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 مقدمه

 همواره اش  حیاتی پیامدهای و دستاوردها لحاظ  به و است ناپذیر اجتناب توسعه و تیریمد کارگزاران اجتماعی پاسخگویی

 که شود می سبب خود سازوکارهای از ای گستره با ،واگذارشده های مسئولیت قبالدر تعهد. گیرد قرار آنان کار ةسرلوح باید

 این جملة از. ندنک وادار ادند پس حساب به همواره را ها سازمان مدیران و گذاران  سیاست بتوانند نفعان ذی و شهروندان

 اجتماعی حمایت جلب و بازخورد کسب عمومی، خدمات عرضة روند پایش در شهروندان مشارکت به توان می سازوکارها

 با را خود های مندی بهره آگاهانهخودنا یا آگاهانه شهروند آدامز، نظر به(. 16: 1131 دیگران، و زاده شریف) کرد اشاره آنان

 ،اساس  اینبر (.51: 1191 هومن،) شود می حاصل یرضایتمند ببیند، برابری که  هنگامی و کند می مقایسه سازمان وظایف

 اطالعات زیرا ؛(2112 ناصر، و جمال) هستند آنان ترضای جلب نیازمند خود نفعان ذی به پاسخگویی برای ها سازمان

 دلیل  به ندارد تمایل سازمانی هیچ و است پذیر توجیه ها سازمان تمام برای راحتی به ،نفعان  ذی یرضایتمند مورددر

 افزایش های راه از یکی همچنین (.152: 1199 دیگران، و پناه  یزدان) بماند بسته آنان نارضایتی و نفعان  ذی نکردن  همراجع

 است مشتریان رضایت جلب و انتظارات و نیازها تأمین ،آن از منظور و خدمات یتکیف بهبود ،ها سازمان اثربخشی

 های نگرش و ها برداشت از آگاهی که ای گونه به ؛(31: 1199 مولوی، و زاد  بیک ؛62: 1131 ،جاجرمی و فیروزآبادی)

 با ها سازمان زیرا ؛کند می کمک سازمان آن در بهتر گیری تصمیم به زیادی حد تا ،سازمان هر عملکرد مورددر مشتریان

: 1199 دیگران، و آذری) خیر یا سازند می برآورده را انتظارات آن آیا که کنند  می مشخص مشتریان انتظارات از آگاهی

 از شفاف تصویری ،گیرندگان خدمت یواقع نیازهای شناسایی با بکوشد سازمان که یابد می تحقق هنگامی امر این (.31

 افزایش را آنان رضایت مخاطبان، نیازهای با خود رفتار کردن  منطبق با و آورد دست  به ارائه قابل خدمات یتکیف و یتکم

 (.115: 1193 دیگران، و فر محمدی) دهد

 نیازمند خود رسالت دادن  انجام برای و نیستند یمستثن قاعده این از ،نهاد مردم سازمان یک عنوان به نیز ها دهیاری

 هستند انروستایی مطلوب رضایت کسب و پاسخگویی آن تبع به و خود مدیریتی های برنامه روند از اطمینان و ارزیابی

خواهد شد که  بسب دهیاران عملکرد به مؤثر واکنش عنوان به انروستایی مطلوب رضایت کسب (.1131 موسوی، و بدری)

 ،یجاجرم و یآبادروزی)ف را انجام دهند یاریخودمانند پرداخت عوارض و  یشهروند فیوظا یشتریب نانیآنان با اطم

 سریم انییروستا مشارکتبدون  ،داریپا توسعةبه  یابیدست دانند  یم زیتوسعه ن نظران صاحب شتریب که یطور به ؛(11: 1131

 زن پاپ؛ 1195 ،یکان ینجفو  ی)مهدو شود یم نهیهز کمو  عیسر ،ساده گذار توسعه ۀدور ،با مشارکت مردم چراکه ؛ستین

سخن  به (.19: 1199 افراخته، ؛2: 1191 گران،یدو  یافتخار ؛161: 1191 ،یبدر و ینعمت؛ 16: 1191 ،یگیب یعلو 

 نیاست. در ا یعموم یاست که شامل سه رکن مردم، دولت و نهادها یا چندجانبه ندیفرا ییروستا تیریمد ،یرضوان

 و نظارت ،اجرا ،نیتدو ییروستا ةتوسع یها طرحو  ها برنامه ،ییروستا یها سازمان قیکت مردم و از طربا مشار ،ندیفرا

 (.211: 1191 ،ی)رضوان شود  یم یابیارزش

سازمان با  نیا یها برنامه دنکر  هماهنگ ،استمؤثر  ها یاریده ةتوسع رب که ییراهبردها از یکی ،گرید یسو از

 آنان ،ارانیده ردکعمل یابیارزدر  انییروستا دنکرریدرگ اب که یطور به ؛است انییروستاو انتظارات  ازهاین ،ها خواست

 خصوصقضاوت در یبرا ،انییروستا هچراک ؛دهند ارائه نهیزم نیا در از تجارب خود یمعتبر و اول دست اطالعات قادرند

و اقدامات  اه  میتصم تیفیبه ک ،گوناگون یها وهیشبه  هستند و صالح یذو  ستهیشا ،یعملکرد مقامات محل یچگونگ

 تیرضا یابیارز کهآنجا از (.11: 1131 ،یجاجرم و یآبادروزیف) دهند یمواکنش نشان  ییتاروس تیریکارگزاران مد

 نینو تیریمد زانیر برنامه یرو  شیپ ارانیده یها  و ضعف ها  قوتاز  روشن یگاهدید ،ارانیاز عملکرد ده انییتاروس

 بر مؤثر عوامل ،دهیاران عملکرد از روستاییان یرضایتمند سطح ارزیابی با پژوهش، نیا در ،کند  یم فراهم ییروستا

 مشارکت تسهیل و رضایتمندی افزایش در بتوانند روستایی مدیران که طوری به ؛دشو  می شناسایی ارانیده ردکعمل

 .ندکن استفاده حاضر پژوهش های یافته از روستاییان،
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نظریمبانی

 را افراد خرسندی یا خشنودی که است ای تجربه شناخت یا قضاوت ضمنی وممفه یرضایتمند ،محققان بیشتر نظر از

 یانمشتر ییتمندرضا ۀدربار یعلم دیدگاه دو ،حاضر حالدر .(65: 2111 مارانز،) دهد  می انعکاس شده ارائه خدمات برابردر

احساس  براساساول که  یدگاه. داستدوم  یدگاهد یبرا ای یهپا ،اول دیدگاه و ندارند یتناقض یکدیگر با که وجود دارد

از رفتار  ای یجهنت عنوان بهو  یدز خرا بعد یتجمع یابیاحساس حاصل از ارز عنوان به را آنان یتاست، رضا یانمشتر یروان

 که هنگامی خوب روانی احساس یک صورت به یرضایتمند که یطور به(؛ 2111 دیگران،)آوچ و  کند یم یآنان بررس یدخر

 خی ؛2111 ،یهورنبا) شود  می تعریف میل یا نیاز یک ارضای از رضایت حالت یا افتاده اتفاق ،خواهد می فرد که چیزی

 ،بنابراین ؛(2115 دیگران، و یچو) کند می عمل مشتری استقالل اساس عنوان به و( 1163: 2111 دیگران، و انگ

 حد در زمانی و( 111: 1193 یگران،د و شایان) است ابزاری عقالنیت و شناختی روان حالت انعکاس ،اشخاص یرضایتمند

 میسر رضایت ،صورت این غیر در .باشد هماهنگ شخصی شناختی روان تمایالت با ها سازمان انتظارات که است مطلوب

 ،است یانمشتر یاقتصادرفتار  براساسکه  یبعد دیدگاه(. 21: 1193 استراتژیک، تحقیقات ۀپژوهشکد) شد نخواهد

 و خرید یبرا شده پرداخت های ینههز ةیسمقا یقاز طر یدخر رفتار دربارۀ یاقتصاد یابیارز عنوان بهرا  آنان ییتمندرضا

 ،یمشتر یترضا که یطور به ؛(1163: 2111 دیگران، و انگ خی) دکن یم یبررسرا  یدخر از آمده دست به یها منفعت

 بهخدمات  یفیتنسبت ک با قیمتآن،  در که آید یم دست  به یارزش ةرابط یامعامله  یک یط یادراک مشتر ةنتیجدر

 (.1331)هالوول،  .آید یبه دست م یمشتر های ینههز

 و قبل انتظارات میان تفاوت از مستقل ،فرد هر وسطت که است ذهنی قضاوتی و مسئولیت یرضایتمند ،طورکلی به

 فورنل ؛2112 ناصر، و جمال) شود می انجام او دریافتی خدمت یا فن یک کارگیری به کاال، عملکرد و وی مصرف از پس

 مبحث یک عنوان هب سازمانی عملکرد از مشتری رضایت ةمقول .(2115 دیگران، و سیگوردیگر ؛1331 دیگران، و

 آزاد،) شد مطرح بازرگانی تولید یا اقتصادی تولید مهم عناصر از یکی عنوان به مشتری که یافت اهمیت زمانی ،مدیریتی

 ،تولیدی خدمات تأثیر ةنتیج و روشن متغیر یک عنوان به نیز توسعه ادبیات در گسترده صورت به یرضایتمند (.215: 1161

 انگ،) شناختی رفتار به پاسخ در مهم یشاخص عنوان به و (116: 2111 گز،یرودر) است شده قلمداد مالی و اجتماعی رفاه

 هک طوری به ؛است روستایی مدیریت حیطة در ویژه به رانیمد کارایی میزان سنجش مهم فاکتورهای از یکی ،(155: 2111

 های سازمان ویژه به مختلف های سازمان مدیریتی خدمات اصالح و ریزی برنامه در مهمی نقش رضایت، سطح گیری اندازه

 ،ها دهیاری توسط رسانی خدمات وضعیت بهبود جهتدر ،طورکلی به .(2116 ،کیپزش آموزش و سالمت وزارت) دارد محلی

 ناپذیر اجتناب آنان های خواسته و نیازها تأمین برای خدماتی های زمینه شناسایی و روستاییان ۀروزمر نیازهای از آگاهی

 (.11: 1132 دیگران، و عنابستانی) است

 اسالمی شورای پنجم مجلس تصویب به 1166 سال در که مردمی و خودکفا های دهیاری تأسیس قانون بقاطم

 ،اهالی درخواست با و محل موقعیت به توجه با ،روستاها امور ۀادار منظور به شود می داده اجازه کشور وزارت به ،رسید

 جمعیت با یروستاهای در دهیاری قانون، این استناد به(. 1196 عبدالهی، و اکبری) دنک تأسیس دهیاری نام به سازمانی

 اسالمی شورای که است دهیار نام به فردی ۀعهدبر ،نهاد این مدیریت. شود می تشکیل خودکفا طور به نفر 1111 از ترباال

 با ،دهیاری تأسیس مجوز. دارد عهدهبر را روستا مدیریت اجرایی مسئولیت ،بخشداری تأیید با و کند  می معرفی را او روستا

 اجرایی بازوی عنوان به و مستقل حقوقی شخصیت با دهیاری. شود می صادر کشور وزارت در روستا لیاها درخواست

 این عملکرد و است گرفته شکل ایران یهاروستا در که است محلی نهاد جدیدترین و ترین مهم ،روستایی نوین مدیریت

 اجرای ةوظیف دار عهده دهیار .(69: 1131 موسوی، و بدری) است شهرداری سازوکار مشابه ،دولتی نیمه و مدنی سازمان

 .است اجرایی های دستگاه سوی از شده  محول وظایف دادن  انجام با همراه اسالمی، شورای مصوبات
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پژوهشةپیشین

 توان می ،اند پرداخته یمحل ینهادها ریسا ای اندهیار عملکرد از روستاییان یرضایتمند بررسی به که هایی  پژوهش میان از

 .کرد اشاره زیر موارد به

 محلی مدیریت های سازمان خدمات کیفیت از روستاییان یرضایتمند میزان بررسی با( 1132) دیگران و عنابستانی

 ابعاد تمامی در ،مذکور های سازمان از روستاییان رضایت حسط که رسیدند نتیجه این به ایجرود شهرستان در روستایی

 ارتباط مانند هایی شاخص یرضایتمند میزان در مؤثر های شاخص بندی رتبه در. است انتظار حد از کمتر معناداری طور به

 و شانوظایف به مسئوالن رسیدگی ۀنحو ادب، و احترام با همراه مردم مشکالت به پاسخگویی ،مسئوالن و مردم صمیمانة

 از مردم یرضایتمند میزان تبیین در را سهم بیشترین ،وظایف این دادن  انجام در مسئوالن ۀانگیز و عالقه میزان

 یرضایتمند میزان بر را تأثیر بیشترین ،مسئول بودناعتماد بلقا معیار پژوهش، این نتایج براساس. اند داشته ها سازمان

 .دارد روستاییان

 «ها دهیاری عملکرد از آن هب طوبمر عوامل و روستاییان رضایت وضعیت» بررسی در( 1131) جاجرمی و فیروزآبادی

 ارزیابی هرچه و دارند رضایت روستاهایشان در ها دهیاری عملکرد از ،پاسخگویان از درصد 61 حدود دادند نشان

 پژوهش این های یافته از دیگری بخش در. دیاب می افزایش رضایت میزان باشد، بهتر دهیاری از سازمانی عملکردی

 در. است بوده عمرانی خدمات زمینة در فعالیت از رضایت میزان بیشترین ،اه دهیاری عملکرد خصوصدر که شد مشخص

 متغیرهای میان ای رابطه که شد مشاهده ها دهیاری عملکرد از مردم رضایت با ای زمینه رهاییمتغ ةرابط ةزمین

 .ندارد وجود دهیار عملکرد از رضایت میزان با درآمد و روستا در اقامت ةسابق ،شغل تحصیالت،

 بخش دهیاران عملکرد از روستاییان یرضایتمند تحلیل در جنسیتی رویکرد» پژوهش در( 1131) سوری و خانی

 دهیاران اجتماعی و اقتصادی عملکرد از ،مردان با مقایسه در زنان که رسیدند هیجنت این به «کوهدشت شهرستان کونانی

 میزان ترینبیش ،نتایج مطابق همچنین. نددار یبیشتر رضایت محیطی زیست -کالبدی عملکرد از و کمتر رضایت

 و اجتماعی عملکرد هب مربوط یبعد های اولویت در و اقتصادی عملکرد به مربوط ،روستاییان رضایت سطح بر اثرگذاری

 .است محیطی زیست -کالبدی

 که رسیدند نتیجه این به روستایی تعاونی های شرکت از روستاییان مندییترضا سنجش با( 1131) دیگران و اعظمی

 شرکت در عضویت از آنان درصد 63 و رنددا کامل رضایت ورکمذ تعاونی شرکت از روستاییان، از درصد 21 حدود

 اموال و دارایی قبالدر ،مدیره هیئت اعضای و عاملمدیر مسئولیت احساس مانند مستقلی متغیرهای همچنین. اند  ناراضی

 عملکرد نکردن  رسانی اطالع کت،شر توسط خدمات و کاالها موقع به ارائة خدمات، ةارائ در عدالتی بی و تبعیض شرکت،

 ویژه به روستاییان با ها شرکت مسئولیت بین هماهنگی و کشاورزان به کشاورزی محصوالت بهای موقع به تحویل شرکت،

 .ندشد شناخته روستایی تعاونی های شرکت از روستاییان مندییترضا بر مؤثر عوامل عنوان به اسالمی، شوراهای

 که رسیدند نتیجه این به روستایی ةتوسع در اسالمی شوراهای عملکرد ارزیابی با( 1193) دیگران و طاهریپور

 امدادرسانی نیز و موجود های نارسایی تشخیص بهداشتی، مقررات اجرای بر نظارت در روستایی اسالمی شوراهای اعضای

 .اند نبوده موفق بحرانی مواقع در

 و کردند مطالعه را شهرداری عملکرد از یزدی شهروندان یرضایتمند بر مؤثر عوامل( 1191) موسوی و نیا حکمت

 پژوهش، این نتایج براساس. است پایین به متوسط ،شهرداری عملکرد از شهروندان یرضایتمند میزان که گرفتند نتیجه

 میزان بر اقتصادی و اجتماعی وضعیت سن، شهروندی، مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، رضایت مانند عواملی

 شهروندان یرضایتمند تبیین در را سهم بیشترین ،اجتماعی رضایت متغیر که طوری به ؛ندتأثیرگذار شهروندان یرضایتمند

 .دارد
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 ترین مهم که رسیدند نتیجه این به اسالمی شوراهای از روستاییان انتظارات تحلیل با (1191) بیگی علی و زن پاپ

 برای انتظامی نیروی با همکاری و غیرمترقبه حوادث در بحران مدیریت عمومی، نظافت برقراری روستاییان، انتظارات

 ،اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، مختلف ابعاد در مردم نیازهای به اسالمی شوراهای توجه. ستروستا در امنیت برقراری

 .سازد می فراهم را آنان مشارکت ةزمین و دهد  می افزایش را روستاها در مردم ماندگاری نرخ

 پیوند که رسید جهینت نیا هب شهروندان رضایت و محلی حکومت عملکرد میان ةرابط بررسی با (2116) شاپیرو ویتز

 که بود متوجه باید که داد تذکر نیز را نکته این او اما ،دارد وجود شهروندان حمایت مورد نظام با عملکرد میان مهمی

 .شوند می قائل تمایز یمحل ومتکح عملکرد کیفیت مختلف ابعاد میان شهروندان

 به ،انتظار تحقق عدم مدل از استفاده با نیویورک شهرداری عملکرد از شهروندان رضایت بررسی با (2115) رایزن فن

 قدرهر ،دیگر عبارت به ؛است مؤثر شهروندان رضایت بر ،شهرداری عملکرد و انتظارات میان شکاف که رسید نتیجه این

 آنان رضایت باشد، بیشتر ،نندک می دریافت عمل در که یخدمات با شهرداری خدمات از شهروندان انتظارات میان فاصلة

 یرضایتمند بر مؤثر عوامل بررسی برای زیر علی الگوی مقاله، این در شده معرفی های  پژوهش به توجه با. دیاب می رییتغ

 .دشو می تحلیل دهیاران عملکرد از روستاییان

 

 
مندیروستاییانهومیتحقیقدرموردروابطبینمتغیرهایپژوهشورضایت.مدلمف5شکل
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پژوهشروش

 اعتبار با آن ییروا که است پرسشنامه تحقیق اصلی ابزار .است کاربردی هدف نظر از و کمی ماهیت نظر از پژوهش، این

 و مدیریت گروه استادان اختیار در پرسشنامه الزم، اصالحات دادن  انجام و اعتبار نییتع منظور  به .شد یبررس 1محتوایی

 از تعدادی با مصاحبه و نانآ های  دیدگاه بندی جمع از پس و گرفت قرار دهیاران و تهران دانشگاه کشاورزی ةتوسع

 روستاهای ساکنان از نفر 11 نایم در پرسشنامه ،پژوهش ابزار پایایی تعیین منظور  به .شد تنظیم نهایی ةنامپرسش دهیاران،

 .آمد دست  به 31/1 آن پایایی ،کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با سپس و شد آزمون پیش اسکو شهرستان دهیاری دارای

 ؛ندبود پژوهش این مناسب دهیاری 22 فقط ،تعداد این از که است دهیاری دارای روستای 11 دارای شهرستان نیا

 .دادند تشکیل( N= 40752) دهیاری دارای روستاهای ساکنان را پژوهش آماری جامعة ،بنابراین

 
دهستانوبخشتفکیکبهشدهانتخابروستاهای.5جدول

نمونهعدادت فیرد بخش دهستان روستا

 نفر 11 روستا هر از

 یات جنوبکشور خاصبان گلو،یب ردلر،ک ،لر خاصه ،لویالحاج نیز ،مرجانلو ،خورخور
 1 یلخچیا

 رهیجز گنبد آق ،یچیگم ،ده یسرا

 لیباو لجاه،ک ل،یباو زج،ید ،رامیبا

 سهند عنصرود هنمو،ک ندوان،ک اسفنجان، ندان،کاس آمقان، 2 یزکمر

 گنبر گنبر ردآباد،ک
 جمع 2 1 22 نفر 221

 

 فرمول طریق از ،ادامهدر. آمد دست  به 19/1 معیار انحراف و شدند آزمون پیش نفر 11 نمونه، حجم محاسبة برای

 .آمد دست  به روستا ساکنان یبرا نمونه تعداد ،کوکران

نفر  51/191 (1)
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40752 1 96 1 38

40752 2 1 96 1 38
 

 

 تمامی ،درنهایت که دش توزیع دهیاری دارای یروستاها ساکنان نایم در پرسشنامه 221 ،بیشتر اطمینان برای

.بود نامتناسب انتساب با تصادفی روش به نیز گیری نمونه .ندشد تحلیل و تجزیه آماری نظر از و بازگردانده ها پرسشنامه



 
مطالعهموردمنطقةجغرافیاییموقعیت.7شکل

                                                                                                                                                                              
1. Content Validity 

http://data.roostanews.com/findevilage.php?idofroosta=0322010001004029410
http://data.roostanews.com/findevilage.php?idofroosta=0322010001004029410
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هایافتهوبحث

 سال 61 تا 11 سنی محدودۀ در و سال 51/11 مطالعه مورد افراد سن میانگین پژوهش، نیا توصیفی های یافته مطابق

 درصد 3/11 ،تأهل وضعیت نظر از. هستند زن (نفر 51) درصد 1/21 و مرد (نفر 161) گویانپاسخ از درصد 1/63 .است

( نفر 1) درصد 1/2 ،سواد بی( نفر 1) درصد 5/1 ،التیتحص نظر از. هستند متأهل (نفر 151) درصد 1/15 و مجرد (نفر 63)

 درصد 3/11 راهنمایی، تحصیالت( نفر 51) درصد 1/19 ابتدایی، تحصیالت( نفر 25) درصد 3/11 نوشتن، و خواندن سواد

 بیشترین که دارند لیسانس از باالتر تحصیالت( نفر 1) درصد 6/2 و لیسانس( نفر 12) درصد 2/29 دیپلم،( نفر 63)

 .رددا تعلق دیپلم از باالتر هگرو به فراوانی



گانهپنجابعاددردهیارانعملکردازروستاییانیرضایتمندوضعیت

 به توجه با و کل عملکرد شاخص ةمعادل از ،دهیاران کلی عملکرد زا روستاییان یرضایتمند وضعیت بررسی برای

 ،منظور این برای ؛شد استفاده( ایمنی و عمرانی ،محیطی زیست اقتصادی، ،اجتماعی) بعد پنج این در آنان های فعالیت

 کل عملکرد شاخص همان که -کل میانگین تا شد تقسیم( پنج) ها آن تعداد بر و جمع ،یادشده ةگان پنج ابعاد وضعیت

 به توجه با. است 11/1 معیار انحراف با 32/2 دهیاران کل عملکرد میانگین ،ها یافته مطابق .آید دست  به -است دهیاران

 به متوسط دهیاران این عملکرد سطح که گرفت تیجهن توان می ،است شده تعیین 1 تا 1 بین کل عملکرد ةدامن اینکه

 ابعاد یافتن  تحقق میزان میانگین 2 جدول. اند کرده عمل موفق نسبت  به روستاها مدیریت در دهیاران ،درواقع و باالست

 یرضایتمند بیشترین که سازد می مشخص پژوهش از بخش این های یافته .دهد می نشان را دهیاران های فعالیت ةگان پنج

 صورت آن براساس نیز بندی رتبه و شد محاسبه گانه پنج های شاخص برای تغییر ضریب. است ای حیطه چه در روستاییان

 معیار انحراف) 31/2 میانگین با دهیاران محیطی زیست عملکرد ،شود می مشاهده 1 جدول در که گونه همان. پذیرفت

 ملکردع به مربوط یرضایتمند زانیم کمترین و دارد معطوف خود به را روستاییان یرضایتمند میزان بیشترین( 21/1

 .است دهیاران عمرانی

 

(2)  i
PERFORMATPI NCE /


 

5
1 5 



دهیارانعملکردةگانپنجابعادازروستاییانرضایتمیزانوضعیت.7جدول

رتبهتغییرضریبمعیارانحرافمیانگینعملکردیهایحوزه

 1 511/1 21/1 31/2 محیطی زیست
 2 512/1 29/1 31/2 ایمنی

 1 551/1 19/1 11/1 اقتصادی
 5 561/1 11/1 95/2 اجتماعی
 1 569/1 11/1 69/2 عمرانی



دهیارانعملکردگانةپنجابعادازروستاییانرضایتوضعیتبهمربوطهایگویهبندیاولویت

 تغییرات ضریب از ایمنی، و محیطی زیست عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، های حوزه در مربوط های گویه بندی اولویت برای

 های برنامه برگزاری» ،«کار به متکدیان واداشتن و تکدیگری از جلوگیری» های گویه اجتماعی، حوزۀ در. شد استفاده

 سه ترتیب به ،«روستاییان اجتماعی مشکالت حل درجهت تالش» و «جوانان فراغت اوقات سازی غنی منظور به فرهنگی
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 احداث در همکاری» ،«زایی اشتغال برای تالش» های گویه نیز اقتصادی حوزۀ در. دادند اختصاص خود به را اول رتبة

 عمرانی، حوزۀ در. دارند را اول رتبة سه ترتیببه ،«کشاورزی های نهاده تأمین» و «زایی اشتغال منظور به روستایی صنایع

 مشارکت جلب» و «میادین و معابر گسترش و یجادا» ،«تاریخی بناهای و عمومی تأسیسات اموال، نگهداری» های گویه

 های گویه نیز زیست محیط حوزۀ در. اند داده اختصاص خود به را اول رتبة سه رتیب،ت به «هادی طرح اجرای در روستاییان

 و دام بهداشتی کشتار قبیل از روستا بهداشت بر نظارت» ،«دامی و انسانی های بیماری شیوع از جلوگیری در همکاری»

 حوزۀ در. دارند را اول رتبة سه ترتیب، به «بهداشت اصول رعایت درمورد هشداردهنده تابلوهای نصب» و «گوشت عرضة

 و «نشانی آتش تأسیسات احداث» ،«زلزله مانور برگزاری» های گویه به متعلق نخست رتبة سه نیز بحران مدیریت

 .است «ساحلی دیوار و برگردان سیل نگهداری»



دهیاریةدرجتفکیکبهروستاییانیرضایتمندنمیزاوضعیت

 معیار انحراف) 93/133 یک ةدرج های دهیاری در روستاییان یرضایتمند میانگین که شود می مشاهده 1 جدول در

 سه ةدرج های دهیاری در همچنین. است( 11/55 معیار انحراف) 93/211 دو ةدرج های دهیاری در نیز و( 31/12

 میزان ،جینتا مطابق. است( 69/21 معیار انحراف) 11/211 چهار ةدرج های دهیاری در و( 13/5 معیار انحراف) 11/216

 ،رود می ترباال دهیاری ةدرج که قدرهر یعنی ؛دیاب می ارتقا صعودی صورت به سه ةدرج تا ،دهیاران عملکرد از یرضایتمند

 سه ةدرج های دهیاری از اما ،کند می پیدا افزایش روستاییان یرضایتمند سطح آن تبع به و یابد  می بهبود نیز آن عملکرد

 .دارد نزولی سیر عملکرد ،بعد به

 

دهیاراناشتغالوضعیتتفکیکبهروستاییانیرضایتمندوضعیت

 و( 91/51 معیار انحراف) 69/211 ،وقت پاره دهیاران کلی عملکرد از روستاییان یرضایتمند میانگین ،5 جدول براساس

 از روستاییان یرضایتمند میانگین همچنین. است( 51/11 معیار انحراف) 11/22 ،آنان تعامل از یرضایتمند میانگین

 انحراف) 11/11 ،آنان تعامل از یرضایتمند یانگینم و (51/13معیار انحراف) 65/213 ،وقت تمام دهیاران کلی عملکرد

 .است (11/1 معیار



دهیاریةدرجتفکیکبهروستاییانیرضایتمندنیانگیمعیتوض.3جدول

دهیاریدرجة
عملکرد
اجتماعی

عملکرد
اقتصادی

عملکرد
عمرانی

زیستعملکرد
 محیطی

عملکرد
یمنیا

کلیعملکرد

1 16/11 11/11 11/11 16/15 11/62 93/133 
2 11/16 11/19 52/11 36/51 65/63 93/211 
1 19/13 11/16 33/11 92/51 11/92 11/216 
5 16/12 25/11 31/12 66/16 13/65 11/211 


ارانیدهاشتغالوضعیتتفکیکبهروستاییانیرضایتمندمیزانوضعیت.8جدول

دهیاراشتغالوضعیت
تعاملکلیعملکرد

معیارانحرافمیانگینمعیارانحرافمیانگین

 51/11 11/22 91/51 69/211 توق پاره
 11/1 11/11 51/13 65/213 وقت تمام
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 ونیرگرس از ارانیدهاز عملکرد  انییروستا یتمندیرضا زانیم ینیب شیپ نیو همچن زکنندهیعوامل متما ییشناسا یبرا

 شد. استفاده 1یبیترت

 شامل یینهامدل  یبرا دوم سطر در و بدأمدل تنها شامل عرض از م یبرا 2یینما درست آمارۀسطر اول جدول  در

 ییمدل نها دهد یمدو مدل نشان  یبرا یینما درست یها آمارهف اختال یدارامعنگزارش شده است.  مستقل ریمتغ پنج

 .کنند  یم نییتب یخوب بهوابسته را  ریمتغ راتییتغ ،مستقل یرهایدارد و متغ یشتریب یبرازندگ ها داده یبرا

 
یبیترتکیلجستونیرگرسمدلبرازشاطالعات.1جدول

Sig df Chi-Square -2 Log Likelihood Model 
   512/161  Intercept Only 
111/1  1 111/111  323/152  Final 

 
انییروستایتمندیرضابرمؤثریهاشاخصیبرایونیرگرسمدلبرازشجینتا.5جدول

 Estimate EXP (B)یدارامعنیآزاددرجة Waldشاخص

 19/1 161/1 111/1 1 319/11 یاجتماع

 -11/1 -111/1 126/1 1 966/5 یاقتصاد
 15/1 113/1 111/1 1 911/1 یعمران

 11/1 111/1 112/1 1 696/1 یطیمح ستیز

 12/1 123/1 113/1 1 919/1 یمنیا

 

 نیا یبرا. ردک یساز مدلمستقل  ریمتغ چندرا به  یبیترت وابستة ریمتغ کی یوابستگ توان یم ونیرگرس نیا قیطر از

 یبیترت ونیشدند تا امکان استفاده از آزمون رگرس 5جمع گریکدی با ارانیاز ابعاد عملکرد ده کیمربوط به هر یها داده ،کار

که  میکن یم استفاده 1والد ۀآمار از مدل، در مستقل ریغحضور هر مت یدارامعندرک  یبرا ،یبیترت ونیرگرس در فراهم شود.

باشد،  11/1از  تر کوچک ریهر متغ موردآماره در نیمقدار ا یدارامعناست. چنانچه سطح  یخط ونیدر رگرس t ۀمعادل آمار

 کیمقدار والد هر یدارامعن سطح ،ونیرگرس جینتا براساس (.659: 1199 ،یو صفر پور بیحب)است  دیمدل مف یبرا ریمتغ

 دارامعنمستقل در مدل  یرهایمتغ یحضور تمام که است آن انگریب و 11/1از  تر کوچک قیمستقل تحق یرهایاز متغ

 تیرضا زانیم راتییمستقل در تغ یرهایاز متغ کیسهم هرکه  میکن یم مشخص 1نیتخم ریمقاد قیطر از ،ادامهدر .است

 ریتأث ةجینت ،یاجتماع عملکرد ریمتغ موردآماره، در نیا ریمقاد براساسچقدر است.  ارانیاز عملکرد ده انییروستا

 ریمتغ نیست. مقدار برآورد اا دارامعن 11/1از  تر کوچک یدر سطح خطا ،یتمندیرضابر  یعملکرد اجتماع ریمتغ یونیرگرس

 یها نسبتواحد در  161/1 شیبا افزا ،یعملکرد اجتماع ریواحد در متغ کی شیافزا دهد یمنشان  نیاست و ا 161/1

آن  انگریباست و  113/1برابر با  یعملکرد عمران ریمقدار برآورد متغ .شود  یم همراه یتمندیرضاوابسته  ریمتغ تمیلگار

 ةوابست ریمتغ تمیلگار یها نسبتدر  واحد 113/1 شیبا افزا ،یعملکرد عمران ریواحد در متغ کی شیافزااست که 

آن است  انگریاست و ب 111/1 ریمتغ نیمقدار برآورد ا زین یطیمح ستیزعملکرد  ریمتغ مورددر. استهمراه  یتمندیرضا

 ةوابست ریمتغ تمیلگار یها نسبت رواحد د 111/1 شیبا افزا ،یطیمح ستیزعملکرد  ریواحد در متغ کی شیکه افزا

 ریواحد در متغ کی شیافزا دهد یمنشان  و است 123/1 یمنیعملکرد ا ریمقدار برآورد متغ .شود  یم همراه یتمندیرضا

                                                                                                                                                                              
1. Ordinal regression 

2. Log Likelihood 

4. compute 

5. Wald 

6. estimate 
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 ریبرآورد متغ مقدار. است همراه یتمندیرضا ةوابست ریمتغ تمیلگار یها نسبتدر  واحد 123/1 شیبا افزا ،یمنیعملکرد ا

 111/1 کاهشبا  ،یعملکرد اقتصاد ریواحد در متغ کی شیافزا دهد یمنشان  و است -111/1برابر با  یعملکرد اقتصاد

فرض  ،ونیرگرس نیادر  اه  هیفرض نیتر مهماز  یکی .شود  یم همراه یتمندیرضاوابسته  ریمتغ تمیلگار یها نسبتدر  واحد

انجام  1یمواز خطوطبا استفاده از آزمون  ،فرض نیا. است وابسته ریمتغ مختلف سطوح نیب شانس متناسب میتسه

 گزارش شده است. ریزجدول  در آن جیکه نتا ردیگ یم



یموازخطوطآزمون.2جدول

Sig df Chi-Square -2 Log Likelihood Model 
   323/152  Null Hypothesis 

916/1  11 211/11  625/112  General 
 

 میتسه بر  یمبن صفر فرض رفتنیپذ مفهوم به نیاست. ا 11/1 یاسکوئر باال یکا ۀآمار یدارامعن ،6توجه به جدول  با

.استوابسته  ریمتغ حسطو نیب شانس متناسب



 یریگجهینت

 هدف .است روستایی نوین مدیریت بهبود در شاخص ترین مهم ،دهیاران عملکرد از روستاییان یرضایتمند لیتحل و پایش

 ،ها یافته مطابق .ستاسکو شهرستان هیاراند عملکرد از روستاییان یرضایتمند بر مؤثر عوامل تبیین نیز پژوهش این

 جینتا با هک دارند متوسط از باالتر و متوسط رضایت روستاهایشان در دهیار عملکرد از ،پاسخگویان از درصد 1/11

 یهمخوان ،ارانیده ردکعمل از افراد از درصد 61 حدود زیاد بسیار و زیاد رضایت بر  یمبن( 1131) یجاجرم و یروزآبادیف

 ای توسعه های طرح اند توانسته نونکتا روستا ییاجرا ریمد عنوان به دهیاران هک گفت توان می افتهی نیا لیتحل در .دارد

. اند بوده موفق آنان تیرضا جلب در ،ها طرح نیا در انییروستا دادن  مشارکت با زین و نندک اجرا تیموفق با را یاریبس

 زانیم ترینکم و محیطی زیست عملکرد به مربوط انییروستا یرضایتمند میزان بیشترین ،گرید جینتا براساس نیهمچن

 همچنین .است مخالف (1131) یجاجرم و یروزآبادیف های یافته با هک است دهیاران یعمران ردکعمل به مربوط آن

 گفت توان می افتهی نیا لیتحل در. است بیشتر وقت تمام با مقایسه در وقت پاره دهیاران عملکرد از روستاییان یرضایتمند

 کاهش نیز دهیار عملکرد کیفیت ،است سنگین بعد به سه ةدرج و وقت امتم های دهیاری کاری حجم اینکه به توجه با

 این ،(96: 1131 جاجرمی، و فیروزآبادی) دارد عملکرد با مستقیمی ارتباط حدودی تا رضایت اینکه به توجه با و یابد  می

 طبیعی و کند مدیریت را روستا یک مختلف امور تواند نمی تنهایی به دهیار چراکه ؛ددار دنبال  به را روستاییان نارضایتی امر

 . یابد  می کاهش وی عملکرد سطح که است

 شده ریفتع حقوقی سازمان یا نهاد یک عنوان به ،روستایی مدیریت مصوب قوانین متن در دهیاری ،دیگر سوی از

 ناکافی، زمان مانند عواملی (1332) لیکین. است دهیاری مختلف امور دادن  انجام مسئول دهیار یک فقط که درحالی ؛است

 ؛داند می مدیران شغلی عملکرد افت عامل را مناسب امکانات کمبود و دیگران نکردن  همکاری ،کافی انسانی نیروی نبود

 برای دهیار کمک نیروی یک ،وقت تمام های دهیاری و بعد به سه ةدرج های دهیاری از که شود می پیشنهاد ،بنابراین

 برای روستایی ۀحوز به مربوط های رشته دانشجویان جمع از روین نیا هک شود می توصیه .شود استخدام دهیار با همکاری

 یفوظا با زیادی بسیار و زیاد آشنایی روستاییان از درصد 1/11 تنها ،نتایج براساس .شود نشیگز کارآموزی ۀدور دیدن

                                                                                                                                                                              
1. Test of parallel 
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 دهیار عملکرد از ازحد یشب انتظارات چالش جادیا سبب ،دهیار وظایف با روستاییان داشتنن کافی آشنایی. ندردا دهیاران

 قدیری های  پژوهش نتایج که طوری به کند؛  می تزلزل دچار را روستاییان رضایت موقعیت با متناسب سطح و شود  می

 پیشنهاد ،بنابراین ؛ندک می تأیید را یافته این نیز (1131) سادین و نظری و (1131) خوشبخت ،(1132) دیگران و معصوم

 اهمیت و گاهیجا ةزمین در عمومی آگاهی ارتقای به گروهی های رسانه طریق از الزم آموزشی های برنامه که شود می

 دهیاران ،انییروستا به آموزش ۀحوز در( 1199) ناییجی پژوهش در .یابد اختصاص انییروستا مشارکت لزوم و ها دهیاری

 .کنند جلب را روستاییان مطلوب رضایت و دنآور وجود  به را تحوالتی گذشته با مقایسه در ندتوانست زیادی حد تا

 انییستارو یرضایتمند احتمال بینی پیش انکام ،ترتیبی یکلجست ونیرگرس بودننگر آینده و شرویپ به توجه با

 مخالف یافته این .است ارانیده یاجتماع ردکعمل به مربوط ،یاثرگذار زانیم نیشتریب هک داد نشان جینتا و شد محاسبه

 اقتصادی ملکردع از روستاییان رضایت میزان بیشترین دادند نشان که است (1131) سوری و خانی پژوهش های یافته با

 زمینة در ارانیده ،بود اندک ارانیده یاجتماع ردکعمل از انییروستا یرضایتمند زانیم کهآنجا از. است بوده دهیاران

 در. باشند داشته توجه یاعاجتم بعد به دیبا گرید ابعاد از بیش ،انییروستا یرضایتمند زانیم شیافزا و یارک روند اصالح

 اجتماعی، انسجام گسترش روستایی، جوامع پیشرفت برای الزم شرط اینکه به توجه با گفت توان می افتهی نیا لیتحل

 هیچ ،است( دولت و روستاییان) متقابل اعتماد ،تر مهم همه از و ها دهیاری های طرح در روستاییان اجتماعی مشارکت بسط

 ؛(29: 1132 دیگران، و فراهانی) گیرد نمی شکل انییروستا اجتماعی اعتماد و یرضایتمند ،مشارکت بدون ای توسعه

 دیگری سرمایة هر از بیش -دارد وجود اعتمادسازی به نیاز که -تورم و رکود شرایط در اجتماعی سرمایة به نیاز چراکه

 جامعة ای توسعه های  تحرک راه سر از را اجتماعی ۀنشد حل معماهای از بسیاری که دارد را آن قابلیت و شود می احساس

 در تحول وقوع و ییروستا یزندگ شرفتیپ با امروزه ،دیگر سوی از (.131: 1199 دیگران، و صیدایی) بردارد روستایی

 از عمرانی امکانات دیگر و آشامیدنی آب و برق نداشتن ،گذشته مانند امروزه. است یافته تغییر زین ازهاین نوع ،روستاها

 جوامع این در ازپیش بیش که است اجتماعی سرمایة و مشارکت به نیاز بلکه ؛نیست روستایی جامعة اصلی نیازهای

 روستاییان رضایت ةوابست متغیر بر دهیاران اقتصادی عملکرد متغیر پژوهش، این رگرسیونی مدل در .شود  می مشاهده

 امر این دالیل از یکی (.121: 1131 سوری، و خانی) است سوری و خانی های یافته برخالف یافته این و دارد منفی تأثیر

 رضایت تنهایی به ،روستا اقتصاد مانند بخش یک به صرف توجه چراکه باشد؛ دهیاران ةجانب همه مدیریت نبود است ممکن

 مناطق یستمیس مدیریت مطلوب مدل طراحی برای بیشتری بیتجر های  پژوهش ،بنابراین ؛دکن  ینم جلب را روستاییان

 .است الزم کشور روستایی مدیریت ةتوسع جهتدر دهیاران توسط روستایی
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