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 با سالم؛

احتراماً؛ در خصوص پرسشنامه های واحد تهیه شده در سطح روستا و خانوار توسط گروههای کارشناسی،ضمن 

ضار  ستح شنامه قبول زحمت فرمودند موارد ذیل به ا س شکر از گروههایی که در تهیه این پر می تقدیر و ت

 رساند:

 پرسشنامه روستا:-1

"  طرح توسعه روستایی و اشتغالزاییو "" طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی"با توجه به شرح خدمات 

شده بطور کلی  شنامه تهیه  س ساختاری و کلی می پر صالح  شرح خدمات نبوده و نیاز به ا سخگوی نیازهای  پا

ر منسجم بوده و عالوه بر آن به لحاظ فنی دارای اشکاالت باشد. به لحاظ تکنیک های پرسشگری فاقد ساختا

 فراوانی می باشد. در ادامه به مواردی که در این پرسشنامه مطرح می باشد، اشاره می گردد:

آبیاری سیینتیرقرقابیو و آبیاری تقسیییم بندی شیییوه آبیاری به : آبی های زمهن آبهاری .شووهل 3سوول   -

شارو به لحاظ فنی ناد ست مدرنرتحت ف سنتی خود دارای روش های مختلفی ه شد. زیرا آبیاری  ست می با ر

ستفاده از  صرفا نمی توان به آنها قرقابی اطالق نمود بنابراین ا ستفاده قرار می گیرد و  روش کلمه که مورد ا

توصیییه می  "سییامانه های نوین آبیاری "کفایت می کند.بجای آبیاری مدرن نیز اسییتفاده از عنوان سیینتی 

ه خود شییامل آبیاری قطره ای،بارانی کالسیییک  ابت و متحرل،ویل موو، سیینترپیوت ، لینیر و ... می گردد.ک

 گردد.

. همچنین در در جمله بندی و اسییتفاده صییحیح از افعال نیاز به بازنگری دارد 3سییواالت پیرو سییوال شییماره 

معمول در کشاورزی بوده واحد قیر  "مترمربع"خصوص واحد بکار گرفته شده برای آب مصرفی کشاورزی 

ستفاده می گردد. بر  صورت حجمی و یا از هکتار ا شاورزی به  صرفی ک صوال در این مورد معموال  آب م و ا

 پایه آیین نامه نحوه تعیین آب بهای مصرفی برای نحوه محاسبه قیمت آب از هکتار استفاده می شود.



سوال  سطر آخر  شده هیچ لزومی ب 3در  سوال مطرح  ستفاده از طیف لیکرت نبوده و مهمتر نیز برای  رای ا

ضع مهمی مغفول می ماند. که  شاورزی مو سیدن کاهش آب ک صرف پر سیار مهم بوده و  سوال ب اینکه این 

 مورد سوال قرار گیرد.بهتر است دالیل و آ ار آن نیز 

سهلن سطح و تالآ .ماشهن4سل   - ستا مکانهز  ستای کدام بند :رو ست در را شخص نی سوال م شرح  این 

خدمات طرح شیییده اسیییت و آیا الزاما تعیین درجه مکانیزاسییییون کشیییاورزی کمکی به مطالعات خواهد 

نمود؟درجه مکانیزاسیون بحث تخصصی است که از حیطه این مطالعات و کارشناسان حاضر در این مطالعات 

سیون صرفا نشان دهنده توسعه کشاورزی نبوده و ب عضاً منافی با اهداف خارج است. باال بودن درچه مکانیزا

 کشاورزی توسعه پایدار می باشدو عالی ایحال طرح این سوال هیچ ضرورتی برای این مطالعات ندارد.

به استحضار می رساند که وظیفه مشاور سرشماری نمی  :روستا شاغلهن تعد د و شغلی های .زمهنه5سل   -

ستفاده از برخی  شته و ا شود عمدتاً جنبه کیفی دا ستخراج می  شنامه ا س شد و تمامی اعداد ارقامی که در پر با

ستناد خواهد بود.  شند قیر قابل ا سمی می با صوص داده هایی که دارای منابع و مرجع ر داده های کمی بخ

سوال ب سخگویی نحوه طرح این  شده و عالوه بر اینکه دهیار قادر به پا شماری قلمداد  سر ست که  گونه ای ا

 نخواهد بود، ارقام بدست آمده نیز قیر رسمی و قابل استناد نمی باشد.

سییوال خوبی بوده ولی به کمی : ه هت  ترتهب به ،ستارو ورزیکشا  تتللهد . مه ترین6سوول   شوو ار  -

 اصالح و بازنگری نیاز دارد.

ش ار  سل صلالت فروش و .تللهد7    سوال خوبی بوده و نیاز به بازنگری : ستارو د می مح سوال نیز  این 

سوال  دارد شرایط فعلی بخش  6ولی نکته مهم که در  ضرید در  ستح ست که همانگونه م نیز وجود دارد، این

صوالت  سط دالالن خریداری می گردد،لذا تعیین اینکه دالالن مح ستا تو صوالت تولیدی رو عمده ای از مح

 یوندها اهمیت دارد.خریداری شده را به کذام شهر و یا استان می برند با توجه به مباحث روابط،جریان و پ

ش ار   صوالت فرآوری : ه هت  ترتهب به ،ستارو لبنی شد  فر وری مید   تتللهد .مه ترین8سل    مح

شده تولیدات دامی اصوال محصوالت فرآوری شده ای مهم و مد نظر است که در داخل روستا تولید شود و 

برای فرآوری خارج و محصول فرآوری شده  مواد پایه از روستانه خارج از روستا فرآوری شود. در صورتیکه 

مجدد به روستا برای عرضه به بازار بازگردد اهمیت دارد که عمال این امر بسیار نادر است به ویژه در زمینه 



فرآوری شیییر و اصییوال روسییتاهایی که دارای پایه فعالیت دامداری بوده فرآوری این محصییول انجام می 

 بازنگری و اصالحات ساختاری دارد. گردد.بطور کلی این سوال نیاز به

این سوال می باید توسط هر یک از مشاوران با توجه به شرایط : روستا در مهم .سایرتللهد ت9سل   ش ار  

 محدوده مورد مطالعه تنظیم گردد.

با توجه به اهمیت صیینایع : ستارو ستید صنایع و معادن ،صنعتی یحدهاو  تمشخصا.10سوول   شوو ار  

مسایل ویژه مربوط به آن پیشنهاد می گردد صنایع دستی جداگانه و با جزئیات بیشتری مورد  دستی روستا و

 بررسی قرار گیرد.

این : (آیتم هر در 5 تا 0  ز  متهاز) روستا در د م در وری بهر   رتقا و نژ د  صالح به .تلجه11سل   ش ار 

مشاور ورود به جزئیات مسایل دامپروری مگر کار سوال بسیار مبهم و ضرورت طرح آن مشخص نمی باشد.

واصییالح نژاد می باشیید؟ جیره نویسییی دام چه رهنمودی به مشییاور می دهد. کال این سییوال چه ارتباطی با 

؟ مشاور فقط در مبحث دام موضوعات کلی را بررسی نموده و برخی مطالب به عنوان موضوع مطالعات دارد

 یرد. این سوال می باید حذف گردد.نقاط قوت و مشکالت مورد بررسی قرار می گ

 در 5 تا 0  ز  متهاز) روستا در باغبانی و زر عت در وری بهر   رتقا و نژ د  صالح به .تلجه12سل   ش ار  

 "  رتقاء بهر  وری"این سوال نیز به مانند سوال قبل هیچ موضوعیتی برای بررسی ندارد. بطور کل :(آیتم هر

 مربوط به کدام بند شرح خدمات است؟

 این سوال: ..( و فشار تحت  ی، قطر ) آبهاری نلین های فناوری گسترش و  ستفاد  .مل نع14سل   ش ار  

ولی با اینحال موانعی که ذکر شده است در زمره  ممکن است برای تمام منظومه ها موضوعیت نداشته باشد

موارد فرعی قرار دارد. اصییوال فرآیند اسییتفاده از سییامانه های نوین آبیاری بسیییار فنی و به شییرایط مختلفی 

سامانه ها تامین انرژی مورد نیاز یعنی برق می  سعه این نوع  ست. به عنوان مثال مهمترین مانع تو سته ا واب

صوال تعیین شد. ا شت،  با ست. نوع ک صادی و اجتماعی ا شرایط فنی، اقت سامانه ها تابعی از  نوع فناوری این 

ستم و  سی ستند که در تعیین نوع  ضی و ... عواملی ه ضعیت تامین انرژی، اندازه قطعات ارا ضعیت اقلیمی، و و

 توسعه آن نقش اساسی دارند.



ش ار   صلی مانع پنج.15سل    سعه   صلالت به ه تل شاورزی مح ستا در ک سوال : رو ضرورت طرح این 

ستن آن  ست؟و یا دان سعه آن خیلی ا رگذار ا شاورزی و موانع تو صوالت ک شد؟ آیا بیمه مح شخص نمی با م

 چه کمکی در مطالعات خواهد نمود؟

برای این سییوال از گزینه های : دیگر مناطق با یا روسووتایی بهن  جت اعی جریانهای و  رتباطات.17سوول   

 و جتماعیا تختالفاا و ها تنش دجوو "تفاده نمود ولی در گزینه های موجود سییطر آخر بهتری می توان اسیی

این گزینه بطور کل ناقض سوال " آب منابع و ضیارا مالکیت سر بر فختالا مثل ورمجا یستاهارو با یخیرتا

 اصلی بوده و ضرورتی برای طرخ آن نمی باشد.

صادی . رزش22سل    سوال مبهم و :ستاییرو طیمحه زیست و طبهعی منابع   ز شد  برد ری بهر   قت این 

نیاز به بازنگری دارد.به عنوان مثال منظور از شاخصه چیست؟و یا تعداد گردشگر چه ربطی به موضوع چوب 

شده چه  شگر چه ربطی به پرورش آبزیان دارد؟و یا منطقه حفاظت  شده دارد؟و یا تعداد گرد بهره برداری 

   رد؟ارتباطی باگردشگران دا

ستفاده از کلمه ایل برای روستاها معموال نامانوس  روستا: در ساکن های تهر  و ها طایفه ها، . یل24سل    ا

 و اصوال در مورد کانون های اسکان عشایر که تبدیل به روستا شده اند مصداق دارد.بوده 

آن اصوال چه قر تجلسا و مذهبی یها هیئت: روستا تلسعه در کنند  مشارکت محلی یهادنها .34سل   

 نقش و یا تا یری در توسعه روستا دارند؟

ضرورتی برای طرح ندارد زیرا ماهیت این مطالعات ارزیابی طرح  10 سوال 2. بند یکالبد . تلسعه10سل   

 هادی نمی باشد.

وارد در یک جمع بندی کلی می توان به ایرادات ساختاری پرسشنامه روستا عالوه بر مسایل مطرح شده به م

 ذیل اشاره نمود:

پرسیشینامه تهیه شیده علیرقم زحمات تیم مطالعه بسییار عجوالنه تهیه شیده و به نظر سیاختاری دارای -1

 انسجام الزم می باشد.



شد و برخی مباحث به -2 شرح خدمات در تمامی ابعاد نمی با شده قادر به تامین نیازهای  شنامه تهیه  س پر

دستیابی به پیشنهادات و موضوع تشکیل هسته های مشاکتی مغفول مانده  ویژه در جریان،پیوند و ارتباطات و

 است.

به لحاظ تکنیکی ایجاد یک روند منطقی در پرسشنامه برای شروع بحث و خاتمه آن باید دارای ساختاری -3

 باشد که پرسش شونده تا پایان همراهی نماید. که در این پرسشنامه تا حدودی این ضعف مشاهده می شود.

اصییوال در تهیه پرسییشیینامه نحوه طرح سییواالت و صییفحه بندی باید بگونه ای باشیید که در حین تکمیل -4

پرسشنامه، ورود اطالعات و استفاده از داده های آن براحتی امکانپذیر باشد که نحوه آرایش سواالت به گونه 

 ای است که در تمامی مراحل کار را دشوار می نماید.

 ری سواالت نیاز به بازنگری مجدد دارد.فصل بندی و شماره گذا-5

طرح سواالت به گونه ای است که طرح می باید اشراف کامل بر موضوعات فنی و مسایل روستایی داشته -6

 باشد و یا حداقل از تیم های تخصصی مشورت های الزم را دریافت نماید.

و گسییتردگی اسییتان زنجان و تنوع  آیا با توجه به شییرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت منظومه ها-7

شنامه هر منظومه با توجه به  س ست؟ قاعدتا پر ستفاده ا شنامه قابل ا س اقلیمی، محیطی و اجتماعی آیا این پر

شنامه واحد برای تمام ارزیابی اولیه  س شود و الزاما نمی توان از یک پر ستاهای محدوده طرح تهیه می  از رو

 منظومه ها استفاده نمود.

 ه افرادپرسشنام-2

در خصوص پرسشنامه تهیه شده برای افراد از دو وجه قابل بررسی است یکی از بعد فنی و دیگری سواالت 

ستفاده  شود که گویه های مورد ا سنده می  شده فقط به ذکر این نکته ب سواالت طرح  صوص  شده.در خ طرح 

شته و همگی نیاز به بازنگری دارند. ولی سوال ندا ضوع  آنچه در اینجا اهمیت دارد بعد  صرفا ارتباطی با مو

 فنی می باشد که به آن پرداخته می شود.

ست که هدف تبدیل داده های کیفی به داده های  شود، بدین معنا ستفاده می  شنامه ا س وقتی از گویه برای پر

 کمی و قابل اندازه گیری می باشد. بنابراین در چنین سواالتی چهار اصل بسایر مهم می باشد:

 داد نمونه هاکفایت تع-1



 همبستگی بین گویه ها-2

 پایایی و روایی-3

با توجه به اینکه در گویه ها از طیف پنج گزینه ای لیکرت اسییتفاده می شییود، نحوه پرسیییدن سییوال و یا -4

توجیه کامل پرسشگر و پاسخ دهنده بسایر دشوار است به ویژه در جامعه روستایی که احتمال خطا در تکمیل 

 زیاد است. پرسشنامه بسیار 

ساس  سیار مهمی می باشد که بر این ا علی ایحال با توجه به ماهیت پرسشنامه کفایت تعداد نمونه ها بحث ب

درصیید از تعداد خانوارها به عنوان نمونه انتخاب و پرسییشیینامه تکمیل  10قاعدتا در هر روسییتا حداقل باید 

ستایی بر پایه تعد سکونتگاههای رو صد نیز کفایت نمی نماید. گردد. با توجه به مقیاس  اد خانوار میزان ده در

ستا حداقل  شود تا تعداد نمونه ها ب 40بلکه می باید در هر رو شنامه افراد تکمیل  س سپر واالت رای تحلیل 

سوی دیگر اعمال  ست آمده فاقد اعتبار خواهد بود.از  صورت عدم کفایت نونه ها تحلیل بد شد. در  کافی با

شی  سیار زیاد خواهد بود که عالوه بر تعداد چنین رو صرف زمان هزینه فرنمونها ب ستلزم  شاور، م اوان به م

ستیا ستا یا برگزاری زیادی خواهد بود.برای د شنامه رو س شهای دیگری مانند پر بی به اهداف مورد نظر از رو

سکونتگاه روستایی است که با  45دارای کارگاههای مشارکتی استفاده نمود. به عنوان مثال شهرستان سلطانیه 

 پرسشنامه تکمیل گردد. 2200نمونه می باید، 40احتساب برای هر روستا 

سین  صیف این مهند ستایی و با این تو سعه پایدار منظومه های رو شنامه های مربوط به طرح تو س شاور پر م

 ارایه خواهد نمود. 22/07/1397طرح توسعه روستایی و اشتغالزایی را تا 

 

 




