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  روستاييمناطق هاي توسعه پايدار  تدوين و اعتبارسنجي شاخص
  

  *، ايرانرانـگاه تهـاورزي، دانشـه كشـاد و توسعـده اقتصـدانشك ارـدانشيري، ـل كالنتـخلي
  رانــ، ايرانــگاه تهــاورزي، دانشـه كشـاد و توسعـكده اقتصـار دانشـدانشيدي، ـي اســعل
  ايران ،انشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه تهراندانشجوي دكتري د ،ال چوبچيانـشه

  
  

  چكيده
هاي توسعه روستايي بـه شـمار    ريزي و ارزشيابي طرحترين معيار براي هدفگذاري، برنامههاي توسعه، عمده شاخص

سـتايي را در رسـيدن   هاي توسعه رو ها و پروژه توان ميزان پيشرفت و يا تاثير طرحگيري از اين معيارها ميبا بهره. آيند مي
هـاي   دور از شاخص  هاي توسعه بهخأل موجود در اين زمينه باعث گرديده است تا تدوين برنامه. به اهداف ارزيابي نمود

رو، اين مقاله در صدد است از اين. ها و ارزيابي آنها با مشكل مواجه شونددقيق و مناسب انجام گيرد و هدفگذاري برنامه
ريزان و محققان توسـعه روسـتايي   هاي توسعه پايدار روستايي در ايران بپردازد تا برنامه سنجي شاخصبه تدوين و اعتبار 

ييـد كارشناسـان مسـايل    أهـا كـه بـه ت   هاي روستايي از اين شاخصبتوانند در مطالعات مسايل روستايي يا ارزيابي پروژه
، اقتصـادي  )شـاخص  55(زيرساختي  -عد اجتماعيشاخص در سه ب 112رو، از اين. روستايي رسيده است، استفاده كنند

نفـر از   63تدوين و از طريق پرسشـنامه در معـرض قضـاوت و داوري    ) شاخص 24(محيطي  -و زيست ) شاخص 33(
براي اعتبار سنجي و دستيابي به اجماع نظر متخصصـان عـالوه   . هاي اجرايي قرار گرفت متخصصان دانشگاهي و سازمان

از نتايج مطالعه نشان داد كـه  . ويتني استفاده شد هاي ضريب تغييرات و منانحراف معيار از آزمون هاي ميانگين وبر آماره
ريـزي  هـاي مناسـب بـراي برنامـه     شاخص از نظر كارشناسان به عنوان شـاخص  98شاخص مورد بررسي،  112مجموع 

شاخص به بعـد   31عي و زيرساختي، شاخص به بعد اجتما 45روستايي در شرايط ايران شناسايي شدند كه از اين تعداد 
  . شاخص نيز به بعد زيست محيطي توسعه روستايي تعلق دارند 22اقتصادي و 

  

  ريزي هاي توسعه، برنامه توسعه پايدار، شاخص  توسعه روستايي، :هاي كليدي واژه
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  مقدمه - 1
  طرح مساله  - 1- 1

زعم انجام مطالعات گسترده در زمينه مسايل توسعه  به
اي آن كمتر مورد توجه ي در ايران، ابعاد منطقهروستاي

رسد خأل موجود در زمينه به نظر مي. قرار گرفته است
هاي توسعه روستايي به طور عام و توسعه پايدار  شاخص

روستايي به طور خاص، كه امكان تحليل فضايي توسعه 
سازد، يكي از داليل عدم توجه به روستايي را فراهم مي

از . اي توسعه روستايي در ايران استقهتحليل ابعاد منط
سوي ديگر، بعضي از مطالعات موجود در اين حوزه 

ها را در بررسي مسايل روستايي مورد برخي از شاخص
اند، بدون اينكه از صحت و اعتبار آنها استفاده قرار داده

هاي  بعالوه، پيچيدگي موضوع. اطمينان داشته باشند
توسعه روستايي و لزوم  اقتصادي در زمينه –اجتماعي 

ها، ضرورت  گونه پديده گيري كردن اين كمي و قابل اندازه
هاي مناسب براي بررسي مسايل روستايي  تدوين شاخص
اين، مسأله اصلي در اين مطالعه، بنابر. دهد را نشان مي

هاي  لزوم حركتي جديد به منظور ساختن شاخص
سعه سيستماتيك براي عملياتي كردن ابعاد مختلف تو

روستايي متناسب با شرايط ايران است تا محققان و 
ريزان مسايل روستايي بتوانند در مطالعات خود از برنامه

هاي توصيفي در  ها استفاده كنند، زيرا گزارشاين شاخص
تجسم و ارائه تصويري دقيق و قابل فهم از مسائل 

ها ارزش و  عالوه بر اين، شاخص. روستايي عاجزند
ريزي روستايي دارند، زيرا آنها  ي در برنامهاعتبار باالي

تري از مسايل روستايي ارائه اطالعات دقيقتر و كاربردي
بنابراين، اين مقاله در صدد است تا به تدوين  .دهند مي

هاي  هاي توسعه روستايي به طور عام و شاخص شاخص
توسعه پايدار روستايي به طور خاص بپردازد و آنها را در 

اي از اساتيد دانشگاه و داوري عده معرض قضاوت و

هاي اجرايي فعال در حوزه توسعه  متخصصان سازمان
هاي توسعه  روستايي قرار دهد تا فهرستي از شاخص

روستايي كه در شرايط ايران از اعتبار الزم برخوردارند، 
ريزان روستايي براي استفاده تهيه كند و در اختيار برنامه

استگذاري امور روستايي قرار ريزي و سيدر امور برنامه
  .  دهد

  
  اهميت و ضرورت تحقيق  -1-2

 - اقتصادي و زيست  –هاي اجتماعي امروزه شاخص 
محيطي توسعه هم در جهان توسعه يافته و هم در ممالك 

اي براي سنجش درجه  درحال توسعه، از يك سو، وسيله
توسعه يافتگي و از سوي ديگر، معياري جهت سنجش 

هاي توسعه به شمار و ناكامي برنامه ميزان موفقيت
قطعاً بدون چنين ابزاري، هيچ كشوري قادر به . روند مي

كار رفته در  هاي بهتشخيص وضعيت و محك زدن روش
از اين رو، . راستاي نيل به اهداف توسعه نخواهد بود

 - اقتصادي و زيست -هاي اجتماعي گيري از شاخص بهره
اجراي آن ضرورتي انكار  ريزي ومحيطي در فرآيند برنامه

ريزي توسعه در با وجود اين، تاريخ برنامه. ناپذير است
بسياري از كشورهاي در حال توسعه، حاكي از خأل نسبي 

ها است كه  ها در جهت سنجش برنامهگونه شاخص اين
عمدتاً به خأل اطالعاتي عميق در اين كشورها و به طور 

 .گردد طبيعي در ايران مربوط مي
  

  اهداف تحقيق - 3- 1
اين مقاله درصدد است تا به تدوين برخي 

هاي توسعه پايدار روستايي در ابعاد مختلف با  شاخص
شرايط ايران بپردازد و براي اعتبار سنجي آنها 

هاي تدوين شده را در معرض قضاوت و ارزيابي  شاخص
تعدادي از متخصصان دانشگاهي و كارشناسان اجرايي 
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گيري از اين ر بتوان با بهرهقرار دهد تا از اين منظ
ريزي و ارزيابي ها در فرايند هدفگذاري، برنامهشاخص
  .    هاي توسعه روستايي گام برداشتبرنامه
  

  سوابق تحقيق - 4- 1
ــاخص   ــطالح ش ــاكنون اص ــار و ) Indicator(ت در آث

كار برده شده، امـا معنـي و    ادبيات آماري به طور مكرر به
شـاخص در  . ف نشده اسـت مفهوم آن به طور دقيق تعري

هاي لغت به معني نشانگر، يـا نمـودار و نماينـده،    فرهنگ
هـاي فـردي يـا     هـا، آمـاره  شـاخص . تعريف شـده اسـت  

هاي مهم يك سيستم نظير آمـوزش،  اند كه ويژگي تركيبي
 .Hart, Mكننــد  مــيبهداشــت يــا اقتصــاد را مــنعكس 

برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش توسعه ). (1999:38
كنـد كـه؛ يـك شـاخص، نشـان يـا        نساني خود تاكيد ميا

كنـد تـا تغييـرات را بـر      عالمتي است كه به ما كمك مـي 
گيـري كنـيم   حسب كميت، كيفيت و بهنگامي آنها انـدازه 

به عبـارت ديگـر،   ). 22: 1995برنامه عمران ملل متحد، (
هاسـت كـه امكـان مقايسـه و      شاخص بيان آماري پديـده 

هاي مختلف فـراهم   ها و مكان ر زمانها را د ارزيابي پديده
سياستگذاري، تصميم گيـري و  بيني، كند و امكان پيش مي

هـا و   هاي مختلف بـراي سـازمان  ريزي را در حوزهبرنامه
بنـابر ايـن،   ). 41: 1387كالنتـري،  (نمايـد  افراد فراهم مي

ها، شناخت كمي و دقيـق شـرايط   هدف از تنظيم شاخص
ــاني و   ــع زم ــك مقط ــود در ي ــدها و   موج ــوير رون تص

هايي است كه در طي سالها در جامعه مورد نظر دگرگوني
از ديــدگاه ). 41: 1381آســايش،(گيــرد صــورت مــي 

اي هـدف نهـايي از تـدوين    ريزي و توسـعه منطقـه   برنامه
ها، در اختيـار قـرار دادن ابزارهـاي عينـي بـراي      شاخص

ريزي كاربرد فضا در سـطح سـرزمين   ريزي و برنامه طرح
ها، باال بردن كيفيـت زنـدگي،   ستاي تامين رفاه انساندر را

توجه به كيفيت محيط زيست و جلـوگيري از آلـودگي و   
ــت    ــرزمين اس ــه س ــايش بهين ــيط و آم ــب مح در . تخري

هاي جديد به منظور سنجش پايداري توسـعه در   رهيافت
اي هاي چهارگانه كشورهاي مختلف، سازمان ملل شاخص

  : ترا به شرح زير ارائه داده اس
شامل؛ آمـوزش، اشـتغال،   (هاي اجتماعي  شاخص ‐

بهداشــت، مســكن، رفــاه و عــدالت اجتمــاعي، ميــراث  
فرهنگي، فقر و توزيع درآمد، جرم و جنايـت، جمعيـت،   

هاي اخالقي و اجتماعي، نقش زنان، دسترسـي بـه    ارزش
 ؛)زمين و ساير منابع طبيعي و ساختار اجتماعي

استقالل شامل؛ وابستگي و (هاي اقتصادي  شاخص ‐
اقتصادي، انرژي، الگوهـاي توليـد و مصـرف، مـديريت     
فاضــالب، حمــل و نقــل، معــدن، ســاختار اقتصــادي و  

 ؛)وري توسعه، تجارت و بهره

هـاي  شـامل؛ آب (محيطـي   -هاي زيست  شاخص ‐
زيــر زمينــي، آب شــيرين، كشــاورزي و امنيــت غــذايي، 

هـاي مرجـاني و    شهرسازي، مناطق سـاحلي، حفـظ تپـه   
ها و بيوتكنولوژي،  يا، آبزيان، تنوع گونهمحيط زيست در

ها، آلـودگي هـوا و تخريـب اليـه      مديريت پايدار جنگل
ــا،     ــدن آب درياه ــاال آم ــاني و ب ــيم جه ــر اقل ازن، تغيي

برداري پايدار از منـابع طبيعـي، گردشـگري پايـدار،      بهره
 ؛)تغيير كاربري اراضي

،  گيري يكپارچه شامل؛ تصميم(هاي نهادي  شاخص ‐
زي، علــوم و تكنولــوژي، آگــاهي عمــومي، ســا ظرفيــت

جامعـه    المللي، دولت و نقش همكاري و قراردادهاي بين
هـا و   مدني، چارچوب نهادي و قانوني، آمادگي مصـيبت 

 ) .  United Nation,1996:112) (مشاركت عمومي

ها بر حسـب  به طور كلي، كمك به هدفگذاري برنامه
گيـري اهـداف    معيارهاي كمي، امكان ارزشيابي و انـدازه 

كمي تعيين شـده، تجزيـه و تحليـل موقعيـت اجتمـاعي،      
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محيطي منطقه مورد مطالعه و تنظيم  -اقتصادي و زيست 
ــت ــلي      سياس ــداف اص ــد از اه ــب و كارآم ــاي مناس ه
محيطـي   -اقتصـادي و زيسـت    –هاي اجتمـاعي  شاخص

هـاي توسـعه    شـاخص ). World Bank, 2002:47(است 
 –هاي اقتصـادي   شاخص روستايي نيز به عنوان جزيي از

هاي توسعه روستايي  محيطي، پديده -اجتماعي و زيست 
را در سطوح مختلف اندازه گيري و سيستم اطالعـاتي را  

. سـازند  براي تشريح نظام سكونتگاهي روستايي فراهم مي
توسعه روسـتايي تقريبـاً معـادل     1990هاي  در اوايل سال

خــش بخــش كشــاورزي بــود، امــا امــروزه، عــالوه بــر ب
كشــاورزي ســاير ابعــاد توســعه، نظيــر توســعه صــنايع،  
اشــتغالزايي، تنــوع بخشــي بــه اقتصــاد روســتايي، امــور  

هـا و غيـره را    هاي پزشكي، زير ساخت آموزشي، مراقبت
آنچـه كـه در ايـن    . (Hart, 1999:78)شـود   نيز شامل مي

توسعه پايدار فرآيند بايد مد نظر قرار گيرد، اين است كه، 
چتر خـود را بـر    به بعد 1980كه از دهه  قيد مهمي است

بر ابعاد مختلف توسعه گستراند و امروزه به عنـوان   روي
 .Greenwood J)هدف آرماني كليه جوامع در آمده است 

اگر چه مشـكالت خـاص و گسـترده باعـث     . (1999:71
شده توجـه و تاكيـد كشـورهاي جهـان سـوم بيشـتر بـر        

بايـد توجـه    حصول توسعه باشد تـا پايـداري آن، لـيكن   
داشت حذف شكاف كنوني ميان دو دنياي توسعه يافته و 

پـذير   در حال توسعه بدون پايداري فرايند توسـعه امكـان  
اصطالح توسعه به ارتقاي سطح و كيفيت زنـدگي  . نيست

افراد و بهبود رفاه جامعه معطوف است و پايداري آن بـه  

 .هـاي بشـر اشـاره دارد    استمرار اين فرايند در طول نسـل 
هـا و ابعـاد زنـدگي     بدين ترتيب، توسعه پايدار كليه جنبه

سامسون معتقد اسـت كـه تركيـب    . گيردبشر را در بر مي
توسعه پايدار پيچيدگي بسيار بيشتري نسـبت بـه مفهـوم    

از يك سو، پايـداري در توسـعه پايـدار بـه     «: توسعه دارد
گـردد، فـارغ از    مسأله ظرفيت قابل تحمل كره زمين برمي

مفاهيمي همچـون نـابرابري و عـدالت اجتمـاعي      آنكه به
توجه كند و از ديگر سو، توسعه مستلزم رشـد اقتصـادي   
مستمر است، فارغ از آنكه تـوان اكولوژيـك و گنجـايش    

هايي  كره زمين در چه سطحي قرار دارد و چه محدوديت
تركيب اين دو واژه . نمايد بر مسير رشد مستمر تحميل مي

ه بسيار بيشتر از حاصل جمع اجزا آفريند ك مفهومي را مي
با لحاظ كردن عامـل زمـان و   ). 69: 1382،متوسلي(است 

يا آينده، معناي توسعه پايدار سه موضوع يا فضاي مرتبط 
نمايـد كـه عبارتنـد از     و متقابالً فراگيرنده را معرفـي مـي  
 .(Roseland, 1998:44)محيط زيست، جامعـه و اقتصـاد   

اين فضـاها را بـا بـه تصـوير     نويسندگان فراواني يگانگي 
 ,Hart)) 1شـكل  (انـد   كشيدن مفهوم پايداري، نشان داده

1999 :56 and Newman and kenwbrthly, 1991:78) .
، پايـداري در يـك فضـاي     با توجه به ابعاد ايـن پـارادايم  

تواند اتفاق بيفتد و  بر تصـميم توسـعه غالـب     منفرد نمي
ها و يا موضـوعات  گردد در حقيقت، هر كدام از اين فضا

گيـري   بايد به صورت مساوي و متناسب در هـر تصـميم  
 .Haman, Dorota, Z and Donald, A). لحـاظ گـردد  

Brown, 2003:51).  
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  (Kalantari, et al, 2008:727) : ماخذ
سه فضاي پايداري - 1شماره  شكل  

 

توسعه پايدار به جاي تمركز صرف بر جنبـه   ،بنابراين
محيطـي   -از ابعاد اجتماعي و زيست  يا هاقتصادي، فلسف

در حقيقـت كـاركرد   . كنـد  را با بعد اقتصادي طراحي مـي 
همزمان اين سه جنبه، تحقق جمعي اهداف ايجـاد رفـاه،   

كني فقر و برخورداري همگـان از زنـدگي    معيشت، ريشه
مطلوب و افزايش دامنه انتفاع نسل آتي از منابع طبيعي در 

دستيابي به ايـن اهـداف   . كند مناطق روستايي را دنبال مي
نيز مستلزم انجام تغييـرات و اصـالحاتي در شـيوه تـدبير     

 ها و بررسي ابعاد گوناگون توسعه پايدار است امور بخش
(Haman, and et al, 2003: 61) .   در چـارچوب تئـوري

اي توأمان  توسعه پايدار روستايي، جامعه روستايي به گونه
زيـرا پايـداري    Uيـرد گ و يكپارچه مطمح نظـر قـرار مـي   

فضاي روستايي ناظر بر ايجاد توازن ميان انسان، محيط و 
اي كه، توسعه پايدار به گونه ؛هاي اقتصادي اوست فعاليت

نقطه توازن و تعادل در جهت تحقـق اهـداف توسـعه در    

هريــك از ابعــاد محيطــي، اجتمــاعي و اقتصــادي جامعــه 
ــال مــي ــدروســتايي را دنب  امــري كــه در چــارچوب ؛كن

هاي گذشته به تعارض ميان هريك از ابعاد توسعه  پارادايم
با اين نگرش، توسعه روستايي فرايند همه . انجاميده است

ــارچوب آن    ــه در چ ــود ك ــد ب ــداري خواه ــه و پاي جانب
هاي اجتماعات روستايي درجهـت رفـع نيازهـاي     توانايي

 ةمادي و معنوي و كنترل مؤثر بـر نيروهـاي شـكل دهنـد    
سسه توسعه ؤم(يابد  ي رشد و تعالي مينظام سكونت محل

 ). 38:  1381 روستايي،
  

  هاالؤس - 5- 1
  :هاي زير است اين مقاله در صدد پاسخ به سؤال

هـاي اساسـي در حـوزه توسـعه      شاخص -1-5-1
روستايي به طور عام و توسعه پايدار روسـتايي بـه   

 طور خاص كدامند؟
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 ها تـا با توجه به شرايط ايران، اين شاخص -1-5-2
 چه حد از اعتبار الزم برخوردارند؟

تا چه حـد بـين متخصصـان دانشـگاهي و      -1-5-3
هاي توسعه  كارشناسان اجرايي در خصوص شاخص

 وجود دارد؟روستايي اجماع نظر 
 

  روش تحقيق و مراحل آن  - 6- 1
در مرحله  :اين مطالعه در دو مرحله انجام گرفته است
هـاي   خصاول با بررسي ادبيـات موضـوع در زمينـه شـا    

 :شاخص در سـه بعـد   112توسعه پايدار روستايي، تعداد 
اقتصـادي   -2 ؛)شـاخص  55(زيرسـاختي   -اجتماعي -1
تدوين ) شاخص 24(زيست محيطي  -3و ) شاخص  33(

ها در قالـب پرسشـنامه در   اين شاخص. و انتخاب گرديد
نفر از كارشناسان و خبرگان  63در اختيار  10تا  1مقياس 

سعه روستايي در وزارت جهاد كشـاورزي  امور اجرايي تو
و اعضاي هيـأت علمـي متخصـص در مسـايل     ) نفر 36(

كه به شـيوه هدفمنـد انتخـاب    ) نفر 27(توسعه روستايي 
شده بودند، قـرار گرفـت و پـس از ارزيـابي و محاسـبه،      

هر يك ) CV(ميانگين و انحراف معيار، ضريب تغييرات 
ها تعيين شاخص از آنها بر اساس فرمول زير، سطح اعتبار

و مناسبت آنها بـراي اسـتفاده در تحليـل مسـايل توسـعه      
ريزي روسـتايي  گيري از آنها در امر برنامهروستايي و بهره
  . مشخص گرديد

N

X

N
XX

CV N

i
i

iii

∑

∑

=

= −

=

1

2
1 )(

  

  :در اين معادله
Xi =ست از امتياز تعيين شده براي يك ا عبارت

  شاخص توسط هر پاسخگو

Ix =امتيازات شاخص  ينميانگi  
N  = تعداد پاسخگويان  

تا  1اي بين  ها در دامنه با توجه به اينكه امتياز شاخص
شاخصي كـه متوسـط امتيـاز آن     ،بنابراينتعيين شده،  10

به عنوان شاخص مناسـب و   ،دست آمده بود هب 5بيشتر از 
نيز به عنـوان شـاخص نامناسـب تعيـين      5امتياز كمتر از 

براي تعيين اينكه تـا چـه حـد در     ،يگراز سوي د. گرديد
ها و كارشناسان اجرايي  علمي دانشگاههيأت ن اعضاي ايم

فعال در امور توسعه روستايي در خصوص مناسب بـودن  
ها توافق و اجماع نظر يا مناسب نبودن هر يك از شاخص

 . از آزمون من ويتني استفاده گرديد ،وجود دارد
  

  ها معرفي متغيرها و شاخص - 7- 1
ــوع   ــه در مجم ــن مطالع ــعه  112در اي ــاخص توس ش
 55شـامل (زيرسـاختي  -روستايي در سـه بعـد اجتمـاعي   

 -و زيســت ) شــاخص 33شــامل (، اقتصــادي )شــاخص
 فهرسـت كه  *ندشدبررسي ) شاخص 24شامل (محيطي 

 .ستا  ارائه شده) 5تا  3(ها در جداول  اين شاخص

  
  ها و مباني نظري مفاهيم، ديدگاه - 2

توسعه از رشد اقتصـادي صـرف فراتـر    امروزه مفهوم 
رفته و با مفهوم توسعه انساني، عدالت اجتمـاعي، بهبـود   

. هاي فضايي پيوند خـورده اسـت   توزيع امكانات و تعادل
در اين راستا، ارتقاي سطح زنـدگي افـراد، هـدف نهـايي     

 اجتماعي اسـت  –هاي توسعه اقتصادي ها و برنامه سياست
(United Nations Population Fund, 2002: 31) . بدون

براي رسيدن به اين هدف، بسيج امكانات توليدي و  ،شك
توانهاي محيطي، ارزيابي شرايط طبيعي و جهت دادن بـه  

از جملـه ابزارهـاي    ،هـا نحوه بهره برداري از اين پتانسيل
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سطح زندگي و رفاه نسبي در  يدستيابي به توسعه و ارتقا
 –جتمــاعيا هــاي پيچيــدگي موضــوع. هــر جامعــه اســت

اقتصادي و چند بعدي بودن مفهوم توسعه و لـزوم كمـي   
كردن و قابل اندازه گيري كـردن آنهـا باعـث گرديـد تـا      

هايي براي عملياتي كردن و قابل سنجش  روشها و تكنيك
:  1387كالنتـري، (هاي كيفـي ابـداع شـوند    نمودن پديده

هاي توسـعه مناسـبترين ابـزار بـراي      تدوين شاخص). 56
هـا بـود كـه ابتـدا توسـط      زيابي ايـن پديـده  سنجش و ار

هــاي علــوم اقتصــاددانان و ســپس توســط ســاير حــوزه 
رو، بعد از جنـگ  از اين. اجتماعي مورد توجه قرار گرفت

ــدن وضــعيت اقتصــادي    ــن ش ــراي روش ــاني دوم، ب جه
كشورهاي مختلف جهان، براي اولـين بـار سـازمان ملـل     

ساس توليد بندي كشورها بر ا متحد به طور رسمي به رتبه
ــدام نمــود و بعــدها شــاخص  هــاي  ناخــالص داخلــي اق

هايي نظير درآمـد   شاخص. شداقتصادي ديگر نيز استفاده 
ز جملـه ابزارهـايي   ا) GNP(سرانه و توليد ناخالص ملـي 

گيـري  بودند كه اقتصاددانان بـه منظـور تحليـل و انـدازه    
هـا   كردنـد و ايـن شـاخص    تحوالت اقتصادي استفاده مي

-ريزي و سياسـتگذاري  ار براي اهداف برنامهمهمترين معي

ريزان اقتصـادي  هاي اقتصادي در نزد اقتصاددانان و برنامه
 Miller, G. 2001:358, Ahn, B.Y. & et al)بــود 

ها بسـرعت مـورد انتقـاد    گونه شاخص اما اين .(2002:11
ي هـا  ن تاكيد داشتند كه بسـياري از جنبـه  اگرفت و منتقد

هـا در  پول نيسـتند و ايـن شـاخص   توسعه قابل تبديل به 
محيطــي  - تحليــل ابعــاد اجتمــاعي، فرهنگــي و زيســت

ي هـا  در پي اين انتقادات و لزوم توجه بـه جنبـه  . عاجزند
بـه منظـور    يغير اقتصادي، زمينـه بـراي حركـت جديـد    

هاي سيسـتماتيك بـراي عمليـاتي كـردن      ساختن شاخص

مور اقتصادي و بويژه در ا –مفاهيم در تحقيقات اجتماعي
ريزي فراهم گرديد و اين حركت شاخص سازي با  برنامه

يس جمهور وقت آمريكا درسال يحمايت رابرت هوور، ر
ـ    1929 عنـوان نقطـه    همورد توجه ويژه  قـرار گرفـت و ب

در پي اين اقدام، گروهي . ها در آمد ريزي عطفي در برنامه
از آماردانان در آمريكا ماموريت يافتند تا از طريـق انجـام   

پيمايش ملي بـه تحليـل رونـد اجتمـاعي در جامعـه       يك
آمريكا بپردازند و اين رونـد را از طريـق بهـره گيـري از     

 ,Kundu)هــاي اجتمــاعي بــه انجــام برســانند  شــاخص

و در اواخـر   شداين حركت بتدريج استقبال . (1998:128
نهضـت شـاخص سـازي     1960و اوايل دهـه   1950دهه 

ريزان، متفكـران  رنامهطور خاص مورد توجه ب اجتماعي به
اي  هاي حرفـه  ها، نهادها و انجمن مسائل اجتماعي، دولت

هـا بـه عنـوان    كه بعد از آن شاخص طوري به ؛قرار گرفت
ريـزي در   گيري، سياستگذاري و برنامه مبنايي براي تصميم

ي مختلف در آمدند و اسـتانداردهاي رسـيدن بـه    ها حيطه
اينكـه   با. گرديدها بنا  اهداف نيز بر اساس همين شاخص

هاي اجتماعي هنوز از ضعف بنيانهـاي تئـوريكي    شاخص
برند و ادبيات موضوع در اين حوزه از عمـق الزم  رنج مي

ها در سـطح بسـيار   گونه شاخص ، اما اينيستبرخوردار ن
ريـزي  وسيعي در مطالعات تجربي و بويژه در امور برنامـه 

نيـز در  اي هـاي قابـل مالحظـه   ند و تكنيكشو استفاده مي
كارگيري آنها در مطالعات و  ها و بهزمينه ساختن شاخص

 ,Kalantari etal)ريزي ابـداع گرديـده اسـت     امور برنامه

طرفداران نهضت شـاخص سـازي بـر ايـن     . (2008:727
هـاي توصـيفي در ترسـيم و ارائـه     اند كه، گـزارش  عقيده

تصويري دقيق و قابل فهم از مسائل و شـرايط اجتمـاعي   
اقتصـادي   –ي اجتمـاعي هـا  در مقابل، شاخصعاجزند و 
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ارزش بااليي در برنامه ريزي دارنـد و اطالعـات دقيـق و    
كاربردي در زمينه نيازهاي حـال حاضـر و در ارتبـاط بـا     

دهند كه اين شاخصها نشان مي. دهند مياهداف ملي ارائه 
اقتصـادي، شـرايط    –هـاي اجتمـاعي  در هر يك از جنبـه 

كدام است و فاصله بين  موجود چيست و شرايط مطلوب
 .Long, G)وضـع موجـود و مطلـوب چـه ميـزان اسـت      

 –هـاي اجتمـاعي   ها در شـاخص  اين توانايي. (2001:218
هاي ارزيابي ندان به حوزهم  هاقتصادي باعث گرديد تا عالق

هـاي توسـعه اسـتفاده     نيز از اين ابزار براي ارزيابي برنامه
سـازي و  صكنند و بدين ترتيب باز هم بر اهميـت شـاخ  

-از ايـن . هاي مختلف افزوده شد كارگيري آن در حوزه به

هــاي  بــه بعــد شــاخص 1970و  1960هــاي  رو، از دهــه
و به اين ترتيب ابعـاد   اي استفاده طور گسترده بهاجتماعي 

در دهـه  . ريزي توسعه افزوده شدكيفي نيز به حوزه برنامه
ر عنوان توسـعه پايـدا   با، مرحله جديدي از توسعه 1980

اجتماعي، بعـد    –مطرح گرديد كه عالوه بر ابعاد اقتصادي
در دهــه . محيطــي توســعه را نيــز در برگرفــت - زيســت

توسعه انساني بـر مبنـاي سـعادت و تعـالي انسـان       1990
مطرح شد و انسان به عنوان هدف و محور توسعه در نظر 
گرفته شد و ميزان حضـور و مشـاركت افـراد در فرآينـد     

 United)عيـار توسـعه تلقـي گرديـد     توسعه، مـالك و م 

Nations, 1996:38) .    نگـاه اجمـالي بــر رونـد تحــوالت
هـاي توسـعه    دهد كه از يك سو شاخصتوسعه نشان مي

هاي كيفي را نيز در بر گرفتـه و  عالوه بر ابعاد كمي، جنبه
از سوي ديگر، به مرور، توسعه از حالت تـك بعـدي بـه    

يافتـه و مهمتـر    وضعيتي چند بعدي و جامع نگر تكامـل  
ها مبنـاي ارزيـابي ميـزان تحقـق اهـداف      اين كه شاخص

 ,FAO(انـد  ريزي در آمـده توسعه و ابزاري براي برنامه

هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و     ابداع شـاخص ). 2005:15
ريزان كمك كرد تا با تحليل ابعاد زيست محيطي به برنامه
را ها اقـداماتي  گيري از اين شاخصفضايي توسعه و بهره

ها و دستيابي به توسعه موزون و در جهت تعديل نابرابري
ــانند    ــام رس ــه انج ــد ب  ,United Nations كارآم

هـاي   اما خـأل موجـود در زمينـه شـاخص    ). (1996:48
توســعه پايــدار روســتايي در ايــران مبنــايي بــراي انجــام 

هــاي توســعه روســتايي و  اي دقيقتــر از شــاخص مطالعــه
  .استله اعتبارسنجي آنها در اين مقا

 
  بحث، بررسي و تجزيه و تحليل - 3

 هـاي ها نظر براي بررسي ميزان مناسب بودن شاخص 
نفر از كارشناسان و خبرگان مسايل توسـعه روسـتايي    63

نفــر از كارشناســان بخــش اجرايــي شــاغل در  36شــامل 
ت علمي أنفر از اعضاي هي 27وزارت جهاد كشاورزي و 

از افـراد  . گرديـد  ها از طريـق پرسشـنامه بررسـي    دانشگاه
نفر عالوه بـر اشـتغال در وزارت    4شاغل در بخش اجرا 

ها و مراكز آموزش عـالي نيـز    جهاد كشاورزي در دانشگاه
ــد  ــت بودن ــغول فعالي ــي از  . مش ــتفاده از تركيب ــل اس دلي

كارشناسان و خبرگان دانشگاهي و سازمان اجرايي مرتبط 
بــا مســايل توســعه روســتايي ايــن بــود كــه در ارزيــابي  

هاي توسعه روستايي عالوه بـر بررسـي ماهيـت     شاخص
كارگيري آنهـا در   هها، ميزان انطباق و ب علمي اين شاخص

ريزي نيز مـدنظر قـرار    هاي اجرايي در فرآيند برنامه حوزه
گيرد تا از اين طريق دقت بيشتري در شناسايي و انتخاب 

) 1(جـدول  . كار گرفتـه شـود   هها و ارزيابي آنها ب شاخص
كارشناسان و خبرگان مورد استفاده در اين مطالعه تركيب 

  .دهد ها نشان مي را در ارزيابي شاخص
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  توزيع فراواني افراد مورد مطالعه از نظر سمت اجرايي يا دانشگاهي -1شماره جدول 
  درصد فراواني سمت

  9/42 27  عضو هيات علمي -1
  5/17 11  مدير -2
  7/39 25  كارشناس -3

  100 63 جمع
  
سـال و از نظـر    44انگين سني افراد مـورد مطالعـه   مي

از . درصـد زن بودنـد   18درصـد مـرد و    82جنسيت نيز 
 40لحاظ تركيب تحصيالت و رشته تحصيلي نيز حـدود  

درصد كارشناسي  41درصد داراي مدرك تحصيلي دكترا، 
از نظر ). 2جدول (درصد نيز كارشناس بودند  19ارشد و 

اراي رشــته تحصــيلي درصــد د 46رشــته تحصــيلي نيــز 
هاي اقتصـاد كشـاورزي و تـرويج     كشاورزي، شامل رشته
هـاي غيـر    درصد نيز داراي رشته 54آموزش كشاورزي و 

كشاورزي، شامل اقتصاد، جامعه شناسي، جغرافيا و برنامه 
 .ريزي روستايي و تعاون بودند

  توزيع فراواني پاسخگويان از نظر سطح تحصيالت -2شماره جدول 

  درصد      فراواني  يالتسطح تحص
  19  12  كارشناس -1
  3/41  26  كارشناس ارشد -2
  7/39  25  دكتري -3

  100  63  جمع
 

هاي مورد اسـتفاده در هـر    براي بررسي اينكه شاخص
ريـزي روسـتايي    بخش تا چه حد براي استفاده در برنامـه 

تـوان از آنهـا در فرآينـد     مـي مناسب هسـتند و در عمـل   
هاي توسـعه روسـتايي بهـره     ابي پروژهريزي و ارزي برنامه
از آنجا . استفاده شد (cv)از آماره ضريب تغييرات ،گرفت

ها لزومـاً نشـان دهنـده توزيـع نظـرات       كه ميانگين پاسخ
و ممكن است به دليل وجود واريانس  نيستپاسخگويان 

ها باعث نتيجـه گيـري غلـط در فرآينـد     باال در بين پاسخ
هـا نيـز    انحراف معيار پاسـخ  ها گردد، لذا ارزيابي شاخص

مدنظر قرار گرفت تا اختالف نظر پاسخگويان در ارزيابي 
ضـريب   ،تك تك شاخص لحاظ گردد و به همـين دليـل  

از طريـق   ،نامند تغييرات كه آن را عامل ويليامسون نيز مي

. دست آمد ها به ميانگين آنها به تقسيم انحراف معيار پاسخ
ط به بعد اجتماعي هاي مربو وضعيت شاخص) 3(جدول 

در . دهند و زيرساختي توسعه پايدار روستايي را نشان مي
هـا بـراي ارزيـابي هـر      هـا دامنـه پاسـخ    ارزيابي شـاخص 

بـه معنـاي    1در نوسان بود و مقدار  10تا  1شاخص بين 
به معناي كامالً مناسب در نظر  10كامالً نامناسب و مقدار 

بـودن هـر    گرفته شده بود و پاسـخگويان ميـزان مناسـب   
شاخص را در داخل اين دامنه مورد قضـاوت و ارزيـابي   

يي كـه ميـانگين نمـره    هـا  بنـابراين شـاخص  . قرار دادنـد 
به عنوان شاخص نامناسب و  ،بود 5قضاوت آنها كمتر از 

بـه   ،بـود  5هايي كه ميانگين پاسخ آنها بزرگتر از  شاخص
هر شاخص كه . عنوان شاخص مناسب در نظر گرفته شد
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  . از معتبرتر بودن آن شاخص استحـاكي   ،ن ضريب تغييرات كمتري برخوردار باشـد از ميزا
  هاي مربوط به بعد اجتماعي و زيرساختي و ميزان اجماع نظر اعضاي  سنجي شاخص اعتبار -3شماره جدول 

  ها و كارشناسان اجرايي حوزه توسعه روستايي ت علمي دانشگاهأهي
 آزمون من ويتني 

 ميانگين شاخص
راف انح

 معيار
ضريب 
 تغييرات

وضعيت 
 شاخص

وضعيت 
 اجماع نظر 

سطح 
داري  معني
#  

مقدار 
 آزمون

662/0 وجود دارد   0/465 نسبت تعداد افراد بيكار به كل جمعيت فعال در مناطق روستايي   
 )شاخص منفي(

 مناسب 0/262 1/86 7/09

281/0 وجود دارد   0/421 بي در مناطق روستايي نس/ درصد افراد زير خط فقر مطلق 
 )شاخص منفي(

 مناسب 0/209 1/51 7/23

537/0 وجود دارد   0/452  مناسب 0/181 1/43 7/91 ضريب جيني در توزيع درآمد 
666/0 وجود دارد   0/465 جمعيت كل و (نسبت جمعيت در حال تحصيل به كل جمعيت  

 )به تفكيك زن و مرد
 مناسب 0/223 1/82 8/16

778/0 وجود دارد   0/476  مناسب 0/204 1/59 7/79 باسوادي زنان در مناطق روستايي/ درصد باسوادي كل 
452/0 وجود دارد   0/442 درصد كشاورزان باسوادان فوق ديپلم و باالتر به كل جمعيت  

 كشاورزان باسواد
 مناسب 0/224 1/67 7/46

556/0 وجود دارد   5/453  مناسب 0/299 2/18 7/29  درصد زنان شاغل 
813/0 وجود دارد   0/479  مناسب 0/280 2/5 7/32 سال  64تا  15درصد جمعيت روستايي بين  
687/0 وجود دارد   5/467  مناسب 0/251 1/82 7/25 ساله روستايي در مدارس  6 -18درصد ثبت نام گروههاي سني  

وجود 
 ندارد

*048/0  0/357  )متر مربع(آزمايشگاهي و كارگاهي / سرانه فضاي آموزشي 
 مناسب 0/264 1/91 7/25

وجود 
 ندارد

*039/0  5/341  )شاخص منفي(نسبت دانش آموزان به معلم   
 مناسب 0/279 1/85 6/63

338/0 وجود دارد   0/427 تر به ن فوق ديپلم و پايينان ليسانس و باالتر به معلمانسبت معلم 
 تفكيك مقاطع  

 مناسب 0/304 2/03 6/67

955/0 وجود دارد   0/492 انواع وسايل كمك / كتاب در كتابخانه مدرسه/ داد كالس درستع 
 دانش آموز  100آموزشي موجود به ازاي هر 

 مناسب 0/260 1/81 6/96

دارد   وجود  367/0  0/431  مناسب 0/223 1/82 8/16 )شاخص منفي(درصد دانش آموزان مردودي در سال قبل  
وجود 
 ندارد

*041/0  0/347  )شاخص منفي(در مدارس روستايي  درصد معلمان حق التدريس 
 مناسب 0/204 1/59 7/79

664/0 وجود دارد   0/465  مناسب 0/224 1/67 7/46 آموزان روستايي قبول شده در مراكز آموزش عاليدرصد دانش 
312/0 وجود دارد   5/423 بمناس 0/260 1/81 6/96 شوند  مياينترنت بهره مند / درصد دانش آموزاني كه از كامپيوتر   

وجود 
 ندارد

*037/0  0/339 آموز دانش 100تعداد كامپيوتر موجود در مدرسه به ازاي هر  
 )دستگاه(

 مناسب 0/307 2/19 7/14

586/0 وجود دارد   0/457 اي هاي آموزش فني و حرفهنرخ دسترسي زنان روستايي به دوره 
 )درصد(

 مناسب 0/229 1/76 7/65

737/0 وجود دارد   0/472 سرپرست زن نسبت به كل خانوارهاي  با ارخانو معكوس 
 روستايي

 مناسب 0/235 1/85 7/88

978/0 وجود دارد   0/494 نرخ / نرخ مهاجرت / تراكم نسبي جمعيت/ نرخ رشد جمعيت 
 خالص باروري 

 مناسب 0/234 1/67 7/15

624/0 وجود دارد   0/461 كمتر از يك سال در روستا /سال 5نرخ مرگ و مير كودكان زير  
 )شاخص منفي(

 مناسب 0/225 1/66 7/36

872/0 وجود دارد   5/484  مناسب 0/257 1/82 7/07 داروخانه/ خانه بهداشت/ درصد روستاهاي داراي درمانگاه 
134/0 وجود دارد   5/388  100داروخانه در هر / خانه بهداشت/ تعداد درمانگاه روستايي 

 كيلومتر مربع
 مناسب 0/438 2/68 6/13

Archive of SID

www.SID.ir



  
  

  79                                                                                                                          روستاييمناطقهاي توسعه پايدار تدوين و اعتبارسنجي شاخص
  

  ...و  هاي مربوط به بعد اجتماعي و زيرساختي سنجي شاخص اعتبار -3ل شمار جدوادامه 
210/0 وجود دارد   5/406 داروخانه به ازاي هر / خانه بهداشت/ تعداد درمانگاه روستايي 

 نفر جمعيت روستايي 1000
 مناسب 0/317 1/97 6/21

777/0 وجود دارد   0/476 مادگيهاي روستايي درصد كودكان روستايي كه از مهدكودك و آ 
 گيرندبهره مي

 نامناسب 0/371 1/77 4/75

666/0 وجود دارد   5/465 / راهنمايي/ مدارس ابتدايي/ نسبت تعداد كاركنان آمادگيها 
 دانش آموزان هر مقطع 100دبيرستان به ازائ هر 

 مناسب 0/237 2/03 7/42

330/0 وجود دارد   5/426 / دبيرستان/ راهنمايي/ درصد روستاهاي داراي مدارس ابتدايي 
 ايهنرستان فني و حرفه/ هنرستان كشاورزي

 مناسب 0/430 2/62 6/09

225/0 وجود دارد   0/410 / هنرستان كشاورزي/ دبيرستان/ راهنمايي/ تعداد مدارس ابتدايي 
 روستا  100اي در منطقه به ازاي هر هنرستان فني و حرفه

 مناسب 0/332 2/29 6/89

وجود 
 ندارد

*027/0  5/321 / هنرستان كشاورزي/ دبيرستان/ راهنمايي/ تعداد مدارس ابتدايي 
 كيلومتر مربع 100اي در منطقه در هر هنرستان فني و حرفه

 مناسب 0/418 2/58 6/18

309/0 وجود دارد   0/425 / درصد دانش آموزان شاغل به تحصيل در هنرستانهاي كشاورزي 
 وزان روستايياي از كل دانش آمهنرستان فني و حرفه

 مناسب 0/334 2/13 6/37

509/0 وجود دارد   0/449 شبكه / آب آشاميدني/ غسالخانه/ درصد روستاهاي داراي حمام 
 كتابخانه روستايي/ شركت تعاوني/ گاز/ برق/ فاضالب

 مناسب 0/285 2/05 7/18

898/0 وجود دارد   0/487  مناسب 0/284 2/05 7/23 خدمات اينترنت/ دفتر پست/ درصد روستاهاي داراي تلفن 
351/0 وجود دارد   0/429  مناسب 0/291 1/93 6/65 وسيله نقليه عمومي/ درصد روستاهاي داراي راه آسفالته 
162/0 وجود دارد   0/396  نامناسب 0/371 1/77 4/75 كيلومتر مربع 100طول جاده روستايي در هر  
780/0 وجود دارد   5/476  نامناسب 0/364 1/79 4/91 هاي تعاونيركتدرصد جمعيت روستايي عضو ش 
686/0 وجود دارد   0/467 خدمات / درصد روستاهاي داراي مراكز خدمات دامپزشكي 

 ترويجي
 مناسب 0/306 2/06 6/73

249/0 وجود دارد   5/413  100خدمات ترويجي در هر / تعداد مركز خدمات دامپزشكي 
 كيلومتر مربع

 مناسب 0/304 1/93 6/36

ارد وجود د  336/0  0/427 خدمات ترويجي به ازاي هر / تعداد مركز خدمات دامپزشكي 
 روستا 100

 مناسب 0/235 1/68 7/14

650/0 وجود دارد   0/464 / دندانپزشك/ ماماي روستايي/ درصد روستاهاي داراي پزشك 
 بهداشتيار / بهورز/ دندانساز تجربي

 مناسب 0/313 2/08 6/63

862/0 وجود دارد   5/483  مناسب 0/228 1/61 7/07 شوراي اسالمي / درصد روستاهاي داراي دهياري 
950/0 وجود دارد   5/491 طرح سنددار كردن اماكن در / درصد روستاهايي كه طرح هادي 

 آنها اجرا شده است
 مناسب 0/272 1/71 6/30

279/0 وجود دارد   0/419 خدمات گردشگري / درصد روستاهاي داراي جاذبه گردشگري 
 ...) غذاخوري و/ خانههوهق(

 مناسب 0/316 2/08 6/57

710/0 وجود دارد   5/468 / مصالح خشتي/ درصد واحدهاي مسكوني با مصالح بومي 
 مصالح آجر و آهن/ مصالح بتني

 مناسب 0/522 3/23 6/20

631/0 وجود دارد   5/461  مناسب 0/274 2/00 7/30 )متر مربع(سرانه فضاي مسكوني  
466/0 وجود دارد   5/443  مناسب 0/443 2/68 6/04 به قديمي واحدهاي مسكوني نوساز  نسبت 
894/0 وجود دارد   5/486  نامناسب 0/374 1/81 4/84 شهر/ بخش/ دهستان مركز زماني روستا تا فاصله معكوس 
512/0 وجود دارد   0/447  مناسب 0/333 2/14 6/42 خانوارهاي روستايي به مسكوني واحد نسبت 

دارد وجود   906/0  5/487 كودكان نارس در مناطق / نرخ تولد نوزادان زير وزن مناسب 
 ) شاخص منفي(تولد  1000روستايي در هر 

 مناسب 0/254 1/99 7/86

118/0 وجود دارد   0/315  نامناسب 0/374 1/81 4/84 )شاخص منفي(درصد دختران و زنان روستايي مبتال به فقر آهن  
418/0 وجود دارد   0/438 سوء تغذيه از كل / درصد كودكان روستايي مبتال به فلج اطفال 

 )شاخص منفي(سال  5كودكان كمتر از 
 مناسب 0/304 2/13 6/98

572/0 وجود دارد   0/456 شاخص (درصد مرگ و مير مادران روستايي در هنگام زايمان  
  )منفي

 مناسب 0/232 1/80 7/75
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 ...و  ي مربوط به بعد اجتماعي و زيرساختيها سنجي شاخص اعتبار -3جدول شمار ادامه 
476/0 وجود دارد   5/445  مناسب 0/238 1/70 7/16 انددرصد كودكان روستايي كه واكسينه شده 
185/0 وجود دارد   0/401  مناسب 0/530 3/31 6/25 درصد روستايياني كه داراي دفترچه بيمه درماني هستند 
582/0 وجود دارد   5/456 ميزان خسارات وارده بر اثر بالياي طبيعي / مير تعداد مرگ و 

 )شاخص منفي(
 مناسب 0/255 1/90 7/46

  ،باشد 05/0داري كوچكتر از اگر سطح معني. به معني اين است كه اختالف نظر در بين دو گروه وجود ندارد 05/0داري بزرگتر از سطح معني #

 .درصد اختالف وجود دارد 1در سطح  ،باشد 01/0ر از درصد و اگر كوچكت 5بين نظرات دو گروه در سطح خطاي 
  

 55دهـد كـه از مجمـوع     مـي نشـان  ) 3(نتايج جدول 
 50شاخص مورد ارزيابي در بعد اجتماعي و زيرسـاختي  

درصد كودكـان روسـتايي   "شاخص  5شاخص مناسب و 
گيرنـد،   كه از مهد كودك و آمادگيهاي روستايي بهـره مـي  

كيلومتر مربع، درصد  100هر طول جاده روستايي به ازاي 
جمعيت روستايي عضو شركتهاي تعاوني، معكوس فاصله 

شـهر و درصـد   / بخـش / زماني روستا تـا مركـز دهسـتان   

بـه عنـوان    "دختران و زنان روستايي مبتال بـه فقـر آهـن   
  .هاي نامناسب شناسايي شدند شاخص

شـاخص مـورد    33در بعد اقتصـادي نيـز از مجمـوع    
ــابي و قضــاوت كار شــاخص مناســب  32شناســان، ارزي

ارزيــابي شــدند و تنهــا يــك شــاخص تعــداد بنگاههــاي 
ــه ازاي هــر   خــانوار  1000كوچــك صــنايع روســتايي ب

ــابي شــد    ــوان شــاخص نامناســب ارزي ــه عن روســتايي ب
  ).4جدول(

 
  ها  ت علمي دانشگاهأهاي مربوط به بعد اقتصادي و ميزان اجماع نظر اعضاي هي سنجي شاخص اعتبار -4شماره جدول 

  روستايي ةتوسع ةو كارشناسان اجرايي حوز
   آزمون من ويتني 

 شاخص

 
 ميانگين

 
انحراف 

 معيار 

 
ضريب 
 تغييرات

 
وضعيت 
 شاخص 

وضعيت 
 اجماع نظر

-سطح معني

  #داري 

مقدار 
 آزمون

928/0 وجود دارد   0/490  مناسب 0/304 2/03 6/67 درآمد سرانه در مناطق روستايي  
649/0 وجود دارد   0/464  مناسب 0/260 1/81 6/96 باغي/ متوسط درآمد به ازاي هر هكتار سطح زيركشت اراضي زراعي 
172/0 وجود دارد   0/398  مناسب 0/307 2/19 7/14 سرانه واحد دامي خانوار  
395/0 وجود دارد   0/435 اسبمن 0/229 1/76 7/65 ها در يك دوره زماني هاي تلف شده به كل دام تعداد دام   

353/0 وجود دارد   5/429  مناسب 0/254 1/97 7/74 مرج دام به ازاي هر رأس دام/ تعداد دامپزشك 
198/0 وجود دارد   0/397 متر (به ازاي توليد هر تن محصول / ميزان مصرف آب در هكتار 

 )مكعب
 مناسب 0/222 1/71 7/70

108/0 وجود دارد   5/380 زاي توليد هر تن محصول به ا/ ميزان مصرف سوخت در هر هكتار 
 )شاخص منفي) (ليتر(

 مناسب 0/258 1/75 6/77

163/0 وجود دارد   5/395 كيلو وات (ميزان مصرف انرژي به ازاي توليد هر تن محصول  
 )شاخص منفي) (ساعت

 مناسب 0/264 1/91 7/25

178/0 وجود دارد   0/399  مناسب 0/279 1/85 6/63 ميزان برق مصرفي در بخش كشاورزي نسبت به كل برق مصرفي 
812/0 وجود دارد   0/479  مناسب 0/274 1/91 6/98 )كيلو در هكتار/تن(برداشت در واحد سطح به تفكيك نوع محصول  
435/0 وجود دارد   5/440 برداران كشاورزي برداران خرد و دهقاني به كل بهره درصد بهره 

 )شاخص منفي(
 مناسب 0/225 1/79 7/96

383/0 وجود دارد   0/434 صنايع روستايي به / درصد نيروي شاغل در بخش خدمات روستايي 
 كل شاغالن روستايي

 مناسب 0/246 1/82 7/40
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  ... هاي مربوط به بعد اقتصادي و سنجي شاخص اعتبار -4شماره جدول  ادامه

266/0 وجود دارد   5/416 بمناس 0/224 1/67 7/46 درصد نيروي كار خانوادگي در بخش كشاورزي   

754/0 وجود دارد  5/437  
سهم درآمد بخش غير كشاورزي از كل درآمد خانوار روستايي 

 )درصد(
 مناسب 0/262 1/86 7/09

513/0 وجود دارد  0/449  مناسب 0/209 1/51 7/23 كار برداران اجاره معكوس درصد بهره 

354/0 وجود دارد  0/430  
ود، سم، آب، نيروي كار، سرمايه، بذر، ك(وري عوامل توليد  بهره

 در بخش كشاورزي... ) ماشين آالت،  و 
 مناسب 0/235 1/85 7/88

427/0 وجود دارد  5/439  مناسب 0/223 1/82 8/16 درصد نيروي كار جوان از كل شاغالن بخش كشاورزي 

690/0 وجود دارد  5/467  مناسب 0/204 1/59 7/79 )شاخص منفي) (درصد(ضريب خود مصرفي كشاورزان  

ردوجود دا  720/0  5/470  مناسب 0/251 1/82 7/25 )درصد(سهم محصوالت تجاري از كل توليدات كشاورزي  

758/0 وجود دارد  0/474  
هكتار اراضي  100نيمه عميق به ازاي هر / هاي عميق تعداد چاه

 كشاورزي
 مناسب 0/299 2/18 7/28

470/0 وجود دارد  0/445  
حدهاي صنايع درصد محصوالت كشاورزي فرآوري شده توسط وا

 تبديلي
 مناسب 0/301 2/26 7/51

066/0 وجود دارد  0/364  
بيمه محصوالت / برداران استفاده كننده از وام و اعتبارات درصد بهره

 كشاورزي
 مناسب 1/298 11/22 8/64

877/0 وجود دارد  0/485  مناسب 0/244 1/86 7/61 درصد اراضي بيمه شده به كل اراضي 

696/0 وجود دارد  0/468  
هكتار زمين  100پمپ آب به ازاي هر /كمباين/ تعداد تراكتور

 كشاورزي
 مناسب 0/181 1/43 7/91

286/0 وجود دارد  5/419  مناسب 0/299 2/18 7/29 بهره بردار 100پمپ آب به ازاي هر / كمباين/ تعداد تراكتور  

وجود 
 ندارد

**009/0  5/311  مناسب 0/280 2/5 7/32 ر زمين كشاورزيهكتا 100ميزان اعتبارات بانكي به ازاي هر  

780/0 وجود دارد  0/476  مناسب 0/213 1/78 8/33 اراضي كل از آبي نسبت اراضي 

433/0 وجود دارد  0/440  
بردار باغي هر بهره/ ديم/ آبي زراعي اراضي/ سرانه تعداد واحد دامي

 )هكتار/ راس(
 مناسب 0/201 1/63 8/09

795/0 وجود دارد  5/462  مناسب 0/240 1/77 7/39 تعداد قطعات زير كشت/ سط اندازهمتو 

541/0 وجود دارد  0/453  
خانوار  1000هاي كوچك صنايع روستايي به ازاي هر تعداد بنگاه

 روستايي
 نامناسب 0/399 1/80 4/53

751/0 وجود دارد  0/474  مناسب 0/268 2/07 7/71 ها برداري برداري تجاري به كل بهره درصد واحدهاي بهره 

170/0 وجود دارد  0/386  مناسب 0/235 1/79 7/61 درصد ضايعات محصوالت كشاورزي به تفكيك محصول 

613/0 وجود دارد  0/460  مناسب 0/267 1/98 7/43 ميزان سرمايه گذاري دولت در امور زيربنايي 

 05/0داري كوچكتر از اگر سطح معني. ه وجود نداردنظر در بين دو گرواختالف به معني اين است كه  05/0داري بزرگتر از سطح معني #
 . درصد اختالف وجود دارد 1در سطح  ،باشد 01/0درصد و اگر كوچكتر از  5باشد بين نظرات دو گروه در سطح خطاي 

 
روسـتايي قـرار    شاخص در معرض قضاوت كارشناسان و خبرگان مسايل توسـعه  24محيطي هم تعداد  - در بعد زيست

شاخص مناسب تشخيص داده شد، اما شاخص درصـد اراضـي جنگلـي تحـت حفاظـت از كـل        23ز اين تعداد گرفت كه ا
  ).5جدول(گرديد  نامناسب اعالمنواحي جنگلي به عنوان شاخص 
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  ت علمي أمحيطي و ميزان اجماع نظر اعضاي هي - هاي مربوط به بعد زيست سنجي شاخص اعتبار -5شماره جدول 
  اجرايي حوزه توسعه روستايي ها و كارشناسان دانشگاه

 آزمون من ويتني

 ميانگين شاخص
انحراف 
 معيار

ضريب 
 تغييرات

وضعيت 
 شاخص

وضعيت 
اجماع 
 نظر

سطح 
داري معني

# 

مقدار 
 آزمون

وجود 
 دارد 

452/0  0/442  محيط روستا ازكل بافت روستا  درصد سبزينگي 
 مناسب 0/333 2/17 6/53

وجود 
 دارد 

514/0  0/449 طبيعي  منظر/ بهداشت محيط از كيفيت د رضايت مردمدرص 
 روستا

 مناسب 0/261 1/89 7/25

وجود 
 دارد 

743/0  5/472 / ي مناسب دفع فاضالبها درصد روستاهاي داراي سيستم 
 آوري زباله  سيستم جمع

 مناسب 0/287 2/02 7/05

د وجو
 ندارد

**006/0  0/302  نسبت انرژي فسيلي از كل انرژي مصرفي  
 مناسب 0/278 1/98 7/13

وجود 
 دارد 

799/0  0/478 مكانيزه شده از كل اراضي / درصد اراضي يكپارچه شده 
 كشاورزي روستا

 مناسب 0/247 1/73 7/00

وجود 
 دارد 

687/0  5/467 نهرهاي / هاي آبياري نوين درصد اراضي تحت پوشش سيستم 
 بتني از كل اراضي كشاورزي

 مناسب 0/268 2/07 7/71

وجود 
رد دا  

362/0  5/430 / هاي شديد آبي اراضي تحت تنش/ درصد اراضي شور شده  
 )شاخص منفي(اراضي زهكشي شده به كل اراضي كشاورزي 

 مناسب 0/347 2/27 6/53

وجود 
 دارد 

626/0  0/461  هاي قابل كشت هاي آبي به كل زمين نسبت زمين 
 مناسب 0/253 1/73 6/84

وجود 
 دارد 

983/0  5/494  درجه 15 باالي شيب با ضيارا معكوس 
 مناسب 0/304 2/03 6/67

وجود 
 دارد 

620/0  5/460  درصد اراضي جنگلي تحت حفاظت از كل نواحي جنگلي 
 نامناسب 0/374 1/81 4/84

وجود 
 دارد 

274/0  5/418  مرتعي از كل اراضي كشاورزي روستا  / درصد اراضي جنگلي 
 مناسب 0/307 2/19 7/14

وجود 
 دارد 

633/0  5/462  ها معكوس تغيير كاربري زمين از كشاورزي به ساير كاربري 
 مناسب 0/235 1/68 7/14

وجود 
 دارد 

585/0  0/457  از كل اراضي مرتعي  1درصد سطح اراضي مرتعي درجه  
 مناسب 0/313 2/08 6/63

وجود 
 دارد 

139/0  0/389 كود شيميايي مصرفي به ازاي هر تن محصول / ميزان سم 
 )شاخص منفي( )كيلو/ليتر(

 مناسب 0/430 2/62 6/09

وجود 
 دارد 

183/0  5/400 ) كيلو/ليتر(كود شيميايي مصرفي به ازاي هر هكتار / ميزان سم 
 )شاخص منفي(

 مناسب 0/332 2/29 6/89

وجود 
 دارد 

182/0  0/399 داراي تناوب زراعي به كل اراضي در هر / درصد اراضي آيش 
 سال

 مناسب 0/363 2/45 6/73

د وجو
 دارد 

139/0  5/388 ضدعفوني شده مصرفي نسبت به هر تن / مقدار بذر اصالح شده 
 بذر مصرفي

 مناسب 0/273 1/87 6/84
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  ... محيطي – هاي مربوط به بعد زيست سنجي شاخص اعتبار -5شماره جدول  ادامه

وجود 
 دارد 

205/0  0/405 فعل/ كشآفت/ نيترات/ اوره/ پتاسه/ فسفاته/ مقدار كود ازته 
 )شاخص منفي) (ليتر/ كيلو(مصرف شده در هر هكتار / كش

 مناسب 0/267 1/81 6/75

وجود 
 دارد 

642/0  0/463  ها اصالح نژاد شده به كل دام/ هاي واكسينه شده درصد دام 
 مناسب 0/311 2/04 6/58

وجود 
 دارد 

382/0  5/433  )شاخص منفي(نسبت اراضي تبديل به ديم شده به كل اراضي  
 مناسب 2/292 2/03 6/93

وجود 
 دارد 

390/0  5/434 باراني يا (نسبت اراضي داراي لوله كشي آبياري تحت فشار  
 به كل اراضي) ايقطره

 مناسب 0/313 2/08 6/63

وجود 
 دارد 

374/0  0/433  هاي تراس بندي شده به كل اراضي نسبت زمين 
 مناسب 0/228 1/61 7/07

وجود 
 دارد 

561/0  5/454 هاي كود سبز داده شده به كل اراضي سطح زير  نسبت زمين 
 كشت

 مناسب 0/225 1/79 7/96

وجود 
 دارد 

638/0  5/462 هاي كنترل شده آفات به روش بيولوژيكي به كل  نسبت زمين 
 اراضي

 مناسب 0/246 1/82 7/40

  باشد 05/0داري كوچكتر از اگر سطح معني. ردبه معني اين است كه اختالف نظر در بين دو گروه وجود ندا 05/0داري بزرگتر از سطح معني #
  .درصد اختالف وجود دارد 1در سطح  ،باشد 01/0درصد و اگر كوچكتر از  5بين نظرات دو گروه در سطح خطاي  

  

  گيري بندي و نتيجه جمع - 4
شـاخص بـه عنـوان     98در مجمـوع   ،در اين مطالعـه 

هاي مناسب براي تحليل مسايل روسـتايي ايـران    شاخص
اما يكـي از اهـداف عمـده ايـن مطالعـه       ،اسايي شدندشن

ها و تعيين ميزان مناسـب بـودن    عالوه بر ارزيابي شاخص
آنها از نظر جامعه مورد مطالعه، بررسي ميزان اجماع نظـر  
دو گروه از متخصصان دانشگاهي و كارشناسـان اجرايـي   

زيرا  ،هاي مورد مطالعه بود در خصوص تك تك شاخص
ها در ارزيـابي كلـي بـه     از شاخص ممكن است كه برخي

امـا مقايسـه    ،عنوان شاخص مناسب تشخيص داده شوند
مناسب بودن اين شاخص،  با وجودنظرات نشان دهد كه 

در عمل اجمـاع نظـر الزم بـين دو گـروه از متخصصـان      
براي بررسي ميزان توافق و اجمـاع   ،بنابراين. وجود ندارد

كارشناســان نظــر دو گــروه از كارشناســان دانشــگاهي و 

بخش اجرايي، از آزمون مـن ويتنـي اسـتفاده گرديـد كـه      
بـر  . ارائـه شـده اسـت   ) 5تـا   3(نتايج آن نيز در جـداول  

شاخص  55اساس نتايج حاصل از اين آزمون، از مجموع 
ــاختي در     ــاعي و زيرس ــد اجتم ــي در بع ــورد بررس  5م

رغـم اينكـه بـه عنـوان شـاخص مناسـب        علي(شاخص، 
هـا و   اعضاي هيات علمي دانشـگاه  بين) اند شناسايي شده

ايـن  . كارشناسان اجرايي توافق و اجماع نظر وجود ندارد
ــاخص ــد از   ش ــا عبارتن ــي   : ه ــاي آموزش ــرانه فض / س

آزمايشگاهي و كارگاهي، نسـبت دانـش آمـوز بـه معلـم،      
درصد معلمان حق التدريس در مدارس روستايي، تعـداد  

نش آموز و دا 100كامپيوتر موجود در مدرسه به ازاي هر 
هنرسـتان   ،دبيرسـتان  ،راهنمـايي  ،تعداد مـدارس ابتـدايي  

اي در منطقه به ازاي هـر   هنرستان فني و حرفه ،كشاورزي
در بـين   ها عدم توافق در اين شاخص. كيلومتر مربع 100
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درصد  5دو گروه از جامعه مورد مطالعه در سطح خطاي 
هـاي فـوق    بنابراين شـاخص ). 3جدول(است  شدهيد أيت
يد در فرآيند تحليل مسـايل روسـتايي و برنامـه ريـزي     نبا

  .امور روستايي مورد استفاده و استناد قرار گيرند
شاخص مـورد ارزيـابي در بعـد     33از اين نظر از بين 

اقتصـادي تنهــا در خصــوص شـاخص، ميــزان اعتبــارات   
هكتـار زمـين كشـاورزي بـين دو      100بانكي به ازاي هر 

ن شـاخص نيـز نبايـد در    گروه توافق وجود نداشت كه اي
بر اسـاس  . بررسي مسايل روستايي مورد استناد قرار گيرد

 1نتايج آزمون من ويتني اين عدم توافق در سطح خطـاي  
ــد ت ــد أدرص ــدهيي ــت  ش ــدول(اس ــوص ). 4ج در خص
ــاخص ــاي زيســت ش ــوع   - ه ــز از مجم ــي ني  24محيط

شاخص، در رابطه با شاخص نسبت انرژي فسيلي از كـل  
رغم اينكه در مجمـوع پاسـخ هـا، بـه      انرژي مصرفي علي

عنوان يك شاخص مناسب تشخيص داده شده است، امـا  
درصـد عـدم    1نتايج آزمون من ويتني در سـطح خطـاي   

كه ) 5جدول (كند  يد ميأيتوافق بر روي اين شاخص را ت
  .بايد از استناد به اين شاخص پرهيز شود

  
  
  
  
  
  
  

  پيشنهادها و راهبردها  - 5
با هـدف ارزيـابي و اعتبـار سـنجي     در اين مطالعه كه 

از  1هاي توسعه پايدار روستايي بـه انجـام رسـيد    شاخص
شاخص مورد مطالعه كه با استفاده از آمـاره   112مجموع 

ميــانگين، ضــريب تغييــرات و آزمــون مــن ويتنــي مــورد 
هـا و   سنجي اعضاي هيات علمي دانشگاهارزيابي و توافق

شـان داد كـه در   كارشناسان اجرايي قرار گرفـت، نتـايج ن  
 ،اند شاخص كه مناسب تشخيص داده شده 105خصوص 
. شاخص اجمـاع و اتفـاق نظـر وجـود نـدارد      7بر روي 
تـوان گفـت كـه از     در يك جمع بندي كلي مـي  ،بنابراين

شاخص به عنـوان   98شاخص مورد بررسي  112مجموع 
هاي مناسب شناسايي شدند كـه در بـين اعضـاي     شاخص

و كارشناسان اجرايي مورد مطالعه ها  هيات علمي دانشگاه
شـود كـه    پيشنهاد مي ،بنابراين. نيز اجماع نظر وجود دارد

ريزان مسايل توسعه روستايي در امور  كارشناسان و برنامه
هــاي روســتايي ايــران از ريــزي و ارزيــابي برنامــه برنامــه
هاي مورد تأييد در اين مطالعه كه از اجمـاع نظـر    شاخص

از . گيرنـد بنيز برخوردارنـد، بهـره   خبرگان و كارشناسان 

                                                      
هـا، برخـي   شايان ذكر است كه به دليل زياد بـودن تعـداد شـاخص    ١

به اين مفهـوم كـه   . اند ها به صورت چند بعدي در نظر گرفته شدهخصشا
/ دبيرستان/ راهنمايي/ مثالً شاخص درصد روستاهاي داراي مدارس ابتدايي

اي كه در واقع پنج مقطع آموزشـي   هنرستان فني حرفه/ هنرستان كشاورزي
. شـود، پـنج شـاخص جداگانـه را در خـود جـاي داده اسـت        را شامل مي

هـاي معرفـي شـده در ايـن      ، از اين منظر در عمل تعـداد شـاخص  بنابراين
توانـد در   شاخص توسعه روستايي است كه مـي  250مطالعه عمالً بيش از 

 .هاي برنامه ريزي روستايي مورد استفاده قرار گيرد حوزه
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شـاخص در بعـد    45 ،ييـد شـده  أشـاخص ت  98مجمـوع  
شـاخص در بعـد    31، )3جـدول (اجتماعي و زيرساختي 

 - شاخص نيز در بعـد زيسـت   22و ) 4جدول(اقتصادي 
 ).5جدول(اند  دهشييد أمحيطي ت

  

  تقدير و تشكر
اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي است كـه هزينـه   

وسط معاونت پژوهشـي پـرديس كشـاورزي و    انجام آن ت
منابع طبيعـي دانشـگاه تهـران تـامين گرديـده اسـت كـه        

  .گردد بدينوسيله از آنها تقدير و تشكر مي
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