خبدمات از دیبد ایشبان اسبو .ببرای ارزیبابی معنبیداری
شكافها و اطمینان از اینكه فاصله بین انتظار و ادراك پاسخگویان در ابعاد موردبررسی نتیجه تصبادف یبا دخالبو سبایر
عوامل نیسو ،از آزمون نا پارامتری ویلكاكسون بهرهگیری شده اسو .نتیجه آزمون گویای آن اسو كه در تمبام ابعباد اعبم
از رفتاری ،كاليدی ،اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی تفاوت بین انتظبار و ادراك پاسبخگویان در سبطح  11درصبد معنبیدار
اسو (جدول شماره .)2
جدول :1 -معنیداری اختالف بین انتظار و ادراك پاسخگویان از خدمات دهیاریها
ابعاد کیفیت خدمات

مقدار Z

سطح معنیداری

رفتاری

-85/314

1/111

کالبدی

-84/812

1/111

اجتماعی

-83/143

1/111

اقتصادی

-84/544

1/111

بهداشتی

-83/141

1/111

منيع :یافتههای پژوهش

در راستای بررسی تأبیر ویژگیهای رفتاری دهیار بر كیفیبو خبدمات دهیباری و رضبایو پاسبخگویان از عملكبرد
دهیار از ضریا هميستگی اسچیرمن بهرهگیری شد .بر این اساس بین «كیفیو رفتار دهیار» و كیفیو خدمات دهیاری
در ابعاد «كاليدی ،اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی» در سبطح اطمینبان  11درصبد رابطبه مثيبو و معنبیدار مشباهده
میشود .این بدان معناسو كه رفتار دهیار بر كیفیو خدمات و رضایو روستائیان از دهیاری مبؤبر اسبو .همچنبین
بین جمعیو روستا و «كیفیو رفتار دهیار» در سطح اطمینان  11درصبد رابطبه مثيبو و معنبیدار وجبود دارد .ایبن
می تواند به دلیل اعمال دقو بیشتر روستاهای پرجمعیو در انتخاب دهیبار ببوده و درعبینحبال نشبان از احسباس
مسئولیو و پاسخگویی بیشتر دهیار در برابر جمعیوهای بیشتر داشته باشد .نیز بین «كیفیو رفتار دهیبار» و «كیفیبو
خدمات اقتصادی» در سطح  11درصد رابطه مثيو و معنیدار دیده مبیشبود .بررسبی ارتيباط ببین «سبن دهیبار» و
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«كیفیو رفتار» وی نشانگر رابطه مثيبو و معنبیدار ببین دو متغیراسبو .ببهبیباندیگبر دهیارهبای مسبنتبر از بعبد
انعطافپذیری ،قابلیو اعتماد ،منظم و پاسخگو بودن و سایر مؤلفههای رفتبار سبازمانی توانسبتهانبد بیشبتر رضبایو
روستائیان را جلا نمایند .عالوه بر این بین «سن دهیار» و كیفیو خدمات دهیباری در ابعباد «كاليبدی ،اجتمباعی و
بهداشتی» در سطح  11درصد و «كیفیو اقتصادی» در سطح اطمینان  12درصد رابطه مثيبو و معنبیدار وجبود دارد
(جدول .)4
جدول :0 -همبستگی ویژگیهای دهیار و جامعه موردبررسی با ابعاد کیفیت خدمات دهیاری
متغیر دوم

کیفیت رفتاری

جمعیت روستا

سن دهیار

سابقه کار دهیار

میزان شرکت در ردههای
آموزشی مرتبط با وظایف
سطح تحصیل پاسخگویان

متغیر دوم

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

كیفیو كاليدی

**1/417

1/111

كیفیو اجتماعی

**1/444

1/111

كیفیو اقتصادی

**

1/341

1/111

كیفیو بهداشتی

**1/325

1/111

كیفیو رفتاری

**

1/114

كیفیو اقتصادی

*

1/821

1/814

1/144

كیفیو رفتاری

**1/811

1/111

كیفیو كاليدی

**

1/875

1/118

كیفیو اجتماعی

**

1/554

1/111

كیفیو اقتصادی

*1/882

1/181

كیفیو بهداشتی

**

1/111

كیفیو رفتاری

*

كیفیو كاليدی

**

1/815

كیفیو اجتماعی

**

1/587

1/111

كیفیو اقتصادی

**1/581

1/111

كیفیو بهداشتی

**

1/578

1/111

كیفیو كاليدی

**

1/827

1/113

كیفیو اقتصادی

*1/812

1/147

كیفیو بهداشتی

**1/837

1/181

كیفیو كاليدی

**1/843

1/117

1/531

1/851

1/153
1/118

** معنیداری در سطح  88درصد * معنیداری در سطح  81درصد
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همچنین بین «سابقه كار دهیار» و كیفیو خدمات دهیاری در ابعاد كاليدی ،اجتماعی ،اقتصبادی و بهداشبتی شباهد وجبود
رابطه مثيو و معنیدار در سطح اطمینان  11درصد هستیم كه گویای تأبیر عامل تجربه در عملكرد بهتر وی و كسبا رضبایو
روستائیان اسو .نتایج آزمون مشابه نشان میدهد كه بین «میزان شركو دهیار در دورههای آموزشی مرتيط با وظیفبه دهیباری»
و كیفیو خدمات دهیاری در ابعاد «كاليدی و بهداشبتی» رابطبه مثيبو و معنبیدار در سبطح اطمینبان  11درصبد و ببا «بعبد

ارزیابی كیفیو خدمات دهیاریها با بهرهگیری از مدل شكافو 31 /

اقتصادی» در سطح  12درصد برقرار اسو .همچنین مشخص شد كه بین «سبطح تحصبیل پاسبخگویان» و كیفیبو خبدمات
دهیاری در «بعد كاليدی» رابطه مثيو و معنیدار در سطح اطمینان  11درصد قابل تائید اسو (جدول .)4
همچنین بهمنظور بررسی تأبیر سطح تحصیل دهیارهبا ببر كیفیبو خبدمات دهیباریهبا از آزمبون نبا پبارامتری
كروسكالوالیس بهرهگیری شد 71 .درصد دهیارهای موردبررسی در سطح دیچلم و فوقدیچلم بوده و  31درصد بقیبه
مدرك سیكل ،لیسانس و فوقلیسانس داشتند .نتیجه آزمون یادشده گویای وجود تفاوت معنیدار در سبطح اطمینبان
 11درصد بین دهیاران با سطوح تحصیل گوناگون ازنظر «كیفیو رفتار ،كیفیو خدمات اجتماعی و كیفیبو خبدمات
اقتصادی» اسو .ازآنجاكه دهیارهای روستاهای موردبررسی در سه سطح تماموقو ،نیمهوقو و پارهوقبو در پسبو
خود حضور و فعالیو داشتند ،جهو بررسی تأبیر این مسئله بر كیفیو خدمات دهیاری از آزمون كروسبكال والبیس
استفاده شد .نتیجه آزمون نشان میدهد كه از «بعد كیفیو رفتار دهیار» تفاوت معناداری در سطح اطمینان  11درصبد
بین گروههای سهگانه شغلی وجود دارد .عالوه بر این نتایج آزمون مذكور در مورد «كیفیو رفتبار ،كیفیبو خبدمات
كاليدی ،اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی» گویای وجود تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  11درصبد ببین روسبتاهای
موردبررسی اسو (جدول .)7
جدول :8 -تفاوت گروهها ازنظر کیفیت خدمات دهیاری با آزمون کروسكال -والیس
گروهها

روستاها

تحصیالت
دهیار
نحوهی كار

ابعاد کیفیت

مقدار

درجه

سطح

خدمات دهیاری

خی دو

آزادی

معنیداری

كیفیو رفتاری

24/222

1

1/111

كیفیو كاليدی

31/343

1

1/111

كیفیو اجتماعی

48/441

1

1/111

كیفیو اقتصادی

32/143

1

1/111

كیفیو بهداشتی

43/184

1

1/111

كیفیو رفتاری

52/425

4

1/111

كیفیو اجتماعی

81/158

4

1/118

كیفیو اقتصادی

58/111

4

1/111

كیفیو رفتاری

84/471

5

1/118

منيع :یافتههای پژوهش

همچنین آزمون من ویتنی نشان داد كه بین دهیارهای بدون شغل دوم و دارای شغل دوم ازنظر متغیرهای «كیفیبو
رفتار ،كیفیو خدمات كاليدی و كیفیو خدمات اجتماعی» در سطح اطمینبان  12درصبد تفباوت معنبیدار مشباهده
میشود .بهبیاندیگر احتماالً دهیارهای با شغل دوم از عملكرد مناسيی برخوردار نيوده و درنتیجه نتوانسبتند رضبایو
روستائیان را جلا نمایند .همین آزمون در مورد پاسخگویان ازنظر شیوه سكونو در روستا نیبز اعمبال شبد .نتیجبه
آزمون نشان داد كه بین پاسخگویان با سكونو دائمی و فصلی درزمینه رضایو ایشان از «كیفیو رفتار دهیار ،كیفیو
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خدمات كاليدی و كیفیو خدمات اجتماعی دهیاری» تفاوت معنیدار در سبطح  12درصبد قاببلمشباهده اسبو كبه
نشانگر سطوح انتظار متفاوت سكنه فصلی روستا نسيو به همگنان دائمی اسو (جدول .)1
جدول :9 -تفاوت گروهها ازنظر کیفیت خدمات دهیاری با آزمون منویتنی
گروهها

ابعاد کیفیت

مقدار

خدمات دهیاری

 Uمنویتنی

مقدار z

سطح
معنیداری

كیفیو رفتاری

84817/111

-5/853

1/134

كیفیو كاليدی

83117/211

-5/354

1/151

كیفیو اجتماعی

83714/111

-5/341

1/181

سكونو دائمی /فصلی

كیفیو رفتاری

5315/211

-5/531

1/154

پاسخگویان

كیفیو اقتصادی

5417/111

-5/158

1/143

دهیار با /بدون شغل دوم

منيع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادها
تصویا و تشكیل دهیاریها نقطه پایانی بر سال هبای متمبادی فقبدان مبدیریو محلبی در روسبتاهای كشبور و آغباز
مناسيی برای تحولی نوین در مدیریو روستاهای این سرزمین به شمار میرود .نهاد دهیباری ببهرغبم نوپبا ببودن ،ضبعف
ساختارهای اداری -تشكیالتی ،كمتجربگی دهیاران ،محدودیوهای مالی و اعتياری و  ...در برخی زمینهها موفق ببوده
و در مواردی نیز توفیق ندانی نداشته اسو .بدین لحاظ پایش و ارزیابی عملكرد این نهاد از ابعاد و زوایای گوناگون و ببا
روشها و مدلهای متعدد میتواند سهم درخور توجهی در فراهم آوری بازخوردهای مناسا برای مدیران و برنامبهریبزان
توسعه روستایی در جهو بهيود و ارتقاء نقش ،جایگاه و عملكرد آن داشته باشد .پژوهش حاضبر درصبدد آن ببوده اسبو
كه با استفاده از مدل شكاف ،كیفیو خدمات دهیاریها را از منظر روستائیان موردبررسی قرار دهد.
نتایج بررسی نشان داد كه در بعد رفتار دهیار شكاف بین انتظار و ادراك روسبتائیان براببر  -1/71ببوده و رفتبار دهیارهبای
موردبررسی در حد انتظار روستائیان نيوده اسو .همچنین كیفیو خدمات كاليدی دهیباریهبا نیبز معبادل  -8/51ببوده و
نشانگر نارضایتی پاسخگویان اسو كه برخالف یافتههبای مطیعبی لنگبرودی و همكباران ( ،)8311خواجبهشباهكوهی و
همكاران ( ،)8318ریاحی و كرمی نسا ( )8315بوده و نتایج رضوانی و همكاران را مبورد تائیبد قبرار مبیدهبد .در بعبد
اجتماعی نیز كیفیو خدمات دهیاریها اندك و بیانگر اختالفی برابر  -8/54بین میانگینهای رضایو و اهمیبو روسبتائیان
اسو كه موافق یافتههای فال سبلیمان و همكباران ( )8318و مغبایر یافتبههبای مطیعبی لنگبرودی و همكباران ( )8311و
خواجهشاهكوهی و همكاران ( )8318اسو .در بعد اقتصادی اختالف میانگینهای رضبایو و اهمیبو پاسبخگویان براببر
 -8/43بوده و حكایو از باالترین میزان نارضایتی ایشان از كیفیو خدمات دهیاریهبا دارد كبه مغبایر یافتبههبای مطیعبی
لنگرودی و همكاران ( )8311و خواجبهشباهكوهی و همكباران ( )8318اسبو .در بعبد بهداشبتی نیبز كیفیبو خبدمات
دهیاریها اندك بوده و اختالف میانگینها برابر  -8/31اسو كه یافتههبای مطیعبی لنگبرودی و همكباران ( )8311و فبال
سلیمان و همكاران را رد میكند .درنهایو كیفیو خدمات دهیاریها در كل ابعاد بررسیشده اندك بوده و با رقمبی معبادل

ارزیابی كیفیو خدمات دهیاریها با بهرهگیری از مدل شكافو 48 /

 -8/51بیانگر برآورده نشدن انتظارات روستائیان از خدمات دهیاری اسو كه مؤید یافتههای رضبوانی و همكباران ()8315
اسو اما بسیاری از مطالعات پیشین را رد میكند.
ضریا هميستگی اسچیرمن نشان داد كه ببین «كیفیبو رفتبار دهیبار» و كیفیبو خبدمات دهیباری در ابعباد «كاليبدی،
اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی» رابطه مثيو و معنیدار مشاهده شد .همچنین بین «سن دهیار» و «كیفیو رفتبار» وی رابطبه
مثيو و معنیدار وجود دارد .بهبیاندیگر دهیارهای مسنتر از بعد مؤلفههبای رفتبار سبازمانی توانسبتهانبد بیشبتر رضبایو
روستائیان را جلا نمایند .عالوه بر این بین «سن دهیار» و كیفیو خدمات دهیاری در ابعاد «كاليبدی ،اجتمباعی ،اقتصبادی
و بهداشتی» رابطه مثيو و معنیدار وجود دارد .نیز بین «سابقه كار دهیبار» و كیفیبو خبدمات دهیباری در ابعباد كاليبدی،
اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی شاهد وجود رابطه مثيو و معنیدار هستیم كه گویای تأبیر عامبل تجرببه در عملكبرد بهتبر
دهیار و كسا رضایو روستائیان اسو .بین «میزان شركو دهیار در دورههای آموزشی مرتيط» و كیفیو خدمات دهیباری
در ابعاد «كاليدی ،اقتصادی و بهداشتی» رابطه مثيو و معنیدار برقرار اسو .این نتایج یافتههای مبرادی و پباپ زن ()8318
را در مورد تأبیر ویژگیهای فردی -حرفهای دهیار در موفقیو دهیاری تائید مینماید .همچنین آزمبون كروسبكال والبیس
نشان داد كه بین دهیاران با سطوح تحصیل گوناگون ازنظر «كیفیو رفتبار ،كیفیبو خبدمات اجتمباعی و كیفیبو خبدمات
اقتصادی» تفاوت معنیدار وجود دارد .نتایج آزمون مذكور در مورد «كیفیبو رفتبار ،كیفیبو خبدمات كاليبدی ،اجتمباعی،
اقتصادی و بهداشتی» گویای وجود تفاوت معنیدار بین پاسخگویان  81روستای بررسیشده اسو .نیبز آزمبون مبنویتنبی
نشان داد كه بین دهیارهای بدون شغل دوم و دارای شغل دوم ازنظر متغیرهای «كیفیو رفتبار ،كیفیبو خبدمات كاليبدی و
كیفیو خدمات اجتماعی» تفاوت معنیدار مشاهده میشود .عالوه بر این مشخص شد كبه ببین پاسبخگویان ببا سبكونو
دائمی و فصلی درزمینه رضایو ایشان از « كیفیبو رفتبار دهیبار ،كیفیبو خبدمات كاليبدی و كیفیبو خبدمات اجتمباعی
دهیاری» تفاوت معنیدار وجود دارد.
بازاندیشی در یافتههای پژوهش و مطالعات پیشین گویای آن اسو كه در اكثر تحقیقاتی كه با رویكبرد مقایسبه قيبل و
بعد تأسیس دهیاری در روستا یا با مدل مقایسه روستاهای دارای دهیاری و روستاهای فاقد آن سازماندهی و انجامشدهانبد
بهجز در موارد و ابعاد معدود نتایج نشانگر مثيو بودن حضور دهیاریها و عملكرد آنها اسو .نتبایج ایبنگونبه مطالعبات
مهر تأییدی اسو بر ضرورت وجود نهاد دهیاری كه مكرراً از سبوی كارشناسبان و خبود روسبتائیان ابرازشبده اسبو .در
مقابل یافتههای رضوانی و همكاران ( )8315كه با استفاده از ار وب عمومی ارزیابی انجامشده و نیز پبژوهش حاضبر
كه در قالا مدل شكاف پاراسورامان و همكاران ( )8112صورت گرفته اسو ،نشان از نتبایج منفبی عملكبرد دهیباریهبا
دارد .مقایسه نتایج دو گروه پژوهش یادشده مؤید این نكته اسو كه دهیاریهبا ببهرغبم اببرات سبازندهای كبه در روسبتا
داشته و دارند ،با مشكالت و نارسائیهایی نظیر نوپایی ،كمتجربگی ،كميود بودجه و امكانات ،فقبدان نیبروی كبارآزموده و
باانگیزه ،خأل بسترسازیهای قانونی ،ناهماهنگیهای سازمانی  -اداری و ...دسوبهگریيانانبد كبه ببر عملكبرد آنهبا تبأبیر
منفی گذاشته و در درازمدت ممكن اسو موجا رویگردانی جامعه روستایی ،كاهش رضبایو و مشباركو آنهبا ببا ایبن
نهاد گردد .بر این اساس موارد زیر بهعنوان پیشنهاد ارائه میگردد:

 / 45فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال پنجم ،شماره سوم( ،پیاپی  )81پاییز 8314

 -8نظر به این كه برخی وظایف محولبه ببه دهیبار تبا حبد زیبادی از تبوان وی خبارج ببوده و مسبتلزم همباهنگیهبا و
همكاریهای بین بخشی و سازمانی اسو ،پیشنهاد میشود در این زمینه تمهیدها و هماهنگیهای الزم فراهم آید.
 -5با توجه به تأبیر رفتار دهیار در كیفیو خدمات دهیباری در ابعباد گونباگون ،مؤلفبههبای رفتارسبازیمبانی بایسبتی در
انتخاب دهیاران مدنظر قرار گیرد.
 -3با عنایو به رابطه مثيو سن دهیبار باكیفیبو رفتبار و نیبز ابعباد متعبدد كیفیبو خبدمات دهیباری پیشبنهاد مبیشبود
حتیاالمكان از انتخاب دهیاران كمسنوسال پرهیز گردد.
 -4نظر به تائ ید ارتياط عامل تجربه ،سطح تحصیل و آموزش ضمن خبدمو دهیبار ببا عملكبرد مثيبو دهیباری در ابعباد
كیفیو خدمات بررسیشده ،پیشنهاد میشود در انتخاب دهیار سازوكارهایی برای رعایو بهتر و بیشتر ایبن عوامبل مبدنظر
قرار گیرد.
 -2با توجه به تأبیر نحوه كار دهیار (تماموقو ،نیمهوقو و پارهوقو) بر كیفیو خدمات دهیاری پبیشبینبی سبازوكارهایی
برای استخدام دهیارهایی كه تماموقو خویش را به این شغل اختصاص دهند ،ضروری اسو.
منابع
 -8امامی ،عوض ،خوشيختی ،جعفر و كشتیدار ،محمد ،)8315( ،ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی ،ورزشی و پاركهای
استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شكاف ،دوماهنامه مطالعات مدیریو ورزشی ،سال  ،2شماره  ،81مشهد ،صص
.28-44
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