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Rural development is a process that emphasizes the comprehensive promotion of rural life through the 
context and encouragement of activities in line with the capabilities and bottlenecks in their general 
sense. It has been able to create the levels of demand (whether high or low, depending on the situation) 
in rural areas from relevant organizations. One of these organizations is rural municipality, which has been 
able to bring rural development by providing successful services to meet the needs of rural households. 
The present study analyzes the relationship between the level of demands of rural households from the 
performance of villagers in the process of improving rural development in Rashtkhar. The research is ap-
plied in terms of purpose and the research method is descriptive-analytical. The statistical population of 
the study included heads of households in the villages of Rashtkhar district, and according to Cochran's 
formula, the sample size of 353 households was calculated and was distributed randomly. Coopras tech-
nique and GIS software were used for ranking and spatial analysis of the villages and Shannon technique 
and Expert choice software, SPSS were used for statistical data analysis. In this study, the physical-struc-
tural index using the Shannon technique has the highest score (0.9633) and the environmental index has 
the lowest score (0.7542). According to the Coopers technique, Fathabad village has the best situation 
in terms of 4 indicators of the level of demands of rural households from the performance of villagers 
among the villages of Rashtkhar village and according to the distribution of villages with GIS software, 
Fatehabad village ranks first among other villages of Rashtkhar village in terms of Development. 
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Extended Abstract

1. Introduction

evelopment can be considered as an 
emerging phenomenon in the 20th cen-

tury, which began in 1917 in the former Soviet Union. 
It became a tool for balance and reconciliation between 
the ecological system and the socio-economic system. In 
fact, development is the result of the coordinated growth 
(knowledge, methods and tools). Accordingly, one of the D

Citation: Ghanbari, S., & Izadi, A. (2021). [Analysis of the Rural Households Wants from Rural Dehyars in Rural De-
 velopment Process (Case Study: Rashtkhar County) (Persian)]. Journal of Rural Research, 12(2), 332-351, http://dx.doi.org/
10.22059/jrur.2021.316848.1602

 : : http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.316848.1602

Use your device to scan 
and read the article online

Copyright © 2021, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommer-
cial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.316848.1602 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.316848.1602 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.316848.1602 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.316848.1602 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.316848.1602 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.316848.1602 


Summer 2021. Vol 12. Num 2

333

non-governmental organizations that play the role of local 
government in the village is the rural municipality. The 
appropriate position of this institution and its various ca-
pabilities and functions is why, according to the Fourth 
Development Plan, some of the new tasks of rural man-
agement will be directly assigned to rural areas. In the 
meantime, the demands of the rural households to provide 
the level of facilities by the villagers to improve develop-
ment in the villages are discussed. However, all human 
beings have a single goal and that is the desire to succeed 
and excel. But its level will vary in each region depending 
on the circumstances and situation of the people. In the 
meantime, in order to achieve positive effects and keep 
people satisfied in rural areas, it is necessary to pay at-
tention to the range of demands of rural households from 
the level of providing facilities and, in opposite areas, to 
identify its levels to reach a realistic development plan. 
Meanwhile, due to the necessity and importance of the 
issue, a study is conducted with the aim of expanding the 
demands of rural households from the level of providing 
facilities by villagers in improving the rural development 
process.

2. Methodology

The present research is applied in terms of purpose and 
the research method is descriptive-analytical. Data and in-
formation were collected in two forms: documentary and 
field study (questionnaire) including 4 indicators: eco-
nomic, social, environmental and physical. The statistical 
population of the study included heads of households in 
the villages of Rashtkhar County, which according to Co-
chran's formula, the sample size of 353 households was 
calculated and distributed randomly. Shannon technique, 
Copras technique, Vikors model, mean rank, one-sample 
T and stepwise regression were used to analyze the data.

3. Results

In order to measure and analyze the indicators of the 
range of demands of rural households from the level of 
facilities provided by villagers, an average of 4 research 
indicators were examined. Findings of the research con-
firm that after measuring and obtaining the average of 
4 components related to the range of demands of rural 
households from the level of facilities provided by villag-
ers (economic, social, environmental and physical-struc-
tural) and considering that the average of all indicators is 
higher, they were assessed as moderate. Finally, the aver-
age range of demands of rural households was obtained 
from the level of facilities provided by the villagers (3.69) 
and according to the rural development level index, the 
average level of development (3.91) was obtained. Also, 

using one-sample t-test (t-test), with a confidence level of 
99% and a level of significance of less than 0.01, signifi-
cance indicators of the range of demands of rural house-
holds from the provision of facilities by villagers and rural 
development in the study area were approved.

4. Discussion

To examine the situation of the range of demands of ru-
ral households to provide the level of facilities by villag-
ers in Rashtkhar County, the Copras technique has been 
used. For this purpose, first, the indicators of the range of 
demands of rural households to provide the level of fa-
cilities by villagers were measured and weighed using the 
Shannon entropy method. The Shannon entropy method 
is one of the multi-criteria decision-making methods for 
calculating the weight of criteria. Finally, using the Co-
pras technique, the status of the range of demands of rural 
households from the provision of facilities by villagers 
in the villages of Rashtkhar County was determined us-
ing this index. Among these, the research findings con-
firm that the physical-structural index using the Shannon 
technique has the highest score (0.9633) and the environ-
mental index has the lowest score (0.7542). In the Copras 
model, the option that has the best status in terms of crite-
ria is characterized by the highest degree of importance of 
NJ, which is equal to 100%; accordingly, the rural areaof 
Fathabad with an NJ equal to 100 has the best situation 
in terms of 4 research indicators in the field of the range 
of demands of rural households from providing facilities 
by villagers among the villages and Mehdiabad rural area 
with an NJ equal to 98.95 ranks second. According to the 
amount of Q, Fathabad village is in the first rank among 
other villages of Rashtkhar County in terms of develop-
ment and then Mehdiabad rural area is in the second rank.

5. Conclusion

After knowing and recognizing the rural areas of Rasht-
khar County in terms of the status of the range of de-
mands of rural households from the provision of facili-
ties by villagers and development in rural areas, Pearson 
correlation test was used to test the relationship between 
these two variables in terms of direction and intensity of 
the relationship. The results confirm that there is a sig-
nificant relationship between these two variables. So that 
the correlation coefficient between the range of demands 
of rural households from the level of facilities provided 
by villagers and the level of development in rural areas 
was 0.72. According to the obtained values, with a 99% 
confidence level, it can be said that there is a strong, posi-
tive and direct relationship. Accordingly, it can be said 
that the greater the range of demands of rural households 
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to provide the level of facilities from rural areas, the bet-
ter the process of improving development in rural areas. 
The results of stepwise regression show that at the level of 
the range of demands of rural households, among the four 
variables of range of demands that were included in this 
model, the physical-structural index with a coefficient of 
determination of 0.239 had the largest share in the range 
of demands of rural households, So that it explains 23.9% 
of these changes. Meanwhile, other variables explain 
76.1% of the variance.
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توسعه روستایی فرایندی است که به ارتقاء همه جانبه حیات روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت های همساز با قابلیت ها و 
تنگناها به مفهوم عام آن تاکید می کند. به گونه ای که توانسته، سطح خواسته ها )چه باال، چه پایین، بسته به شرایط( را در محیط های 
روستایی از سازمان های ذی ربط بوجود می آورد. یکی از این سازمان ها دهیاری ها است که تا حدودی توانسته با ارائه خدمات موفق آمیز 
خود در جهت رفع خواسته های خانوارهای روستایی توسعه روستایی را به ارمغان بیاورد. پژوهش حاضر به تحلیل رابطه سطح خواسته های 
خانوارهای روستایی از دهیاران در فرآیند توسعه روستایی در دهستان رشتخوار پرداخته است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است 
و روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوار در روستاهای دهستان رشتخوار بوده که 
براساس فرمول کوکران حجم نمونه 309 خانوار محاسبه و به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای رتبه بندی و تحلیل فضایی روستا از 
تکنیک  کوپراس و نرم افزار GIS و برای تحلیل داده های آماری از تکنیک شانون و نرم افزار Expert choice ،SPSS استفاده شد. در این 
پژوهش، شاخص کالبدی - ساختاری با استفاده از تکنیک شانون بیشترین امتیاز )0/9633( و شاخص محیطی کمترین امتیاز )0/7542( 
را به خود اختصاص داده اند. بر اساس تکنیک کوپراس، روستای فتح آباد بهترین وضعیت را از لحاظ 4 شاخص سطح خواسته های 
خانوارهای روستایی از دهیاران در بین روستاهای دهستان رشتخوار داراست و با توجه به پراکنش روستاها با نرم افزار GIS، روستای فتح 

آباد در بین سایر روستاهای دهستان روشتخوار از لحاظ توسعه در رتبه اول قرار دارد. 

کلیدواژه ها: 
سطح خواسته ها، توسعه 

روستایی، مدیران 
روستایی، روستاییان، 

دهستان رشتخوار

تاریخ دریافت: 18 دی 1399
تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1400

مقدمه

از  دانست که  قرن 20  نوظهور در  پدیده  را می توان  توسعه 
سال 1917 میالدی از اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز شد و از 
دهه های بعد نگرش ساختاری به مفهوم توسعه، پویایی، تداوم و 
پایداری آن با توجه به ابعاد فضایی - مکانی مدنظر قرار گرفت و 
به مثابه ابزاری برای تعادل و آشتی میان نظام اکولوژیکی با نظام 
 (Rokanuddin Eftekhari & Aghayari, اقتصادی - اجتماعی گردید
توسعه  مثلث  هماهنگ  رشد  حاصل  توسعه،  واقع  در   .2007)

در   .(Biabani & Hadianfar, 2008) است  ابزار(  و  روش  )دانش، 
سال 1970 میالدی رویکردهای توسعه به ویژه توسعه روستایی 
در کشورهای جهان  به خصوص  دنیا  از کشورهای  بسیاری  در 
سوم مطرح شد )به عنوان مثال کشور هند، تعدادی از برنامه های 
توسعه روستایی را به عنوان بخشی از استراتژی برنامه ریزی خود 

برای توسعه روستاها و رفع فقر معرفی کرد (Swain, 2021)، که 
نیازهای  تأمین  روستایی،  نواحی  در  فقر  کاهش  چون  هدفی 
اساسی، ارتباط دوسویه بین شهر و روستا و پیوند ساختاری بین 
آن ها، گسترش کشاورزی و دامپروری، توسعه عدالت اجتماعی 
در نواحی روستایی را موردتوجه قرار داد (ISRDS, 2000). در واقع 
اجتماعی،  پایداری  به  دستیابی  روستایی،  توسعه  نهایی  هدف 
 (Liu et al., است  شده  گرفته  نظر  در  اقتصادی،زیست محیطی 
(2021. در این میان، در دنیای واقع، روستا پدیده واحدی است 

که نمی توان عوامل و اجرای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زیست 
بومی و غیره آن برای رسیدن به توسعه را از یکدیگر جدا کرد 
(Zargar, 2009). امروزه مشارکت در توسعه و تغییر جوامع به طور 

امروزی  شکل   .(Thomas-Slayter, 2009) دارد  نقش  گسترده 
مشارکت مردم در توسعه در غالب شکل گیری نهادهای محلی که 
جزئی از همان سازمان های غیردولتی به شمار می روند، بروز پیدا 

1- دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
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تحلیل سطح خواسته های خانوارهای روستایی از دهیاران در فرایند توسعه روستایی )موردمطالعه: 
دهستان رشتخوار، شهرستان رشتخوار(
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کرده است. سازمان های غیردولتی به مثابه یک سازوکار نهادی 
 .(Nair, 2011) برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پذیرفته می شود
در محافل سیاسی، سازمان های غیردولتی، در قالب صورت های 
به  ناکارآمد  دولت  برای  دموکراتیک  و  انعطاف پذیر  مشارکتی، 
شمار می روند (Harsh et al., 2010). بر همین اساس، روزبه روز در 
سراسر جهان، بر شمار این گونه نهادها افزوده می شود و به مثابه 
نوشدارویی برای طرح شکست خورده توسعه »از باال به پایین« 
محسوب می شود (Hearn, 2007). برای مثال در امریکای التین، 
این سازمان ها به گونه ای فزاینده برای کوچک سازی رفاه اجتماعی 
 (Richard, و برنامه های توسعه روستایی و غیره تشکیل شده اند
(2009. بر این اساس، یکی از سیاست های جدید توسعه روستایی 

باید به بازیگران اصلی در سازمان ذی ربط در روستا مرتبط باشد 
زیرا آن ها مسئولیت تمام فعالیت های مهم تقویت و توسعه و ثبات 
را در روستا بر عهده دارند (Partlova, 2021)، سازمان هایی که در 
روستا، نقش حکومت محلی را بازی می کند نهاد دهیاری است. 
که جایگاه مناسب این نهاد و قابلیت ها و کارکردهای متنوع آن ها 
باعث شده که بر اساس برنامه چهارم توسعه، برخی از وظایف 
جدید مدیریت روستایی به طور مستقیم بر عهده دهیاری ها قرار 
کلی، وظیفه  مفهوم  در   .(Khajeh Shahkoohi et al.,2012) گیرد 
دهیاری ها در جایگاه سازمان عمومی و غیردولتی که اداره امور 
محلی را با نظارت روستاییان از طریق شورای اسالمی روستا به 
انجام می رساند، در حوزه و عرصه امور عمومی و خدمات عمومی 
تعریف شد است (Mohammadi, 2010). بنابراین، تأسیس دهیاری 
در روستاها را می توان نقطه عطفی در تاریخ مدیریت روستایی 
به شمار آورد. جایگاه دهیاری ها در مدیریت و توسعه روستایی 
ارزیابی عملکرد را برای آن ها ضروری می کند که در صورت اجرای 
صحیح آن، بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد و با شناسایی نقاط 
قوت و ضعف، زمینه کارایی و کارآمدی آن ها در انجام وظایف 
آن ها فراهم می آورد (Rezvani et al., 2013). در این میان، بحث 
خواسته های روستاییان از ارائه عملکرد توسط دهیاران برای بهبود 
توسعه در روستاها مطرح می شود. با این حال، همه انسان ها یک 
هدف واحد دارند و آن تمایل به موفقیت و برتری است. اما سطح 
آن در هر منطقه ای بسته به شرایط و موقعیت افراد فرق خواهد 
کرد. در منطقه ای همچون رشتخوار، شواهد عینی نشان دهنده 
آن است که در برخی از روستاها امکانات و خدماتی که توسط 
دهیاران ارائه شده است بسیار متفاوت است؛ اما باز با  سطحی 
از نارضایتی همراه است چرا که گستره خواسته های روستاییان 
از دهیاران برای توسعه روستایی فرق دارد. این توجه نکردن به 
سطح خواسته ها، گذشته از آثار و پیامدها سبب شده تا اعتراضات 
و انتقادهای زیادی مبنی بر عدم رسیدگی و توجه دهیاران به 
مناطق روستایی ایجاد شود و دهیاران با چالش های برنامه ریزی 
بودجه مواجه خواهند شد. در این میان، برای رسیدن به آثار 
به  باید  نگه داشتن مردم در مناطق روستایی،  مثبت و راضی 
سطح خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران توجه 

کرد و در مناطق مخالف به شناسایی سطوح آن اقدام کرد تا به 
یک برنامه ریزی توسعه واقع نگر رسید. در این میان، با توجه به 
ضرورت و اهمیت موضوع، پژوهشی با هدف سطح خواسته های 
خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در بهبود روند توسعه 
روستایی صورت می گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر در جهت 

پاسخگویی به سؤاالت زیر طراحی گردیده است: 

مهم ترین سطح خواسته های خانوارهای روستایی از دهیاران در 
فرآیند توسعه روستایی کدام اند؟

از  روستایی  خانوارهای  مهم ترین سطح خواسته های  بین  از 
عملکرد دهیاران در فرآیند توسعه روستایی، کدام یک بیشترین 

تأثیر را دارد؟ 

از  چه رابطه ای بین سطح خواسته های خانوارهای روستایی 
عملکرد دهیاران و توسعه روستایی در محدوده موردمطالعه وجود 

دارد؟ 

مروری بر ادبیات موضوع

تعریف توسعه در طول زمان با توجه به تغییر و تحوالت جامعه 
بشری دچار دگرگونی های متعددی گشته است در یک تعریف 
کلی می توان توسعه را فرآیند بهبود وضع زندگی مردم دانست 
(Mohammadi et al., 2020). بنابراین توسعه در نواحی روستایی 

به منظور دگرگون سازی ساختار اقتصادی و اجتماعی جزئی از 
فرآیند توسعه ملی است که با توجه به نابرابری های شدید بین 
نواحی روستایی و شهری که زمینه ساز گسترش فقر و بی عدالتی 
در نتیجه مهاجرت، تخلیه روستاها و انحطاط منابع آب و خاک در 
روستاها گشته است، ضرورت توسعه روستایی به چشم می خورد 
جامعه  یک  نه  روستایی  جامعه  رو،  این  از   .(Barrios, 2008)

حاشیه ای در نظام اقتصادی، بلکه یکی از ارکان مهم در توسعه 
کشورها (Higgins & Savoie, 1997) و مکانی برای تولید محصوالت 
کشاورزی و زندگی روستایی است (Liang & Peng, 2017). که نقش 
و جایگاه روستاها در فرآیند توسعه در مقیاس محلی، منطقه ای، 
روستایی  نواحی  در  توسعه  به  توجه  بین المللی موجب  و  ملی 
شده است (Yasouri & Javan, 2015; Azkia & Ghaffari, 2009). با 
این حال، هیچ جامعه نوینی را نمی توان یافت که برای گردش 
از  امور خود و رسیدن به توسعه در سطحی قابل قبول بی نیاز 
سازمان باشد. هرچند، امروزه به دلیل پیچیدگی مسائل و پیدایش 
نیازهای متعدد، نیاز به مدیریت روستایی با مفهومی گسترده تر و 
سازمان های تخصصی در عرصه مدیریت محلی مانند دهیاری ها 
مشاهده می شود (Firoozabadi & Imani Jajarmi, 2012). در مفهوم 
کلی، مدیریت را اگر بخواهیم تعریف کنیم باید بگوییم که فرآیند 
برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل در یک سازمان به منظور 
مدیریت می گویند  را  تعیین شده  پیش  از  اهداف  به  دسترسی 
(Valizadeh, 1996). به عبارتی ساده تر، تدبیر بهره گیری از منابع 

در جهت اهداف مطلوب (Kouhestani et al., 2000). به طور کلی 
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می توان مدیریت را در دو شکل سنتی و نوین تقسیم نمود که 
مدیریت روستایی از این قاعده کلی نیز مستثنی نیست و بر این 
اساس دهیاری که مهم ترین بازوی اجرایی شورای اسالمی روستا 
 (Mahdavi & است به عنوان مدیریت نوین و نوگرا قلمداد می شود
(Najafi Kani, 2005. در واقع، مدیریت روستایی فرآیند سازماندهی 

و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان 
و نهادی است که وسایل تأمین هدف های جامعه روستایی است 
(Rezvani, 2004). از نظر والکر مدیریت روستایی نوعی استفاده 

جامع، مولد و یکپارچه از سرمایه های اجتماعی، طبیعی و مالی 
در مقیاس های زمانی و جغرافیایی است (Walker, 2002) که هدف 
آن حرکت در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب با استفاده از 
توانمندی های بالقوه و بالفعل موجود در روستا، همسو با بهبود 
وضعیت جامعه روستایی است (Talib, 1997). با این حال، رکن 
اساسی برای رسیدن به توسعه در روستا، درواقع، پاسخگویی به 
 (Darban Astaneh et al., نیاز و گستره خواسته های روستاییان
(2016 به وسیله مدیریت نوین روستایی است. در این میان، هر 

منطقه، ناحیه یا مکانی دارای ویژگی های است که نشان دهنده 
زیست  مکان  آن  در  که  افرادی  و  استفاده کنندگان  شخصیت 
مکان  یک  حال،  این  با   .(Taban et al., 2012) است  می کنند 
زمینه و شکل گیری عواملی همچون ایده، باور، احساس و ارزش 
و انتظارات ناخودآگاه فردی است که در مکان زیست می کند. 
بنابراین در همان لحظه شخصیت افراد در محیط شکل می گیرد، 
 (Daneshpour et al., پس خواسته آن ها هم شکل گرفته است
(2009. چرا که انسان همواره به دنبال هماهنگی و انس با محیطی 

که در آن زندگی می کند است (Zarabian & Monam, 2010). در 
واقع می توان این گونه بیان کرد که سطح خواسته های افراد بسته 
 .(Mir Lotfi et al., 2017) به هر موقعیتی که هست به وجود می آید
اینگهارت می گوید که سطح خواسته های  حتی در این زمینه 
 (Rezvani & با وضعیت وی مطابقت می کند به تدریج  فرد  هر 
(Mansourian, 2008. نظریه خواسته یا انتظارات یک چهارچوب 

خواسته  مفهوم  است.  انسانی  انگیزه  توضیح  برای  نظری  مهم 
اساس رفتار انسان را به وجود می آورد. در این نظریه، فرض بر این 
است که کنش یا عمل زمانی به وقوع خواهد پیوست که فردی 
باور داشته باشد تالش های او به عملکردی موفقیت در پی آن، به 
نتایج معین یا نتایجی همراه با ارزش مثبت و مستقیم خواهد بود 
(Olson et al., 1996). بر این اساس انسان و بخصوص روستاییان 

می کند  بیان  شافر1  که  به گونه ای  دارند  انتظاراتی  و  خواسته 
افزایش سطح اشتغال، کاهش تغییرات درآمدی برای گروه های 
مختلف مردم و عواملی از این جنس از جمله خواسته هایی است 
که اگر موردتوجه قرار بگیرد ماندگاری خانوارهای روستایی را 
در روستاها بیشتر می کند (Shaffer, 1989). با مطالعه و کنکاش 
در متون علمی، بیشتر پژوهش های انجام شده به موضوع توسعه 
روستایی پرداخته اند و کمتر بحث سطح خواسته های خانوارهای 

1. Shaffer

روستایی از عملکرد دهیاران مطرح شده است و یا به طور کلی 
می توان گفت هنوز پژوهشی در رابطه با بحث سطح خواسته های 
خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران صورت نگرفته است و اگر 
هم پژوهشی انجام شده است، پژوهشی مشابه آن است. لذا در 
حوزه تأثیرات خواسته های انسانی بر توسعه روستایی که مرتبط با 
موضوع تحقیق تشخیص داده شده است برخی به عنوان پیشینه 
قالب  در  تحقیقات  این  از  بیان می شود که خالصه ای  تحقیق 

جدول شماره 1 ارائه می شود.

با این حال، با توجه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل زیر به 
دست آمد )تصویر شماره 1(.  

قلمرو جغرافیایی تحقیق

موقعیت جغرافیایی بیانگر بسیاری از ویژگی های روستا ازجمله 
حجم جمعیت، نوع فعالیت ها امکان دسترسی به منابع و توان های 
بالقوه برای رشد و توسعه است (Saeedi, 2002). منطقه موردمطالعه؛ 
یعنی دهستان رشتخوار در شهرستان رشتخوار واقع است که 28 
آبادی دارد که 2 آبادی آن در حال حاضر خالی از سکنه است. 
سرشماری  اساس  بر  است.  رشتخوار  شهر  دهستان  این  مرکز 
نفر  نفوس و مسکن 1395، دهستان رشتخوار دارای 17054 
جمعیت بوده است که در این دهستان 20 درصد در نقاط شهری 
 (Khorasan Razavi و 80 درصد در نقاط روستایی ساکن هستند
(Governorate, 2011. تصویر شماره 2، موقعیت فضایی از استان 

و شهرستان را به تفکیک دهستان محدوده موردمطالعه نشان 
می دهد.

روش شناسی تحقیق

پژوهش پیش رو از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی برای بررسی 
پارامترهای موردبررسی سود جسته و دارای دو بخش عمده جهت 
انجام بوده است. بخش اول را مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و 
استفاده از ابزارهای اینترنتی جهت بررسی مواردی چون ادبیات 
موضوع، پیشینه تحقیق، مفاهیم و غیره به خود اختصاص داده 
و بخش دوم در غالب پژوهش های میدانی جهت جمع آماری 
اطالعات و تدوین و تکمیل پرسشنامه انجام پذیرفته است. بدین 
منظور با توجه به اهداف اصلی تحقیق، اقدام به شاخص سازی 
در دو بخش سطح خواسته های خانوارهای روستایی از سطح ارائه 
تسهیالت توسط دهیاران در روستا )جدول شماره 2(، توسعه 
نهایتاً  روستایی )جدول شماره 3(، در محدوده موردمطالعه و 
تهیه پرسش نامه شده است. الزم به ذکر است که شاخص های 
موردمطالعه، متناسب با شرایط منطقه و از بین طیف گسترده ای 

از شاخص های مرتبط با هر بخش گزینش شده اند. 
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جدول 1. خالصه پژوهش های صورت گرفته در راستای تحقیق موردمطالعه.

خالصه نتایجنویسندگانموضوع

تحلیل انتظارات روستاییان شهرستان 
کرمانشاه از سوی شورای اسالمی روستا

Papzan & Ali Beigi 
(2006) 

توجه شورای اسالمی روستا به انتظارات مردم در سطح مختلف فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی نرخ ماندگاری مردم را در روستاها افزایش می دهد

سنجش انتظارات کشاورزان از اعضای شرکت 
خدمات مشاورهای فنی مهندسی کشاورزی

Zarafshani et al. 
(2011)

مهندسان ناظر در 5 مقوله رفتاری، آموزشی، فنی، مربوط به طرح و دسترسی به منابع است 
که از دیدگاه آنان به ترتیب انتظارات رفتاری، آموزشی، فنی، مربوط به طرح و دسترسی به 

منابع است
وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با 

آن از عملکرد دهیاری ها
Firoozabadi & Imani 

Jajarmi (2012) 
نتایج حاکی از آن است که دهیاری ها توانستهاند در روستاهایی که فاقد مدیریت بودهاند با 

انجام کارهای عمرانی رضایت نسبی را کسب کنند
عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی روستاییان 

نسبت به عملکرد دهیاران
Khajeh Shahkoohi et 

al. (2012) 
معتقد است که بیشترین تأثیرگذاری در رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاران به عامل 

اقتصادی بازمی گردد
سنجش رضایتمندی خانوارهای روستایی از 
عملکرد دهیاری ها و عوامل مؤثر بر آن در 

بخش مرکزی شهرستان همدان
Kouhestani (2016) 

بر اساس نتایج حاصله متغیرهای ارتباط دهیار با اهالی روستا، سن سرپرست خانوار، توجه 
دهیار به نظرات اهالی روستا و آگاهی اهالی روستا از وظایف دهیاری در مجموع 67 درصد 

از تغییرات رضایتمندی از عملکرد دهیاری ها را تبیین کردهاند

 Chandara Shekaraخصوصی سازی ترویج در هند
(2001)

کارشناسان کشاورزی در زمینه خدمات کشاورزی در ارائه خدمات ترویجی به کشاورزان 
نبایستی تنها بزرگ مالکان را در نظر بگیرند بلکه باید خدمات را به تمامی کشاورزان به طور 

یکسان ارائه بدهند

 Cooper & Grahamخواسته های کشاورزان از مروجان
(2001)

نتایج حاکی از آن است که آنان باید عالقه مند به ایجاد تغییر و تحول در فرآیند 
تصمیم گیری باشند

بررسی رضایت شهروندان از عملکرد 
شهرداری نیویورک از مدل عدم تحقق انتظار

Van Ryzin et al. 
(2004)

به این نتیجه رسید که شکاف  میان انتظارات و عملکرد شهرداری بر رضایت شهروندان 
مؤثر است

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: مطالعات کتابخانه ای نگارندگان، 1399                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی پژوهش. مأخذ: تحلیل نگارندگان، 1399
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نقشه موقعیت دهستان رشتخوار در استان خراسان رضوی و شهرستان رشتخوار. مأخذ: ترسیم نگارندگان، 1399

جدول 2. شاخص های موردتوجه در تحلیل سطح خواسته های خانوارهای روستایی از دهیاران.

شاخصمعیارردیف

اقتصادی1

کمکرسانی به خانواده های بی سرپرست از محل خودیاری محلی، کمک به درآمدزایی مناسب خانوارها، کمک به پایداری درآمد روستاییان، 
ترویج و افزایش بازاریابی تولیدات روستایی، کمک به امنیت شغلی روستاییان، کمک به توسعه فعالیت ها و مشاغل کشاورزی، کمک به 

پیدایش نوآوری شغلی، تالش در جلب رضایت دولت در زمینه اشتغال زایی، کمک به بهبود و گسترش صنعت در روستا، کمک به استفاده 
از ابزارآالت جدید برای توسعه کشاورزی، ایجاد تشکل های تولیدی در روستا، کمک به متنوع کردن منابع درآمدی خانوار، 

روابط اجتماعی، اعتماد متقابل، مشارکت، ماندگاری، همکاری با دهیار، رضایت از خدمات ارتباطی، رضایت از کیفیت زندگی، تحصیالتاجتماعی2
حفظ اراضی کشاورزی در برابر تغییر کاربری، متنوع زیستن، سهولت دسترسی به زمین برای ساخت وساز، حفظ و نگهداری منابع آبیزیست محیطی3

کیفیت مسکن، سهولت رفت وآمد، کیفیت معابر، زیباسازی معابر، مکان یابی گورستان و امکان توسعه آن، وجود تناسب بین جمعیت و کالبدی- ساختاری4
کاربری ها، وضعیت بهداشت معابر

 (Ahmadvand, 2014; Mirlotfi et al., 2017; Farahani & Ain Moghadam, 2012; Farahani & Rostamkhani, 2012; Firoozabadi مأخذ: مطالعات کتابخانه ای
فصلنامه پژوهش های روستایی (Imani Jajarmi, 2012; Kouhestani, 2016 & و میدانی نگارندگان، 1399                                                         

جدول 3. مؤلفه ها و شاخص های تبیین کننده وضعیت دهستان روشتخوار از نظر توسعه روستایی.

شاخصابعادردیف

دفع پسماندها، مخاطرات طبیعی، آلودگی هوا، بهداشت محیطمحیطی1
دسترسی به حمل ونقل عمومی، کیفیت پیاده روها و معابر، کیفیت ساختمان هاکالبدی2
نرخ بیکاری، نوع اشتغال، میزان پس انداز خانواراقتصادی3
مشارکت، ماندگاری، امنیت اجتماعیاجتماعی 4
نهادهای مدنی، عدالتنهادی5

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: مطالعات کتابخانه ای و میدانی، 1399                                                                                                  

روایی پرسشنامه تهیه شده از طریق روایی صوری و محتوایی 
و با تأیید اساتید و کارشناسان متخصص انجام شد و پایایی آن با 
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بامطالعه مقدماتی در بین 20 نفر 
برای سطح خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران 
شاخص های  و  مؤلفه های  برای  نفر   30 و   )4 شماره  )جدول 

تبیین کننده وضعیت دهستان رشتخوار از نظر توسعه روستایی 
انجام گردیده  از جامعه آماری موردمطالعه  )جدول شماره 5( 
که  دارد  مطلوبی  اعتماد  قابلیت  به دست آمده  ضریب  است. 
ضریب به دست آمده در این رابطه برای سؤاالت مربوط به ابعاد 

مورداستفاده در تحقیق به شرح ذیل محاسبه شده است: 
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شهرستان  در  رشتخوار  دهستان  موردمطالعه  آماری  جامعه 
رشتخوار )خراسان رضوی( است. جمعیت و خانوار آن در سال 
1395 به ترتیب 17054 نفر و 8236 خانوار بوده و بر آخرین 
تقسیمات سیاسی کشوری، شامل 26 روستاست. در این پژوهش 
از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و با فرمول کوکران 
 N= 17054 حجم نمونه تعیین شده است. حجم جامعه آماری
تعداد حجم نمونه N= 309 برآورد شده است. بر اساس فرمول 
تخصیص متناسب تعداد حجم نمونه در هر روستا مشخص شد 

)جدول شماره 6(.

مدل های  اغلب  که  چندمعیاره  تصمیم گیری  مدل های 
تصمیم گیری چندهدفه نامیده می شوند، مجموعه از روش های 
هستند که به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن 
مجموعه ای از معیارهای اغلب متضاد، به انتخاب، رتبه بندی، ترتیب 
یا توصیف مجموعه ای از گزینه ها در فرآیند تصمیم گیری بپردازند 
(Shafiee Sabet et al., 2015). از یک طرف، به منظور تحلیل نقش 

گستره خواسته های خانوارهای روستایی از سطح ارائه تسهیالت 
توسط دهیاران از تکنیک کوپراس استفاده شد. از طرف دیگر، 
برای تحلیل وضعیت روستاها بر اساس میزان توسعه از روش 
ویکور استفاده شد. همچنین، برای تعیین شاخص های پژوهش 
از تکنیک دلفی استفاده شده که یکی از روش های کسب دانش 

گروهی مورداستفاده است. در مرحله اول، پاسخ دهندگان انتخاب 
شدند که کارشناسان مسائل روستا، پانل پاسخ دهندگان در این 
پژوهش را تشکیل دادند. در مرحله دوم، با طرح سؤال به صورت 
تا شاخص ها و معیارهای  از کارشناسان خواسته شد  حضوری 
توسعه روستاها را در ابعاد گوناگون در منطقه موردمطالعه بیان 
کنند. در مرحله سوم، با توجه به مطالعات صورت گرفته و نظر 
کارشناسان پرسشنامه تحقیق آماده شد و به منظور بررسی به 
رؤیت کارشناسان رسید و بعد از تأیید، پرسشنامه تکثیر و در 
اختیار نمونه آماری قرار گرفت. در نهایت برای تجزیه وتحلیل 

داده ها از نرم افزار Spss و Expert choice استفاده شد.

یافته ها

با توجه به پرسشنامه تکمیلی، یافته های تحقیق حاکی از آن 
 280( درصد   81/62 تعداد  پاسخدهندگان  تعداد  از  که  است 
نفر( را مردان و 18/38 درصد )29 نفر( را زنان تشکیل داده اند. 
همچنین توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن، موردبررسی 
قرار گرفت که، افراد در رده سنی 55-45 سال، بیشترین میزان 
از پاسخ دهندگان را به خود اختصاص داده اند )جدول شماره 7(.

جدول 4. ضریب آلفای کرونباخ برای سطح خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران.

آلفای کرونباختعداد گویه هانام شاخصردیف

50/87اقتصادی1
50/82اجتماعی2
50/77محیطی3
50/91کالبدی - ساختاری4

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  

جدول 5. ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه ها و شاخص های تعیین کننده وضعیت دهستان رشتخوار از نظر توسعه روستایی.

آلفای کرونباختعداد گویه هانام شاخصردیف

60/72محیطی1
60/90کالبدی2
60/85اقتصادی3
60/77اجتماعی 4
60/70نهادی5

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  
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جدول 6. حجم نمونه به تفکیک روستاها.

تعداد نمونهتعداد خانوارجمعیتنام روستاردیفتعداد نمونهتعداد خانوارجمعیتنام روستاردیف

2297310عشرت آباد28328973014فتح آباد1
2958210امین آباد17584572015نوق2
167405خودآباد6342051516عبس آباد3
203515اسالم آباد6331751517حسین آباد4
676710صادق آباد9182651518براکوه 5
2092دستجرد16154412019مهدی آباد6
209625اندنجرد23086232520سعادت آباد7
250665سرآسیاب6361851521زرغری8
2587210آبنیه6531871522فاردق9
2387510بازه عاشقان4771051023کریم آباد10
1572جعفرآباد4881541524اکبرآباد نوده11
217615قلندرآباد3241081025روح آباد12
3719010دریزعلیا6231561526قادرآباد13

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن،1395                                                                                   

جدول 7. مشخصات جمعیتی جامعه آماری.

درصدتحصیالتدرصدگروه سنی

11/71زیر دیپلم-زیر 18
37/90دیپلم18-253/65
36/12لیسانس25-3518/34
12/74فوق لیسانس35-454/90
1/53دکترا45-5534/36
55-6530/47--

--658/28 به باال
100جمع100جمع

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  

درصد   85/9 موردبررسی،  خانوار   309 کل  از  همچنین 
از نظر  از خانوارها خواسته هایشان چه از عملکرد دهیار و چه 
توسعه روستایی نسب به 10 سال گذشته تغییر داشته است. 
در 6/1 درصد از خانوارهای موردبررسی در این محدوده زمانی 
تغییر نداشته است که دالیل آن را عواملی همچون عدم حفظ 
محیط زیست روستا به منظور تداوم بخشیدن به حیات و بقایای 
منابع طبیعی، عدم برآورد و تنظیم بودجه سالیانه دهیاری، عدم 
تالش در زمینه ارزش کاالهای اجتماعی، عدم پیگیری و مساعدت 
در زمینه ایجاد مؤسسات فرهنگی، خیریه و صندوق قرض الحسنه 

در روستا را ذکر کردند )تصویر شماره 3(. 

از طرف دیگر، بررسی وضعیت شاخص های مرتبط با تحلیل 
خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران نمونه نیز 
مؤید آن است که کیفیت مسکن با میانگین 3/97 و کمکرسانی به 
خانواده های بی سرپرست از محل خودیاری محلی با میانگین 3/95 
به ترتیب دارای باالترین میانگین در سطح محدوده موردمطالعه 
هستند و از سویی دیگر شاخص های ایجاد تشکل های تولیدی 
با میانگین  در روستا و حفظ و نگهداری منابع آبی به ترتیب 
)3/3،20/15( دارای کمترین میانگین در محدوده موردمطالعه 

هستند )جدول شماره 8(.

»سیروس قنبری و همکاران. تحلیل سطح خواسته های خانوارهای روستایی از دهیاران در فرایند توسعه روستایی«
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تصویــر 3. فراوانــی خانوارهــای موردبررســی بــه تفکیــک چگونگــی تغییــر خواســته های آن هــا از عملکــرد دهیــاران در مقایســه 
بــا 10 ســال گذشــته. مأخــذ: یافته هــای تحقیــق، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی

جدول 8. وضعیت شاخص های تحلیل خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در محدوده موردمطالعه.

شاخص هاردیف
فراوانی

انحراف میانگین
معیار

ضریب 
تغییرات خیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکم

کمکرسانی به خانواده های بی سرپرست از محل خودیاری 1
3/497/649/330/73/951/0240/259محلی

76/827/62929/63/851/5390/293کمک به درآمدزایی مناسب خانوارها2
9/715/549.519/85/53/501/6000/77کمک به پایدار بودن درآمد روستاییان3
10/516/945/420/76/53/421/0690/47ترویج و افزایش بازاریابی تولیدات روستایی4
8/820/148/419/13/63/601/4120/302کمک به امنیت شغلی روستاییان5
4/611/54825/510/43/471/2000/297کمک به توسعه فعالیت ها و مشاغل کشاورزی6
14/614/43118/921/13/701/3180/415کمک به پیدایش نوآوری شغلی 7
6/87/312/74032/23/861/1590/300تالش در جلب رضایت دولت در زمینه اشتغال زایی 8
16/627/629/319/473/151/1600/424کمک به بهبود و گسترش صنعت در روستا9
10/114/414/133/827/63/541/3040/369کمک به  استفاده از ابزارآالت جدید برای توسعه کشاورزی 10
50/123/98/598/53/151/7860/641ایجاد تشکل های تولیدی در روستا11
3/412/430/71835/53/701/1730/317کمک به متنوع کردن منابع درآمدی خانوار12
11/321/718/630/13/183/231/4650/399مشارکت13
1319/719/724/822/83/251/3490/415اعتماد متقابل14
3/112/117/543/124/23/731/0540/282ماندگاری 15
9/99/64015/824/83/361/2300/366همکاری با دهیار 16
14/614/43118/921/13/170/4010/411رضایت از خدمات ارتباطی 17
8/720/149/916/84/53/571/8910/66رضایت از کیفیت زندگی18
12/414/428/52915/83/551/3900/545ایجاد تنوع در مقاطع تحصیلی در سطح روستا19
10/114/414/133/827/63/531/6210/362حفظ اراضی کشاورزی در برابر تغییر کاربری 20
10/419/232/125/612/73/651/1680/393متنوع زیستن 21
14/916/616/924/237/33/321/4140/425سهولت دسترسی به زمین 22
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برای بررسی وضعیت سطح خواسته های خانوارهای روستایی 
تکنیک کوپراس  از  از عملکرد دهیاران در دهستان رشتخوار، 
استفاده است. بدین منظور، ابتدا شاخص های سطح خواسته های 
خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران با استفاده از روش آنتروپی 
شانون موردسنجش و وزن دهی قرار گرفتند. روش آنتروپی شانون 
یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای محاسبه وزن 
معیارها است. در نهایت با استفاده از تکنیک کوپراس وضعیت 
سطح خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در 
روستاهای دهستان رشتخوار با استفاده از این شاخص مشخص 
شد )جدول شماره 7(. در این میان، یافته های تحقیق مؤید آن 
است که شاخص کالبدی - ساختاری با استفاده از تکنیک شانون 
امتیاز  امتیاز )0/9633( و شاخص محیطی کمترین  بیشترین 

)0/7542( را به خود اختصاص داده اند )جدول شماره 9(.

در مدل کوپراس، گزینه ای که بهترین وضعیت را به لحاظ 
مشخص   NJ اهمیت  درجه  باالترین  با  باشد،  داشته  معیارها 
این اساس روستای  بر  با 100 درصد است؛  برابر  می شوند که 
فتح آباد با NJ برابر با 100 بهترین وضعیت را از لحاظ 4 شاخص 
پژوهش در زمینه گستره خواسته های خانوارهای روستایی از ارائه 

سطح تسهیالت توسط دهیاران در بین روستاهای این دهستان 
داراست و روستای مهدی آباد با NJ برابر با 98/95 در رتبه دوم 

قرار دارد )جدول شماره 10(.

از طرف دیگر، بررسی وضعیت شاخص های مرتبط با توسعه 
نیز مؤید آن است که کیفیت  روستاییان در خانوارهای نمونه 
ساختمان ها و دسترسی به حمل ونقل عمومی با میانگین )3/96، 
محدوده   سطح  در  میانگین  باالترین  دارای  ترتیب  به   )3/93
موردمطالعه هستند و از سویی دیگر شاخص های آلودگی هوا 
با میانگین )3/40 و 3/42( دارای  ترتیب  به  نهادهای مدنی  و 
کمترین میانگین در محدوده موردمطالعه هستند )جدول شماره 

.)11

مقایسه زوجی شاخص های  از  نتایج حاصل  دیگر،  از سویی 
روستاهای  در  روستایی  توسعه  مطلوبیت  با  مرتبط  مختلف 
ساختمان ها،  کیفیت  شاخص های  می دهد  نشان  موردمطالعه 
نرخ اشتغال و دسترسی به حمل ونقل عمومی با ضرایب 0/094، 
0/086 و 0/083 دارای بیشترین درجه اهمیت هستند )جدول 

شماره 12(. 

ادامه جدول 8. وضعیت شاخص های تحلیل خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در محدوده موردمطالعه.

شاخص هاردیف
فراوانی

انحراف میانگین
معیار

ضریب 
تغییرات خیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکم

21/728/72213/514/13/201/3290/492حفظ و نگهداری منابع آبی23
12/711/312/736/127/33/970/3010/292کیفیت مسکن 24
7/36/88/743/433/83/911/5120/291سهولت رفت وآمد 25
14/915/515/235/518/93/601/3380/407کیفیت معابر 26
14/915/515/235/518/93/720/7890/408زیباسازی معابر 27
14/424/51134/915/23/121/3810/422مکان یابی گورستان و امکان توسعه آن 28
7/36/88/743/433/83/901/1610/297وجود تناسب بین جمعیت و کاربری ها 29
77/613/836/934/63/891/2310/291وضعیت بهداشت معابر30

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  

جدول 9. وزن شاخص های سطح خواسته های خانوارهای روستایی از دهیاران با استفاده از روش آنتروپی شانون.

Zوزن مؤلفهمؤلفه ردیف

+0/9226اقتصادی1
+0/8832اجتماعی2
+0/7542محیطی3
+0/9633کالبدی - ساختاری4

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  
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جدول 10. نتایج ارزیابی مدل کوپراس.

رتبهSj-SjQjNj+گزینه هارتبهSj-SjQjNj+گزینه ها

0/69870/32580/684276/8012عشرت آباد0/97660/29920/82251001فتح آباد
0/68120/5920/657674/5813امین آباد0/74640/21470/741584/219نوق

0/62490/5320/619069/4516خودآباد0/87380/26140/798290/924عبس آباد
0/61500/5200/618668/5217اسالم آباد0/85920/25790/784190/895حسین آباد
0/60630/5100/617467/4218صادق آباد0/81250/24420/778689/786براکوه 

0/58780/4700/72062/1219دستجرد0/96520/28900/821298/952مهدی آباد
0/57220/4530/65160/2020اندنجرد0/95470/27450/820197/933سعادت آباد
0/55350/4120/63758/2621سرآسیاب0/80340/23280/762587/477زرغری
0/54160/3480/60557/3322آبنیه0/77690/22690/759286/388فاردق

0/53200/3310/58355/4123بازه عاشقان0/75980/34020/736081/6610کریم آباد
0/52310/3110/570254/7824جعفرآباد0/72310/7490/702678/9711اکبرآباد نوده

0/51790/3020/54752/9625قلندرآباد0/65420/6980/78273/7214روح آباد
0/50290/2980/552849/6026دریزعلیا0/64140/6280/684870/8315قادرآباد

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  

جدول 11. وضعیت شاخص های توسعه روستایی در محدوده موردمطالعه.

شاخص هاردیف
فراوانی

انحراف میانگین
معیار

ضریب 
تغییرات خیلی زیادزیادمتوسطخیلی کمکم

10/912/240/323/6143/880/8690/297دفع پسماندها 1
9/817/441/620/310/93/690/7530/369مخاطرات طبیعی2
101935/519/116/43/400/9940/399آلودگی هوا 3
1719/939/8203/33/641/2690/393بهداشت محیط4
1015/144/725/253/930/4880/291دسترسی به حمل ونقل عمومی5
8/914/147/626/433/700/9930/362کیفیت پیاده روها و معابر6
9/712/651/519/17/13/960/7510/407کیفیت ساختمان ها7
121736/725/29/13/850/8420/422نرخ بیکاری8
9/511/349237/23/900/7910/424نرخ اشتغال9
11/123/234/922/78/13/800/8490/259میزان پس انداز خانوار10
14/516/34019/39/93/671/1910/317مشارکت 11
17/910/941/120/89/33/750/7350/425ماندگاری12
1923/733/314/19/93/540/9930/492 امنیت اجتماعی13
18/325/429/918/18/33/420/7360/282نهادهای مدنی14
10/515/14024/210/23/500/7930/415عدالت15
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جدول 12. وزن حاصل از مقایسه زوجی شاخص های مطرح در تعیین سطح مطلوبیت توسعه روستایی.

مقادیرموارد

0/060دفع پسماندها
0/058مخاطرات طبیعی

0/043آلودگی هوا
0/50بهداشت محیط

0/083دسترسی به حمل ونقل عمومی
0/080کیفیت پیاده روها و معابر

0/094کیفیت ساختمان ها
0/077نرخ بیکاری
0/086نرخ اشتغال

0/065میزان پس انداز خانوار
0/070مشارکت
0/068ماندگاری

0/045امنیت اجتماعی
0/040نهادهای مدنی

0/035عدالت
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بررسی چگونگی پراکنش روستاهای موردمطالعه به تفکیک 
که  است  آن  مؤید  روستایی  توسعه  نظر  از  مطلوبیت  سطح 
روستاهایی با سطح توسعه مناسب عمدتاً در قسمت های شمالی 
یا مرکزی این دهستان واقع هستند. بررسی وضعیت عوامل مؤثر 
بر سطح مطلوب توسعه در روستاهای موردمطالعه نشان می دهد 
که روستای فتح آباد به دلیل کارکرد مناسب دهیاران در ابعاد 
)محیطی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی( از باالترین سطح 
توسعه و روستای قادرآباد به دلیل کارکرد نامناسب دهیاران در 
این ابعاد ذکرشده از پایین ترین سطح توسعه در بین روستاهای 

موردمطالعه برخوردار هستند )تصویر شماره 4(.

به منظور سنجش و تحلیل شاخص های سطح خواسته های 
شاخص   4 میانگین  دهیاران،  عملکرد  از  روستایی  خانوارهای 
پژوهش موردبررسی قرار گرفت که با توجه به طیف لیکرت 5 
گزینه ای، عدد 3 به عنوان حد وسط یا ممتنع و بیشتر از عدد 
3 مطلوب خواهد بود. یافته های تحقیق مؤید آن است که پس 
از سنجش و به دست آوردن میانگین 4 مؤلفه مربوط به سطح 
خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران )اقتصادی، 
اجتماعی، محیطی و کالبدی - ساختاری( و با توجه به اینکه 
میانگین همه شاخص ها باالتر از حد متوسط ارزیابی شدند که در 
نهایت میانگین سطح خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد 
دهیاران عدد )3/69( و با توجه به شاخص سطح توسعه روستایی، 

میانگین سطح توسعه ) 3/91( به دست آمد )جدول شماره 13(.

با   ،)T-test( نمونه ای  تک   t آزمون  از  استفاده  با  همچنین، 
سطح اطمینان 99 درصد و سطح معنی داری و کمتر از 0/01 
معنی داری شاخص های سطح خواسته های خانوارهای روستایی 
از عملکرد دهیاران و توسعه روستایی در محدوده موردمطالعه 

مورد تأیید قرار گرفت )جدول شماره 14(.

در ادامه برای بررسی سؤال دوم »بیشترین اثرگذاری عوامل 
تحلیل  آزمون  از  است؟«  عامل  کدام  به  مربوط  شده  مطالعه 
واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون 
تحلیل واریانس یک طرفه )One – way Anova( نشان می دهد 
درون  میانگین  از  بیشتر  گروه ها  بین  واریانس ها  میانگین  که 
گروه ها است و از آنجا که p.value کوچک تر از 0/001 به دست 
آمده است، با سطح اطمینان 99 درصد، اختالف معناداری بین 
شدت تأثیرگذاری عوامل مختلف مطرح در بررسی خواسته های 
خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در روند بهبود توسعه 
روستایی وجود دارد )جدول شماره 15(. در همین راستا، نتایج 
کالبدی  عامل  »تأثیر  که  می دهد  نشان  آزمون  این  از  حاصل 
 0/650 ضریب  با  »اقتصادی«   ،0/723 ضریب  با  فیزیکی«   -
بیشترین تأثیر یا اهمیت را در بررسی خواسته های خانوارهای 
روستایی از عملکرد دهیاران در روند بهبود توسعه روستایی در 

محدوده موردمطالعه )تصویر شماره 5(.
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تصویــر 4. پراکنــش روســتاها بــه تفکیــک ســطح مطلوبیــت توســعه از دهیــاران مبتنــی بــر خواســته های .خانوارهــای روســتایی. 
مأخــذ: یافته هــای تحقیــق، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی

جدول 13. میانگین و انحراف معیار شاخص های سطح خواسته های خانوارهای روستایی از دهیاران و شاخص های توسعه روستایی.

انحراف معیارمیانگینابعادردیف

3/691/12گستره خواسته ها خانوارهای روستایی1
3/911/33توسعه روستایی2
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جدول 14. نتایج آزمون t تک نمونه ای مؤلفه های پژوهش.

مطلوب عددی مورد آزمون= 3

مؤلفه فاصله اطمینان95 درصد
آزمون tمعناداریتفاوت میانگین

حد پایینحد باال

گستره خواسته های خانوارهای روستایی0/92470/81020/7410/00015/96
توسعه روستایی0/64050/54630/5620/00012/08
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جدول 15. مقایسه میانگین خواسته های خانوارهای روستایی از دهیاران در فرایند توسعه روستایی در محدود موردمطالعه.

سطح معناداری )sig(fمیانگین مجذوراتدرجه آزادی )df(جمع محذوراتسطح تأثیرگذاری

30/64035/2001/4000/000بین گروه ها
9/21014200/005درون گروه ها

39/8501423کل
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تصویــر 5. مقایســه عوامــل مؤثــر در بررســی خواســته های خانوارهــای روســتایی از دهیــاران در رونــد بهبــود توســعه روســتایی در 
محــدوده موردمطالعــه. مأخــذ: یافته هــای تحقیــق، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی

همچنین برای بررسی سؤال سوم پژوهش »چه رابطه ای بین 
و  دهیاران  عملکرد  از  روستایی  خانوارهای  خواسته های  سطح 
توسعه روستایی در محدوده موردمطالعه وجود دارد«، از آزمون 
همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق مؤید آن است که 
بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. به گونه ای که ضریب 
همبستگی بین سطح خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد 

دهیاران و سطح توسعه در روستاها 0/72 به دست آمد. که با 
توجه به مقادیر حاصل، با سطح اطمینان 99 درصد می توان گفت 
که رابطه قوی، مثبت و مستقیمی وجود دارد )جدول شماره 16(. 
بر این اساس، می توان اظهار کرد که، هرچه گستره خواسته های 
خانوارهای روستایی از ارائه سطح تسهیالت از دهیاران بیشتر 

باشد، روند بهبود توسعه در روستاها افزایش می یابد.

جدول 16. همبستگی رابطه بین گستره خواسته های خانوارهای روستایی از ارائه سطح تسهیالت توسط دهیاران و توسعه روستایی.

مواردمقادیر

ضریب همبستگی 0/72
سطح معناداری0/000
تعداد خانوارهای موردمطالعه309
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بحث و نتیجه گیری 

زمانی  تنها  و  است  چندبعدی  و  پیچیده  پدیدهای  توسعه 
می توان آن را درک کرد که به طور همزمان جنبه های مختلف 
آن مدنظر قرار گیرد. توسعه از این بابت مفهومی چندبعدی است 
که مستلزم تغییرهای اساسی در ساخت اقتصادی - اجتماعی، 
نگرش مردم و نهادهای محلی، کاهش نابرابری و کاستن از فقر 
است. امروزه برنامه ریزی در توسعه روستایی مؤلفه های مختلف 
مدیریتی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره 
ارکان های  مهم ترین  از  یکی  زمینه  این  در  برمی گیرد.  در  را 
مؤلفه های مدیریتی به ویژه مدیریت مشارکتی است. با این دیدگاه 
هرچند از اهمیت توسعه روستایی در فرآیند توسعه ملی سخن 

به میان می آید اما به واسط نبود برنامه مشخص و استراتژیک 
توسعه در کشور در برنامه های کالن عمرانی، توجه کافی و الزم به 
روستاها پیوسته مورد غفلت بوده است در همین ارتباط گرایش 
به نوین سازی و رویکردهایی به اصطالح مدرنیستی به روندهای 
عمران و پیشرفت از علل این غفلت بوده است. لذا مدیریت های 
محلی مثل دهیاری ها در روستا ضرورت پیدا می کند. در این 
میان، سطح خواسته های انسان که، همیشه برای رسیدن به این 
توسعه  بهبود  روند  راستای  است در  بوده  خواسته ها در تالش 
روستایی مطرح بوده و می شود. لذا، پژوهش حاضر به تحلیل 
سطح خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در 
یافته های پژوهش  بهبود توسعه روستایی پرداخته است.  روند 
حاضر از حیث این نکته که خواسته های روستاییان از عملکرد 
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دهیار در بهبود توسعه روستایی تأکید دارد و همچنین فرضیه 
پژوهش که عبارت است از بین سطح خواسته های خانوارهای 
روستاییان از عملکرد دهیاران و توسعه روستایی ارتباط معنادار 
وجود دارد، با یافته های پژوهشی میرلطفی و همکاران )2017( 
است در منطقه سیستان مطابقت دارد. در نهایت یافته ها مؤید 
بهبود شاخص های خواسته های خانوارهای  این نکته است که 
روستایی توسط دهیاران از طریق بهبود ظرفیت ها و پتانسیل های 
نهفته در روستا در فرآیند توسعه برای روستاهای موردمطالعه 
مؤثر است. که جهت تأثیر این دو مقوله )خواسته های خانوارهای 
است.  مثبت  روستایی(  توسعه  و  از عملکرد دهیاران  روستایی 
به این معنا که، هرچه میزان توجه به خواسته های خانوارهای 
روستایی توسط دهیاران افزایش یابد در نتیجه فرآیند توسعه 
در روستا افزایش می یابد. در تحقیق حاضر، آشکار شد مهم ترین 
خواسته های روستاییان از عملکرد دهیاران در روند بهبود توسعه 
روستایی ابعادی همچون محیطی، اقتصادی، کالبدی - ساختاری 
و اجتماعی هستند. به سخن دیگر، همان طور که یافته های آزمون 
ساختاری   - کالبدی  بعد  است  داده  نشان  یک طرفه  واریانس 
بیشترین تأثیر یا اهمیت را در خواسته های خانوارهای روستایی 
کیفیت  شاخص  همچنین  است.  داشته  دهیاران  عملکرد  از 
ساختمان ها و نرخ اشتغال از باالترین رتبه در بین شاخص های 
توسعه روستایی برخوردار هستند. در تحقیق حاضر آشکار شد 
که، نتایج حاصل از پراکنش روستاها  )پراکنش روستاها از لحاظ 
توسعه( و مدل کوپراس )رتبه بندی روستاها از نظر شاخص های 
سطح خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران( کاماًل 
باهم مطابقت دارد و روستای فتح آباد هم از لحاظ شاخص های 
و  دهیاران  عملکرد  از  روستایی  خانوارهای  خواسته های  سطح 
هم از نظر شاخص های توسعه روستایی در رتبه اول قرار گرفته 
است. به سخنی دیگر، یافته های تحقیق مؤید آن است میانگین 
سطح خواسته های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران عدد 
)3/69( و با توجه به شاخص سطح توسعه روستایی، میانگین 
سطح توسعه )3/91( به دست آمد. همچنین، با استفاده از آزمون 
t تک نمونه ای )T-test(، با سطح اطمینان 99 درصد و سطح 
گستره  شاخص های  معنی داری   0/01 از  کمتر  و  معنی داری 
خواسته های خانوارهای روستایی از ارائه سطح تسهیالت توسط 
دهیاران و توسعه روستایی در محدوده موردمطالعه مورد تأیید 

قرار گرفت. 

به هر حال بر اساس جمع بندی نتایج حاصل از پرسشنامه 
خانوار، توجه به موارد زیر در جهت رفع خواسته های خانوارهای 
روستایی از عملکرد دهیاران و بهبود توسعه روستایی دهستان 

رشتخوار ضروری است:

روستاها،  در  )اینترنت  ارتباطی  عوامل  پیشرفت  به  توجه  با 
پیوندهای شهری و روستایی بخصوص روستاهایی که در مجاورت 
کالن شهرها قرار دارند( سبک زندگی روستاییان عوض شده است 

در نتیجه سبک خواسته های آن ها از توسعه متفاوت تر شده است 
مدیران روستایی باید حداکثر تالش خود )با توجه به اختیاراتی 

که دارند( را انجام دهند تا خواسته های آن ها را رفع کنند. 

اشتغال و کارآفرینی یکی از عواملی مهم در سطح روستاها از 
گذشته تا کنون مطرح بوده و هست از این رو برخی از روستاهای 
دهستان رشتخوار مثل روح آباد و قادرآباد از سطح توسعه بسیار 
پائینی در سطح دهستان برخوردار هستند اگر مدیران روستایی 
با تالش در زمینه جلب حمایت دولت برای ایجاد اشتغال بکنند 
جمعیت در این روستاها ماندگار می شود و از مهاجرت روستاییان 

جلوگیری می کند.

با توجه به اینکه از نظر روان شناسی این موضوع )مبنی بر اینکه 
فردی اگر به خود ایمان داشته باشد که می تواند کاری را انجام 
دهد چه در زمینه اشتغال زایی و چه در زمینه کارآفرینی( ثابت 
شده است تقویت این موضوع یعنی خودباوری در روستاییان به 
خصوص در نیروی جوان روستایی، از طریق ایجاد تشکل ها و 
انجمن ها در سطح روستا از طریق دهیار باعث توسعه روستایی 

شده است.

تشکیل جلسات و انجمن هایی از طریق روحانی روستاها، باعث 
می شود که روستاییان خواسته های خود را در این جلسات مطرح 
کنند و دهیار در جهت رفع آن ها بکوشد و نتیجه آن می تواند 

توسعه روستاها را در برداشته باشد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

»سیروس قنبری و همکاران. تحلیل سطح خواسته های خانوارهای روستایی از دهیاران در فرایند توسعه روستایی«
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