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ABSTRACT
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 applied 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 technique 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-structural 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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D

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
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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 capabilities and functions is why, according to the Fourth
Development Plan, some of the new tasks of rural management 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 development 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 attention 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 information were collected in two forms: documentary and
field study (questionnaire) including 4 indicators: economic, social, environmental and physical. The statistical
population of the study included heads of households in
the villages of Rashtkhar County, which according to Cochran'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 confirm 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 villagers (economic, social, environmental and physical-structural) and considering that the average of all indicators is
higher, they were assessed as moderate. Finally, the average 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,
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using one-sample t-test (t-test), with a confidence level of
99% and a level of significance of less than 0.01, significance indicators of the range of demands of rural households 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 rural households to provide the level of facilities by villagers 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 facilities 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 Copras 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 using this index. Among these, the research findings confirm that the physical-structural index using the Shannon
technique has the highest score (0.9633) and the environmental index has the lowest score (0.7542). In the Copras
model, the option that has the best status in terms of criteria 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 development and then Mehdiabad rural area is in the second rank.

5. Conclusion
After knowing and recognizing the rural areas of Rashtkhar County in terms of the status of the range of demands of rural households from the provision of facilities 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 significant 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, positive 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 better 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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کلیدواژهها:

سطح خواستهها ،توسعه
روستایی ،مدیران
روستایی ،روستاییان،
دهستان رشتخوار

توسعه روستایی فرایندی است که به ارتقاء همهجانبه حیات روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیتهای همساز با قابلیتها و
تنگناها به مفهوم عام آن تاکید میکند .به گونهای که توانسته ،سطح خواستهها (چه باال ،چه پایین ،بسته به شرایط) را در محیطهای
روستایی از سازمانهای ذیربط بوجود میآورد .یکی از این سازمانها دهیاریها است که تا حدودی توانسته با ارائه خدمات موفق آمیز
خود در جهت رفع خواستههای خانوارهای روستایی توسعه روستایی را به ارمغان بیاورد .پژوهش حاضر به تحلیل رابطه سطح خواستههای
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 .جامعهآماری پژوهش شامل سرپرستان خانوار در روستاهای دهستان رشتخوار بوده که
براساس فرمول کوکران حجم نمونه  309خانوار محاسبه و به صورت تصادفی ساده توزیع شد .برای رتبه بندی و تحلیل فضایی روستا از
تکنیککوپراس و نرم افزار  GISو برای تحلیل دادههای آماری از تکنیک شانون و نرم افزار  Expert choice ،SPSSاستفاده شد .در این
پژوهش ،شاخص کالبدی  -ساختاری با استفاده از تکنیک شانون بیشترین امتیاز ( )0/9633و شاخص محیطی کمترین امتیاز ()0/7542
را به خود اختصاص دادهاند .بر اساس تکنیک کوپراس ،روستای فتح آباد بهترین وضعیت را از لحاظ  4شاخص سطح خواستههای
خانوارهای روستایی از دهیاران در بین روستاهای دهستان رشتخوار داراست و با توجه به پراکنش روستاها با نرم افزار  ،GISروستای فتح
آباد در بین سایر روستاهای دهستان روشتخوار از لحاظ توسعه در رتبه اول قرار دارد.

مقدمه
توسعه را میتوان پدیده نوظهور در قرن  20دانست که از
سال  1917میالدی از اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز شد و از
دهههای 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
اقتصادی  -اجتماعی گردید (Rokanuddin Eftekhari & Aghayari,
) .2007در واقع توسعه ،حاصل رشد هماهنگ مثلث توسعه
(دانش ،روش و ابزار) است ) .(Biabani & Hadianfar, 2008در
سال  1970میالدی رویکردهای توسعه بهویژه توسعه روستایی
در بسیاری از کشورهای دنیا بهخصوص در کشورهای جهان
سوم مطرح شد (بهعنوان مثال کشور هند ،تعدادی از برنامههای
توسعه روستایی را بهعنوان بخشی از استراتژی برنامهریزی خود

برای توسعه روستاها و رفع فقر معرفی کرد ) ،(Swain, 2021که
هدفی چون کاهش فقر در نواحی روستایی ،تأمین نیازهای
اساسی ،ارتباط دوسویه بین شهر و روستا و پیوند ساختاری بین
آنها ،گسترش کشاورزی و دامپروری ،توسعه عدالت اجتماعی
در نواحی روستایی را موردتوجه قرار داد ) .(ISRDS, 2000در واقع
هدف نهایی توسعه روستایی ،دستیابی به پایداری اجتماعی،
اقتصادی،زیستمحیطی در نظر گرفته شده است (Liu et al.,
) .2021در این میان ،در دنیای واقع ،روستا پدیده واحدی است
که نمیتوان عوامل و اجرای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیست
بومی و غیره آن برای رسیدن به توسعه را از یکدیگر جدا کرد
) .(Zargar, 2009امروزه مشارکت در توسعه و تغییر جوامع بهطور
گسترده نقش دارد ) .(Thomas-Slayter, 2009شکل امروزی
مشارکت مردم در توسعه در غالب شکلگیری نهادهای محلی که
جزئی از همان سازمانهای غیردولتی به شمار میروند ،بروز پیدا
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کرده است .سازمانهای غیردولتی به مثابه یک سازوکار نهادی
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پذیرفته میشود ).(Nair, 2011
در محافل سیاسی ،سازمانهای غیردولتی ،در قالب صورتهای
مشارکتی ،انعطافپذیر و دموکراتیک برای دولت ناکارآمد به
شمار میروند ) .(Harsh et al., 2010بر همین اساس ،روزبهروز در
سراسر جهان ،بر شمار اینگونه نهادها افزوده میشود و به مثابه
نوشدارویی برای طرح شکستخورده توسعه «از باال به پایین»
محسوب میشود ) .(Hearn, 2007برای مثال در امریکای التین،
این سازمانها بهگونهای فزاینده برای کوچکسازی رفاه اجتماعی
و برنامههای توسعه روستایی و غیره تشکیل شدهاند (Richard,
) .2009بر این اساس ،یکی از سیاستهای جدید توسعه روستایی
باید به بازیگران اصلی در سازمان ذیربط در روستا مرتبط باشد
زیرا آنها مسئولیت تمام فعالیتهای مهم تقویت و توسعه و ثبات
را در روستا بر عهده دارند ) ،(Partlova, 2021سازمانهایی که در
روستا ،نقش حکومت محلی را بازی میکند نهاد دهیاری است.
که جایگاه مناسب این نهاد و قابلیتها و کارکردهای متنوع آنها
باعث شده که بر اساس برنامه چهارم توسعه ،برخی از وظایف
جدید مدیریت روستایی بهطور مستقیم بر عهده دهیاریها قرار
گیرد ) .(Khajeh Shahkoohi et al.,2012در مفهوم کلی ،وظیفه
دهیاریها در جایگاه سازمان عمومی و غیردولتی که اداره امور
محلی را با نظارت روستاییان از طریق شورای اسالمی روستا به
انجام میرساند ،در حوزه و عرصه امور عمومی و خدمات عمومی
تعریف شد است ) .(Mohammadi, 2010بنابراین ،تأسیس دهیاری
در روستاها را میتوان نقطه عطفی در تاریخ مدیریت روستایی
به شمار آورد .جایگاه دهیاریها در مدیریت و توسعه روستایی
ارزیابی عملکرد را برای آنها ضروری میکند که در صورت اجرای
صحیح آن ،بسیاری از هزینهها کاهش مییابد و با شناسایی نقاط
قوت و ضعف ،زمینه کارایی و کارآمدی آنها در انجام وظایف
آنها فراهم میآورد ) .(Rezvani et al., 2013در این میان ،بحث
خواستههای روستاییان از ارائه عملکرد توسط دهیاران برای بهبود
توسعه در روستاها مطرح میشود .با این حال ،همه انسانها یک
هدف واحد دارند و آن تمایل به موفقیت و برتری است .اما سطح
آن در هر منطقهای بسته به شرایط و موقعیت افراد فرق خواهد
کرد .در منطقهای همچون رشتخوار ،شواهد عینی نشاندهنده
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 خواستههای روستاییان
از دهیاران برای توسعه روستایی فرق دارد .این توجه نکردن به
سطح خواستهها ،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 چالشهای برنامهریزی
بودجه مواجه خواهند شد .در این میان ،برای رسیدن به آثار
مثبت و راضی نگه داشتن مردم در مناطق روستایی ،باید به
سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران توجه
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کرد و در مناطق مخالف به شناسایی سطوح آن اقدام کرد تا به
یک برنامهریزی توسعه واقعنگر رسید .در این میان ،با توجه به
ضرورت و اهمیت موضوع ،پژوهشی با هدف سطح خواستههای
خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در بهبود روند توسعه
روستایی صورت میگیرد .در این راستا ،پژوهش حاضر در جهت
پاسخگویی به سؤاالت زیر طراحی گردیده است:
مهمترین سطح خواستههای خانوارهای روستایی از دهیاران در
فرآیند توسعه روستایی کداماند؟
از بین مهمترین سطح خواستههای خانوارهای روستایی از
عملکرد دهیاران در فرآیند توسعه روستایی ،کدامیک بیشترین
تأثیر را دارد؟
چه رابطهای بین سطح خواستههای خانوارهای روستایی از
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 دگرگونیهای متعددی گشته است در یک تعریف
کلی میتوان توسعه را فرآیند بهبود وضع زندگی مردم دانست
) .(Mohammadi et al., 2020بنابراین توسعه در نواحی روستایی
به منظور دگرگونسازی ساختار اقتصادی و اجتماعی جزئی از
فرآیند توسعه ملی است که با توجه به نابرابریهای شدید بین
نواحی روستایی و شهری که زمینهساز گسترش فقر و بیعدالتی
در نتیجه مهاجرت ،تخلیه روستاها و انحطاط منابع آب و خاک در
روستاها گشته است ،ضرورت توسعه روستایی به چشم میخورد
) .(Barrios, 2008از این رو ،جامعه روستایی نه یک جامعه
حاشیهای در نظام اقتصادی ،بلکه یکی از ارکان مهم در توسعه
کشورها ) (Higgins & Savoie, 1997و مکانی برای تولید محصوالت
کشاورزی و زندگی روستایی است ) .(Liang & Peng, 2017که نقش
و جایگاه روستاها در فرآیند توسعه در مقیاس محلی ،منطقهای،
ملی و بینالمللی موجب توجه به توسعه در نواحی روستایی
شده است ) .(Yasouri & Javan, 2015; Azkia & Ghaffari, 2009با
این حال ،هیچ جامعه نوینی را نمیتوان یافت که برای گردش
امور خود و رسیدن به توسعه در سطحی قابلقبول بینیاز از
سازمان باشد .هرچند ،امروزه به دلیل پیچیدگی مسائل و پیدایش
نیازهای متعدد ،نیاز به مدیریت روستایی با مفهومی گستردهتر و
سازمانهای تخصصی در عرصه مدیریت محلی مانند دهیاریها
مشاهده میشود ) .(Firoozabadi & Imani Jajarmi, 2012در مفهوم
کلی ،مدیریت را اگر بخواهیم تعریف کنیم باید بگوییم که فرآیند
برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری ،کنترل در یک سازمان به منظور
دسترسی به اهداف از پیش تعیینشده را مدیریت میگویند
) .(Valizadeh, 1996به عبارتی سادهتر ،تدبیر بهرهگیری از منابع
در جهت اهداف مطلوب ) .(Kouhestani et al., 2000بهطور کلی
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میتوان 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 مهمترین بازوی اجرایی شورای اسالمی روستا
است بهعنوان مدیریت نوین و نوگرا قلمداد میشود & (Mahdavi
) .Najafi Kani, 2005در واقع ،مدیریت روستایی فرآیند سازماندهی
و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان
و نهادی است که وسایل تأمین هدفهای جامعه روستایی است
) .(Rezvani, 2004از نظر والکر مدیریت روستایی نوعی استفاده
جامع ،مولد و یکپارچه از سرمایههای اجتماعی ،طبیعی و مالی
در مقیاسهای زمانی و جغرافیایی است ) (Walker, 2002که هدف
آن حرکت در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب با استفاده از
توانمندیهای بالقوه و بالفعل موجود در روستا ،همسو با بهبود
وضعیت جامعه روستایی است ) .(Talib, 1997با این حال ،رکن
اساسی برای رسیدن به توسعه در روستا ،درواقع ،پاسخگویی به
نیاز و گستره خواستههای روستاییان (Darban Astaneh et al.,
) 2016به وسیله مدیریت نوین روستایی است .در این میان ،هر
منطقه ،ناحیه یا مکانی دارای ویژگیهای است که نشاندهنده
شخصیت استفادهکنندگان و افرادی که در آن مکان زیست
میکنند است ) .(Taban et al., 2012با این حال ،یک مکان
زمینه و شکلگیری عواملی همچون ایده ،باور ،احساس و ارزش
و انتظارات ناخودآگاه فردی است که در مکان زیست میکند.
بنابراین در همان لحظه شخصیت افراد در محیط شکل میگیرد،
پس خواسته آنها هم شکل گرفته است (Daneshpour et al.,
) .2009چرا که انسان همواره به دنبال هماهنگی و انس با محیطی
که در آن زندگی میکند است ) .(Zarabian & Monam, 2010در
واقع میتوان اینگونه بیان کرد که سطح خواستههای افراد بسته
به هر موقعیتی که هست به وجود میآید ).(Mir Lotfi et al., 2017
حتی در این زمینه اینگهارت میگوید که سطح خواستههای
هر فرد به تدریج با وضعیت وی مطابقت میکند & (Rezvani
) .Mansourian, 2008نظریه خواسته یا انتظارات یک چهارچوب
مهم نظری برای توضیح انگیزه انسانی است .مفهوم خواسته
اساس رفتار انسان را به وجود میآورد .در این نظریه ،فرض بر این
است که کنش یا عمل زمانی به وقوع خواهد پیوست که فردی
باور داشته باشد تالشهای او به عملکردی موفقیت در پی آن ،به
نتایج معین یا نتایجی همراه با ارزش مثبت و مستقیم خواهد بود
) .(Olson et al., 1996بر این اساس انسان و بخصوص روستاییان
خواسته و انتظاراتی دارند بهگونهای که شافر 1بیان میکند
افزایش سطح اشتغال ،کاهش تغییرات درآمدی برای گروههای
مختلف مردم و عواملی از این جنس از جمله خواستههایی است
که اگر موردتوجه قرار بگیرد ماندگاری خانوارهای روستایی را
در روستاها بیشتر میکند ) .(Shaffer, 1989با مطالعه و کنکاش
در متون علمی ،بیشتر پژوهشهای انجامشده به موضوع توسعه
روستایی پرداختهاند و کمتر بحث سطح خواستههای خانوارهای

روستایی از عملکرد دهیاران مطرح شده است و یا بهطور کلی
میتوان گفت هنوز پژوهشی در رابطه با بحث سطح خواستههای
خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران صورت نگرفته است و اگر
هم پژوهشی انجام شده است ،پژوهشی مشابه آن است .لذا در
حوزه تأثیرات خواستههای انسانی بر توسعه روستایی که مرتبط با
موضوع تحقیق تشخیص داده شده است برخی بهعنوان پیشینه
تحقیق بیان میشود که خالصهای از این تحقیقات در قالب
جدول شماره  1ارائه میشود.
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 ویژگیهای روستا ازجمله
حجم جمعیت ،نوع فعالیتها امکان دسترسی به منابع و توانهای
بالقوه برای رشد و توسعه است ) .(Saeedi, 2002منطقه موردمطالعه؛
یعنی دهستان رشتخوار در شهرستان رشتخوار واقع است که ۲۸
آبادی دارد که  ۲آبادی آن در حال حاضر خالی از سکنه است.
مرکز این دهستان شهر رشتخوار است .بر اساس سرشماری
نفوس و مسکن  ،۱۳۹5دهستان رشتخوار دارای  ۱۷۰۵۴نفر
جمعیت بوده است که در این دهستان  ۲۰درصد در نقاط شهری
و  ۸۰درصد در نقاط روستایی ساکن هستند (Khorasan Razavi
) .Governorate, 2011تصویر شماره  ،2موقعیت فضایی از استان
و شهرستان را به تفکیک دهستان محدوده موردمطالعه نشان
میدهد.

روششناسی 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 ،کتابخانهای 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 پژوهشهای 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 خواستههای خانوارهای روستایی از سطح ارائه
تسهیالت توسط دهیاران در روستا (جدول شماره  ،)2توسعه
روستایی (جدول شماره  ،)3در محدوده موردمطالعه و نهایتاً
تهیه پرسشنامه شده است .الزم به ذکر است که شاخصهای
موردمطالعه ،متناسب با شرایط منطقه و از بین طیف گستردهای
از شاخصهای مرتبط با هر بخش گزینش شدهاند.

1. Shaffer
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جدول  .1خالصه پژوهشهای صورت گرفته در راستای تحقیق موردمطالعه.
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موضوع

نویسندگان

خالصه نتایج

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 میدهد

سنجش انتظارات کشاورزان از اعضای شرکت
خدمات مشاورهای فنی مهندسی کشاورزی

Zarafshani et al.
)(2011

مهندسان ناظر در  5مقوله 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 دهیاریها

)Jajarmi (2012

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 بازمیگردد

سنجش رضایتمندی خانوارهای روستایی از
عملکرد دهیاریها 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  67درصد
از تغییرات رضایتمندی از عملکرد دهیاریها را تبیین کردهاند

خصوصیسازی ترویج در هند

Chandara Shekara
)(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 بهطور
یکسان ارائه بدهند

خواستههای کشاورزان از مروجان

Cooper & Graham
)(2001

نتایج حاکی از آن است که آنان باید عالقهمند به ایجاد تغییر و تحول در فرآیند
تصمیمگیری 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

Firoozabadi & Imani

نتایج حاکی از آن است که دهیاریها توانستهاند در روستاهایی که فاقد مدیریت بودهاند با
انجام کارهای عمرانی رضایت نسبی را کسب کنند

مأخذ :مطالعات کتابخانهای نگارندگان1399 ،
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تصویر  .1مدل مفهومی پژوهش .مأخذ :تحلیل نگارندگان1399 ،
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تصویر  .2نقشه موقعیت دهستان رشتخوار در استان خراسان رضوی و شهرستان رشتخوار .مأخذ :ترسیم نگارندگان1399 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .2شاخصهای موردتوجه در تحلیل سطح خواستههای خانوارهای روستایی از دهیاران.
ردیف

معیار

شاخص

1

اقتصادی

کمکرسانی به خانوادههای بیسرپرست 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 فعالیتها و مشاغل کشاورزی ،کمک به
پیدایش نوآوری شغلی ،تالش در جلب رضایت دولت در زمینه اشتغالزایی ،کمک به بهبود و گسترش صنعت در روستا ،کمک به استفاده
از ابزارآالت جدید برای توسعه کشاورزی ،ایجاد تشکلهای تولیدی در روستا ،کمک به متنوع کردن منابع درآمدی خانوار،

2

اجتماعی

روابط اجتماعی ،اعتماد متقابل ،مشارکت ،ماندگاری ،همکاری با دهیار ،رضایت از خدمات ارتباطی ،رضایت از کیفیت زندگی ،تحصیالت

3

زیستمحیطی

حفظ اراضی کشاورزی در برابر تغییر کاربری ،متنوع زیستن ،سهولت دسترسی به زمین برای ساختوساز ،حفظ و نگهداری منابع آبی

4

کالبدی -ساختاری

کیفیت مسکن ،سهولت رفتوآمد ،کیفیت معابر ،زیباسازی معابر ،مکانیابی گورستان و امکان توسعه آن ،وجود تناسب بین جمعیت و
کاربریها ،وضعیت بهداشت معابر

مأخذ :مطالعات کتابخانهای (Ahmadvand, 2014; Mirlotfi et al., 2017; Farahani & Ain Moghadam, 2012; Farahani & Rostamkhani, 2012; Firoozabadi
فصلنامه پژوهشهای روستایی

) & Imani Jajarmi, 2012; Kouhestani, 2016و میدانی نگارندگان1399 ،
جدول  .3مؤلفهها و شاخصهای تبیینکننده وضعیت دهستان روشتخوار از نظر توسعه روستایی.
ردیف

ابعاد

شاخص

1

محیطی

دفع پسماندها ،مخاطرات طبیعی ،آلودگی هوا ،بهداشت محیط

2

کالبدی

دسترسی به حملونقل عمومی ،کیفیت پیادهروها و معابر ،کیفیت ساختمانها

3

اقتصادی

نرخ بیکاری ،نوع اشتغال ،میزان پسانداز خانوار

4

اجتماعی

مشارکت ،ماندگاری ،امنیت اجتماعی

5

نهادی

نهادهای مدنی ،عدالت
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :مطالعات کتابخانهای و میدانی1399 ،

روایی پرسشنامه تهیهشده 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  20نفر
برای سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران
(جدول شماره  )4و  30نفر برای مؤلفههای و شاخصهای

تبیینکننده وضعیت دهستان رشتخوار از نظر توسعه روستایی
(جدول شماره  )5از جامعه آماری موردمطالعه انجام گردیده
است .ضریب بهدستآمده قابلیت اعتماد مطلوبی دارد که
ضریب بهدستآمده در این رابطه برای سؤاالت مربوط به ابعاد
مورداستفاده در تحقیق به شرح ذیل محاسبه شده است:
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جدول  .4ضریب آلفای کرونباخ برای سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران.
ردیف

نام شاخص

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

1

اقتصادی

5

0/87

2

اجتماعی

5

0/82

3

محیطی

5

0/77

4

کالبدی  -ساختاری

5

0/91
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

جدول  .5ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفهها و شاخصهای تعیینکننده وضعیت دهستان رشتخوار از نظر توسعه روستایی.
ردیف

نام شاخص

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

1

محیطی

6

0/72

2

کالبدی

6

0/90

3

اقتصادی

6

0/85

4

اجتماعی

6

0/77

5

نهادی

6

0/70
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

جامعه آماری موردمطالعه دهستان رشتخوار در شهرستان
رشتخوار (خراسان رضوی) است .جمعیت و خانوار آن در سال
 1395به ترتیب  17054نفر و  8236خانوار بوده و بر آخرین
تقسیمات سیاسی کشوری ،شامل  26روستاست .در این پژوهش
از نمونهگیری تصادفی استفاده شده است و با فرمول کوکران
حجم نمونه تعیین شده است .حجم جامعه آماری N= 17054
تعداد حجم نمونه  N= 309برآورد شده است .بر اساس فرمول
تخصیص متناسب تعداد حجم نمونه در هر روستا مشخص شد
(جدول شماره .)6
مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره که اغلب مدلهای
تصمیمگیری چندهدفه نامیده میشوند ،مجموعه از روشهای
هستند که به تصمیمگیرندگان اجازه میدهد تا با در نظر گرفتن
مجموعهای از معیارهای اغلب متضاد ،به انتخاب ،رتبهبندی ،ترتیب
یا توصیف مجموعهای از گزینهها در فرآیند تصمیمگیری بپردازند
) .(Shafiee Sabet et al., 2015از یک طرف ،به منظور تحلیل نقش
گستره خواستههای 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 شاخصهای پژوهش
از تکنیک دلفی استفاده شده که یکی از روشهای کسب دانش
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گروهی مورداستفاده است .در مرحله اول ،پاسخدهندگان انتخاب
شدند که کارشناسان مسائل روستا ،پانل پاسخدهندگان در این
پژوهش را تشکیل دادند .در مرحله دوم ،با طرح سؤال بهصورت
حضوری از کارشناسان خواسته شد تا شاخصها و معیارهای
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 تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزار  Spssو  Expert choiceاستفاده شد.

یافتهها
با توجه به پرسشنامه تکمیلی ،یافتههای تحقیق حاکی از آن
است که از تعداد پاسخدهندگان تعداد  81/62درصد (280
نفر) را مردان و  18/38درصد ( 29نفر) را زنان تشکیل دادهاند.
همچنین توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن ،موردبررسی
قرار گرفت که ،افراد در رده سنی  45-55سال ،بیشترین میزان
از پاسخدهندگان را به خود اختصاص دادهاند (جدول شماره .)7
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جدول  .6حجم نمونه به تفکیک روستاها.
ردیف

نام روستا

جمعیت

تعداد خانوار

تعداد نمونه

ردیف

نام روستا

جمعیت

تعداد خانوار

تعداد نمونه

1

فتحآباد

2832

897

30

14

عشرتآباد

229

73

10

2

نوق

1758

457

20

15

امینآباد

295

82

10

3

عبس آباد

634

205

15

16

خودآباد

167

40

5

4

حسینآباد

633

175

15

17

اسالمآباد

203

51

5

5

براکوه

918

265

15

18

صادقآباد

67

67

10

6

مهدیآباد

1615

441

20

19

دستجرد

20

9

2

7

سعادتآباد

2308

623

25

20

اندنجرد

209

62

5

8

زرغری

636

185

15

21

سرآسیاب

250

66

5

9

فاردق

653

187

15

22

آبنیه

258

72

10

10

کریمآباد

477

105

10

23

بازه عاشقان

238

75

10

11

اکبرآباد نوده

488

154

15

24

جعفرآباد

15

7

2

12

روح آباد

324

108

10

25

قلندرآباد

217

61

5

13

قادرآباد

623

156

15

26

دریزعلیا

371

90

10
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن1395،
جدول  .7مشخصات جمعیتی جامعه آماری.
گروه سنی

درصد

تحصیالت

درصد

زیر 18

-

زیر دیپلم

11/71

18-25

3/65

دیپلم

37/90

25-35

18/34

لیسانس

36/12

35-45

4/90

فوقلیسانس

12/74

45-55

34/36

دکترا

1/53

55-65

30/47

-

-

 65به باال

8/28

-

-

جمع

100

جمع

100
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

همچنین از کل  309خانوار موردبررسی 85/9 ،درصد
از خانوارها خواستههایشان چه از عملکرد دهیار و چه از نظر
توسعه روستایی نسب به  10سال گذشته تغییر داشته است.
در  6/1درصد از خانوارهای موردبررسی در این محدوده زمانی
تغییر نداشته است که دالیل آن را عواملی همچون عدم حفظ
محیطزیست 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 قرضالحسنه
در روستا را ذکر کردند (تصویر شماره .)3

از طرف دیگر ،بررسی وضعیت شاخصهای مرتبط با تحلیل
خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران نمونه نیز
مؤید آن است که کیفیت مسکن با میانگین  3/97و کمکرسانی به
خانوادههای بیسرپرست از محل خودیاری محلی با میانگین 3/95
به ترتیب دارای باالترین میانگین در سطح محدوده موردمطالعه
هستند و از سویی دیگر شاخصهای ایجاد تشکلهای تولیدی
در روستا و حفظ و نگهداری منابع آبی به ترتیب با میانگین
( )3/3،20/15دارای کمترین میانگین در محدوده موردمطالعه
هستند (جدول شماره .)8
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تصویــر  .3فراوانــی خانوارهــای موردبررســی بــه تفکیــک چگونگــی تغییــر خواســتههای آنهــا از عملکــرد دهیــاران در مقایســه
بــا  10ســال گذشــته .مأخــذ :یافتههــای تحقیــق1399 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .8وضعیت شاخصهای تحلیل خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در محدوده موردمطالعه.
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ردیف

شاخصها

فراوانی
کم

خیلی
کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

انحراف ضریب
میانگین
معیار تغییرات

1

کمکرسانی به خانوادههای بیسرپرست از محل خودیاری
محلی

3/4

9

7/6

49/3

30/7

3/95

1/024

0/259

2

کمک به درآمدزایی مناسب خانوارها

7

6/8

27/6

29

29/6

3/85

1/539

0/293

3

کمک به پایدار بودن درآمد روستاییان

9/7

15/5

49.5

19/8

5/5

3/50

1/600

0/77

4

ترویج و افزایش بازاریابی تولیدات روستایی

10/5

16/9

45/4

20/7

6/5

3/42

1/069

0/47

5

کمک به امنیت شغلی روستاییان

8/8

20/1

48/4

19/1

3/6

3/60

1/412

0/302

6

کمک به توسعه فعالیتها و مشاغل کشاورزی

4/6

11/5

48

25/5

10/4

3/47

1/200

0/297

7

کمک به پیدایش نوآوری شغلی

14/6

14/4

31

18/9

21/1

3/70

1/318

0/415

8

تالش در جلب رضایت دولت در زمینه اشتغالزایی

6/8

7/3

12/7

40

32/2

3/86

1/159

0/300

9

کمک به بهبود و گسترش صنعت در روستا

16/6

27/6

29/3

19/4

7

3/15

1/160

0/424

10

کمک به استفاده از ابزارآالت جدید برای توسعه کشاورزی

10/1

14/4

14/1

33/8

27/6

3/54

1/304

0/369

11

ایجاد تشکلهای تولیدی در روستا

50/1

23/9

8/5

9

8/5

3/15

1/786

0/641

12

کمک به متنوع کردن منابع درآمدی خانوار

3/4

12/4

30/7

18

35/5

3/70

1/173

0/317

13

مشارکت

11/3

21/7

18/6

30/1

3/18

3/23

1/465

0/399

14

اعتماد متقابل

13

19/7

19/7

24/8

22/8

3/25

1/349

0/415

15

ماندگاری

3/1

12/1

17/5

43/1

24/2

3/73

1/054

0/282

16

همکاری با دهیار

9/9

9/6

40

15/8

24/8

3/36

1/230

0/366

17

رضایت از خدمات ارتباطی

14/6

14/4

31

18/9

21/1

3/17

0/401

0/411

18

رضایت از کیفیت زندگی

8/7

20/1

49/9

16/8

4/5

3/57

1/891

0/66

19

ایجاد تنوع در مقاطع تحصیلی در سطح روستا

12/4

14/4

28/5

29

15/8

3/55

1/390

0/545

20

حفظ اراضی کشاورزی در برابر تغییر کاربری

10/1

14/4

14/1

33/8

27/6

3/53

1/621

0/362

21

متنوع زیستن

10/4

19/2

32/1

25/6

12/7

3/65

1/168

0/393

22

سهولت دسترسی به زمین

14/9

16/6

16/9

24/2

37/3

3/32

1/414

0/425
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ادامه جدول  .8وضعیت شاخصهای تحلیل خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در محدوده موردمطالعه.
ردیف

شاخصها

فراوانی
کم

خیلی
کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

انحراف ضریب
میانگین
معیار تغییرات

23

حفظ و نگهداری منابع آبی

21/7

28/7

22

13/5

14/1

3/20

1/329

0/492

24

کیفیت مسکن

12/7

11/3

12/7

36/1

27/3

3/97

0/301

0/292

25

سهولت رفتوآمد

7/3

6/8

8/7

43/4

33/8

3/91

1/512

0/291

26

کیفیت معابر

14/9

15/5

15/2

35/5

18/9

3/60

1/338

0/407

27

زیباسازی معابر

14/9

15/5

15/2

35/5

18/9

3/72

0/789

0/408

28

مکانیابی گورستان و امکان توسعه آن

14/4

24/5

11

34/9

15/2

3/12

1/381

0/422

29

وجود تناسب بین جمعیت و کاربریها

7/3

6/8

8/7

43/4

33/8

3/90

1/161

0/297

30

وضعیت بهداشت معابر

7

7/6

13/8

36/9

34/6

3/89

1/231

0/291

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

برای بررسی وضعیت سطح خواستههای خانوارهای روستایی
از عملکرد دهیاران در دهستان رشتخوار ،از تکنیک کوپراس
استفاده است .بدین منظور ،ابتدا شاخصهای سطح خواستههای
خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران با استفاده از روش آنتروپی
شانون موردسنجش و وزندهی قرار گرفتند .روش آنتروپی شانون
یکی از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه برای محاسبه وزن
معیارها است .در نهایت با استفاده از تکنیک کوپراس وضعیت
سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در
روستاهای دهستان رشتخوار با استفاده از این شاخص مشخص
شد (جدول شماره  .)7در این میان ،یافتههای تحقیق مؤید آن
است که شاخص کالبدی  -ساختاری با استفاده از تکنیک شانون
بیشترین امتیاز ( )0/9633و شاخص محیطی کمترین امتیاز
( )0/7542را به خود اختصاص دادهاند (جدول شماره .)9
در مدل کوپراس ،گزینهای که بهترین وضعیت را به لحاظ
معیارها داشته باشد ،با باالترین درجه اهمیت  NJمشخص
میشوند که برابر با  100درصد است؛ بر این اساس روستای
فتحآباد با  NJبرابر با  100بهترین وضعیت را از لحاظ  4شاخص
پژوهش در زمینه گستره خواستههای خانوارهای روستایی از ارائه

سطح تسهیالت توسط دهیاران در بین روستاهای این دهستان
داراست و روستای مهدیآباد با  NJبرابر با  98/95در رتبه دوم
قرار دارد (جدول شماره .)10
از طرف دیگر ،بررسی وضعیت شاخصهای مرتبط با توسعه
روستاییان در خانوارهای نمونه نیز مؤید آن است که کیفیت
ساختمانها و دسترسی به حملونقل عمومی با میانگین (،3/96
 )3/93به ترتیب دارای باالترین میانگین در سطح محدوده
موردمطالعه هستند و از سویی دیگر شاخصهای آلودگی هوا
و نهادهای مدنی به ترتیب با میانگین ( 3/40و  )3/42دارای
کمترین میانگین در محدوده موردمطالعه هستند (جدول شماره
.)11
از سویی دیگر ،نتایج حاصل از مقایسه زوجی شاخصهای
مختلف مرتبط با مطلوبیت توسعه روستایی در روستاهای
موردمطالعه نشان میدهد شاخصهای کیفیت ساختمانها،
نرخ اشتغال و دسترسی به حملونقل عمومی با ضرایب ،0/094
 0/086و  0/083دارای بیشترین درجه اهمیت هستند (جدول
شماره .)12

جدول  .9وزن شاخصهای سطح خواستههای خانوارهای روستایی از دهیاران با استفاده از روش آنتروپی شانون.
ردیف

مؤلفه

وزن مؤلفه

Z

1

اقتصادی

0/9226

+

2

اجتماعی

0/8832

+

3

محیطی

0/7542

+

4

کالبدی  -ساختاری

0/9633

+
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،
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جدول  .10نتایج ارزیابی مدل کوپراس.
گزینهها

+Sj

-Sj

Qj

Nj

رتبه

گزینهها

+Sj

-Sj

Qj

Nj

رتبه

فتحآباد

0/9766

0/2992

0/8225

100

1

عشرتآباد

0/6987

0/3258

0/6842

76/80

12

نوق

0/7464

0/2147

0/7415

84/21

9

امینآباد

0/6812

0/592

0/6576

74/58

13

عبس آباد

0/8738

0/2614

0/7982

90/92

4

خودآباد

0/6249

0/532

0/6190

69/45

16

حسینآباد

0/8592

0/2579

0/7841

90/89

5

اسالمآباد

0/6150

0/520

0/6186

68/52

17

براکوه

0/8125

0/2442

0/7786

89/78

6

صادقآباد

0/6063

0/510

0/6174

67/42

18

مهدیآباد

0/9652

0/2890

0/8212

98/95

2

دستجرد

0/5878

0/470

0/720

62/12

19

سعادتآباد

0/9547

0/2745

0/8201

97/93

3

اندنجرد

0/5722

0/453

0/651

60/20

20

زرغری

0/8034

0/2328

0/7625

87/47

7

سرآسیاب

0/5535

0/412

0/637

58/26

21

فاردق

0/7769

0/2269

0/7592

86/38

8

آبنیه

0/5416

0/348

0/605

57/33

22

کریمآباد

0/7598

0/3402

0/7360

81/66

10

بازه عاشقان

0/5320

0/331

0/583

55/41

23

اکبرآباد نوده

0/7231

0/749

0/7026

78/97

11

جعفرآباد

0/5231

0/311

0/5702

54/78

24

روح آباد

0/6542

0/698

0/782

73/72

14

قلندرآباد

0/5179

0/302

0/547

52/96

25

قادرآباد

0/6414

0/628

0/6848

70/83

15

دریزعلیا

0/5029

0/298

0/5528

49/60

26
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جدول  .11وضعیت شاخصهای توسعه روستایی در محدوده موردمطالعه.
فراوانی

0/869

0/297
0/369

ردیف

شاخصها

1

دفع پسماندها

10/9

2

مخاطرات طبیعی

9/8

17/4

3

آلودگی هوا

10

19

35/5

4

بهداشت محیط

17

19/9

39/8

20

5

دسترسی به حملونقل عمومی

10

15/1

44/7

25/2

5

6

کیفیت پیادهروها و معابر

8/9

14/1

47/6

26/4

3

3/70

7

کیفیت ساختمانها

9/7

12/6

51/5

19/1

7/1

3/96

0/751

8

نرخ بیکاری

12

17

36/7

25/2

9/1

3/85

0/842

0/422

9

نرخ اشتغال

9/5

11/3

49

23

7/2

3/90

0/791

0/424

10

میزان پسانداز خانوار

11/1

23/2

34/9

22/7

8/1

3/80

0/849

0/259

11

مشارکت

14/5

16/3

40

19/3

9/9

3/67

1/191

0/317

12

ماندگاری

17/9

10/9

41/1

20/8

9/3

3/75

0/735

0/425

13

امنیت اجتماعی

19

23/7

33/3

14/1

9/9

3/54

0/993

0/492

14

نهادهای مدنی

18/3

25/4

29/9

18/1

8/3

3/42

0/736

0/282

15

عدالت

10/5

15/1

40

24/2

10/2

3/50

0/793

0/415

کم

خیلی کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

12/2

40/3

23/6

14

3/88

41/6

20/3

10/9

3/69

0/753

19/1

16/4

3/40

0/994

0/399

3/3

3/64

1/269

0/393

3/93

0/488

0/291

0/993

0/362
0/407
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جدول  .12وزن حاصل از مقایسه زوجی شاخصهای مطرح در تعیین سطح مطلوبیت توسعه روستایی.
موارد

مقادیر

دفع پسماندها

0/060

مخاطرات طبیعی

0/058

آلودگی هوا

0/043

بهداشت محیط

0/50

دسترسی به حملونقل عمومی

0/083

کیفیت پیادهروها و معابر

0/080

کیفیت ساختمانها

0/094

نرخ بیکاری

0/077

نرخ اشتغال

0/086

میزان پسانداز خانوار

0/065

مشارکت

0/070

ماندگاری

0/068

امنیت اجتماعی

0/045

نهادهای مدنی

0/040

عدالت

0/035
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1399 ،

بررسی چگونگی پراکنش روستاهای موردمطالعه به تفکیک
سطح مطلوبیت از نظر توسعه روستایی مؤید آن است که
روستاهایی با سطح توسعه مناسب عمدتاً در قسمتهای شمالی
یا مرکزی این دهستان واقع هستند .بررسی وضعیت عوامل مؤثر
بر سطح مطلوب توسعه در روستاهای موردمطالعه نشان میدهد
که روستای فتحآباد 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 پایینترین سطح توسعه در بین روستاهای
موردمطالعه برخوردار هستند (تصویر شماره .)4
به منظور سنجش و تحلیل شاخصهای سطح خواستههای
خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران ،میانگین  4شاخص
پژوهش موردبررسی قرار گرفت که با توجه به طیف لیکرت 5
گزینهای ،عدد  3بهعنوان حد وسط یا ممتنع و بیشتر از عدد
 3مطلوب خواهد بود .یافتههای تحقیق مؤید آن است که پس
از سنجش و به دست آوردن میانگین  4مؤلفه مربوط به سطح
خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران (اقتصادی،
اجتماعی ،محیطی و کالبدی  -ساختاری) و با توجه به اینکه
میانگین همه شاخصها باالتر از حد متوسط ارزیابی شدند که در
نهایت میانگین سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد
دهیاران عدد ( )3/69و با توجه به شاخص سطح توسعه روستایی،

میانگین سطح توسعه (  )3/91به دست آمد (جدول شماره .)13
همچنین ،با استفاده از آزمون  tتک نمونهای ( ،)T-testبا
سطح اطمینان  99درصد و سطح معنیداری و کمتر از 0/01
معنیداری شاخصهای سطح خواستههای 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
مطالعه شده مربوط به کدام عامل است؟» از آزمون تحلیل
واریانس یک طرفه استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون
تحلیل واریانس یک طرفه ( )One – way Anovaنشان میدهد
که میانگین واریانسها بین گروهها بیشتر از میانگین درون
گروهها است و از آنجا که  p.valueکوچکتر از  0/001به دست
آمده است ،با سطح اطمینان  99درصد ،اختالف معناداری بین
شدت تأثیرگذاری عوامل مختلف مطرح در بررسی خواستههای
خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در روند بهبود توسعه
روستایی وجود دارد (جدول شماره  .)15در همین راستا ،نتایج
حاصل از این آزمون نشان میدهد که «تأثیر عامل کالبدی
 فیزیکی» با ضریب « ،0/723اقتصادی» با ضریب 0/650بیشترین تأثیر یا اهمیت را در بررسی خواستههای خانوارهای
روستایی از عملکرد دهیاران در روند بهبود توسعه روستایی در
محدوده موردمطالعه (تصویر شماره .)5
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تصویــر  .4پراکنــش روســتاها بــه تفکیــک ســطح مطلوبیــت توســعه از دهیــاران مبتنــی بــر خواســتههای .خانوارهــای روســتایی.
مأخــذ :یافتههــای تحقیــق1399 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .13میانگین و انحراف معیار شاخصهای سطح خواستههای خانوارهای روستایی از دهیاران و شاخصهای توسعه روستایی.
ردیف

ابعاد

میانگین

انحراف معیار

1

گستره خواستهها خانوارهای روستایی

3/69

1/12

2

توسعه روستایی

3/91

1/33
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جدول  .14نتایج آزمون  tتک نمونهای مؤلفههای پژوهش.
مطلوب عددی مورد آزمون= 3
فاصله اطمینان 95درصد

مؤلفه

تفاوت میانگین

معناداری

آزمون t

0/000

15/96

گستره خواستههای خانوارهای روستایی

0/000

12/08

توسعه روستایی

حد باال

حد پایین

0/9247

0/8102

0/741

0/6405

0/5463

0/562
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جدول  .15مقایسه میانگین خواستههای خانوارهای روستایی از دهیاران در فرایند توسعه روستایی در محدود موردمطالعه.
سطح تأثیرگذاری

جمع محذورات

درجه آزادی ()df

میانگین مجذورات

f

سطح معناداری ()sig

بین گروهها

30/640

3

5/200

1/400

0/000

درون گروهها

9/210

1420

0/005

کل

39/850

1423
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تصویــر  .5مقایســه عوامــل مؤثــر در بررســی خواســتههای خانوارهــای روســتایی از دهیــاران در رونــد بهبــود توســعه روســتایی در
محــدوده موردمطالعــه .مأخــذ :یافتههــای تحقیــق1399 ،

همچنین برای بررسی سؤال سوم پژوهش «چه رابطهای بین
سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران و
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 .بهگونهای که ضریب
همبستگی بین سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد

فصلنامه پژوهشهای روستایی

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

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

موارد

0/72

ضریب همبستگی

0/000

سطح معناداری

309

تعداد خانوارهای موردمطالعه
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بحث و نتیجهگیری
توسعه پدیدهای پیچیده و چندبعدی است و تنها زمانی
میتوان آن را درک کرد که بهطور همزمان جنبههای 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 برنامهریزی در توسعه روستایی مؤلفههای مختلف
مدیریتی ،محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و غیره
را در برمیگیرد .در این زمینه یکی از مهمترین ارکانهای
مؤلفههای مدیریتی بهویژه مدیریت مشارکتی است .با این دیدگاه
هرچند از اهمیت توسعه روستایی در فرآیند توسعه ملی سخن

به میان میآید اما به واسط نبود برنامه مشخص و استراتژیک
توسعه در کشور در برنامههای کالن عمرانی ،توجه کافی و الزم به
روستاها پیوسته مورد غفلت بوده است در همین ارتباط گرایش
به نوینسازی و رویکردهایی به اصطالح مدرنیستی به روندهای
عمران و پیشرفت از علل این غفلت بوده است .لذا مدیریتهای
محلی مثل دهیاریها در روستا ضرورت پیدا میکند .در این
میان ،سطح خواستههای انسان که ،همیشه برای رسیدن به این
خواستهها در تالش بوده است در راستای روند بهبود توسعه
روستایی مطرح بوده و میشود .لذا ،پژوهش حاضر به تحلیل
سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در
روند بهبود توسعه روستایی پرداخته است .یافتههای پژوهش
حاضر از حیث این نکته که خواستههای روستاییان از عملکرد
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دهیار در بهبود توسعه روستایی تأکید دارد و همچنین فرضیه
پژوهش که عبارت است از بین سطح خواستههای خانوارهای
روستاییان از عملکرد دهیاران و توسعه روستایی ارتباط معنادار
وجود دارد ،با یافتههای پژوهشی میرلطفی و همکاران ()2017
است در منطقه سیستان مطابقت دارد .در نهایت یافتهها مؤید
این نکته است که بهبود شاخصهای خواستههای خانوارهای
روستایی توسط دهیاران از طریق بهبود ظرفیتها و پتانسیلهای
نهفته در روستا در فرآیند توسعه برای روستاهای موردمطالعه
مؤثر است .که جهت تأثیر این دو مقوله (خواستههای خانوارهای
روستایی از عملکرد دهیاران و توسعه روستایی) مثبت است.
به این معنا که ،هرچه میزان توجه به خواستههای خانوارهای
روستایی توسط دهیاران افزایش یابد در نتیجه فرآیند توسعه
در روستا افزایش مییابد .در تحقیق حاضر ،آشکار شد مهمترین
خواستههای روستاییان از عملکرد دهیاران در روند بهبود توسعه
روستایی ابعادی همچون محیطی ،اقتصادی ،کالبدی  -ساختاری
و اجتماعی هستند .به سخن دیگر ،همانطور که یافتههای آزمون
واریانس یکطرفه نشان داده است بعد کالبدی  -ساختاری
بیشترین تأثیر یا اهمیت را در خواستههای خانوارهای روستایی
از عملکرد دهیاران داشته است .همچنین شاخص کیفیت
ساختمانها و نرخ اشتغال از باالترین رتبه در بین شاخصهای
توسعه روستایی برخوردار هستند .در تحقیق حاضر آشکار شد
که ،نتایج حاصل از پراکنش روستاها (پراکنش روستاها از لحاظ
توسعه) و مدل کوپراس (رتبهبندی روستاها از نظر شاخصهای
سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران) کام ً
ال
باهم مطابقت دارد و روستای فتحآباد هم از لحاظ شاخصهای
سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران و
هم از نظر شاخصهای توسعه روستایی در رتبه اول قرار گرفته
است .به سخنی دیگر ،یافتههای تحقیق مؤید آن است میانگین
سطح خواستههای خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران عدد
( )3/69و با توجه به شاخص سطح توسعه روستایی ،میانگین
سطح توسعه ( )3/91به دست آمد .همچنین ،با استفاده از آزمون
 tتک نمونهای ( ،)T-testبا سطح اطمینان  99درصد و سطح
معنیداری و کمتر از  0/01معنیداری شاخصهای گستره
خواستههای خانوارهای روستایی از ارائه سطح تسهیالت توسط
دهیاران و توسعه روستایی در محدوده موردمطالعه مورد تأیید
قرار گرفت.

در نتیجه سبک خواستههای آنها از توسعه متفاوتتر شده است
مدیران روستایی باید حداکثر تالش خود (با توجه به اختیاراتی
که دارند) را انجام دهند تا خواستههای آنها 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 میشود و از مهاجرت روستاییان
جلوگیری میکند.
با توجه به اینکه از نظر روانشناسی این موضوع (مبنی بر اینکه
فردی اگر به خود ایمان داشته باشد که میتواند کاری را انجام
دهد چه در زمینه اشتغالزایی و چه در زمینه کارآفرینی) ثابت
شده است تقویت این موضوع یعنی خودباوری در روستاییان به
خصوص در نیروی جوان روستایی ،از طریق ایجاد تشکلها و
انجمنها در سطح روستا از طریق دهیار باعث توسعه روستایی
شده است.
تشکیل جلسات و انجمنهایی از طریق روحانی روستاها ،باعث
میشود که روستاییان خواستههای خود را در این جلسات مطرح
کنند و دهیار در جهت رفع آنها بکوشد و نتیجه آن میتواند
توسعه روستاها را در برداشته باشد.
تشکر و قدردانی

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

به هر حال بر اساس جمعبندی نتایج حاصل از پرسشنامه
خانوار ،توجه به موارد زیر در جهت رفع خواستههای خانوارهای
روستایی از عملکرد دهیاران و بهبود توسعه روستایی دهستان
رشتخوار ضروری است:
با توجه به پیشرفت عوامل ارتباطی (اینترنت در روستاها،
پیوندهای شهری و روستایی بخصوص روستاهایی که در مجاورت
کالنشهرها قرار دارند) سبک زندگی روستاییان عوض شده است
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