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ABSTRACT
An analysis of international organizations reflects the centrality of health as a key indicator of sustainable
development. Today, environmental quality of health has become one of the most important issues in
rural settlements. In other words, in the literature on development and its related approaches, the issue
of environmental health and efforts to promote this indicator is of paramount importance at the level
of rural communities. The method is a library-based quantitative study and data were collected based
on documentary analysis and field survey. Based on this, the components and health records of environmental quality were identified as the basis for developing the questionnaire as the main tool for research
in field studies. Based on the five priority classes of Prescott Allen's utility survey in the economic dimension of 28 villages, some villages are in a potentially poor situation (poor utility). In the social dimension
of the total number of studied villages, 20 were undesirable villages, six villages were in the unfavorable
condition (weak utility) and four also had a moderate utility. Regarding the physical utility, 23 villages
were in a state of complete disadvantage, six villages were in a poor potential situation (poor utility) and
1 village had a moderate utility. However, in terms of environmental sustainability, 22 villages were in a
state of complete disadvantage and eight villages in a state of poor potential status (poor utility).
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Extended Abstract

A

1. Introduction
n analysis of international organizations reflects the centrality of the health
component as a key indicator of sustainable development. Today, environ-

mental quality of health has become one of the most important issues in rural settlements. In other words, in the
literature on development and its related approaches, the
issue of environmental health and efforts to promote this
indicator are of paramount importance at the level of rural
communities. The changes in the quality of the rural environment, in particular, the increase in negative factors,
such as delinquency, pollution and land release, physical
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damage such as drainage in villages, some rural uses to
landfills and power plants, unpleasant smells, inappropriate housing and vulnerability to natural disasters have led
to a decline in the quality of environmental health in rural areas and the increasing concern of governments and
people.

2. Methodology
The present study is quantitative and library-based and
the related data were collected based on documentary
analysis data and field survey. Field research method.
Based on this, the components and health records of environmental quality were identified as the basis for developing the questionnaire as the main instrumetn for data
collection. Validity of the questionnaire was confirmed by
a number of specialized experts. Then, Cronbach's alpha
was used for reliability analysis, which was found to be
0.805 indicating appropriate reliability of the questionnaire. In order to identify the studied villages, the most
important indicators that affect the quality of environmental health in rural areas of Lorestan province were
first identified. At this stage, based on indicators such as
conducting a Hadi plan, having a training teacher, using
new energy, access to service centers and public facilities, access to health services and facilities, villages with
healthy drinking water, information and communication
technology, sanitary waste collection methods, and positive population growth rate were identified. In the second
stage, for the leveling of settlements in terms of availability of services, the range of centralization index changes
was calculated. At the last stage, the number of villages in
each class was determined. However, in order to obtain
more accurate results, a stability radar test was used for
each village to assess the level of environmental health
in the villages of Lorestan province. First, we tried to
prepare the collected data for analysis and measurement
following the steps mentioned in the four sections (calculating the statistics, scaling, and aligning), and then the
sustainability radar has been used to evaluate the health
level Environmental quality in sample villages.

3. Results
First, using a single-sample T-test, the sample population was used to measure these components of environmental health. The results of this test showed that in all
aspects of the quality of environmental health, the status
of the sample population was lower than average; nevertheless, the highest average was related to the social component, which was estimated to be 1.85 The status of this
component was more appropriate than other components
of health and the quality of the environment. From the
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perspective of the participants, the state of the economic
component, with 1/318 the average calculated. One-way
ANOVA was used to determine whether there was a significant difference between the cities of Lorestan province
in terms of environmental health components. The results
of ANOVA showed that at 0.05 level of significance, there
was no difference between the studied cities in terms of
environmental health components.

4. Discussion
In the social dimension, out of the total number of studied villages, 20 were undesirable villages, 6 villages were
in unfavorable conditions (weak utility) and 4 villages
had a moderate utility. Regarding the physical utility 23
villages were in a state of complete disadvantage, six villages were in a poor situation (poor utility) and 1 village
had a moderate utility. However, in terms of environmental sustainability, 22 villages were in a state of complete
disadvantage and eight villages were in a state of poor
status (poor utility).

5. Conclusion
Based on the research literature on measuring and analyzing health components of environmental quality, with
an emphasis on rural areas, 60 questionnaire items were
developed based on 13 indicators including economic
stability, economic well-being, aesthetic quality, visual
fit and physical identity, location belonging, permeability,
physical quality of residence, social security, social quality, participation and institutional capacity, environmental
health and environmental vulnerability. It can be deduced
from the results, the residents in the studied villages are
not satisfied in terms of the economic component of
residents, their income stability, job diversification, annual saving rate, and the rate of production efficiency and
they are in unfavorable conditions. In order to assess the
environmental quality of health in the studied villages,
we used 6 indicators of the physical component. The results of the study showed that from the perspective of the
sample society, the status of this component is also undesirable. Also, based on field findings, in many villages,
there is no adaptation between existing uses in the village,
there is no harmony between the physical environment
and the villages, and villagers rarely use indigenous materials in the construction and renovation of their homes.
There is no harmony between the physical environment
and the socio-cultural characteristics of the village. Also,
the results of the Utility radar at the level of each village
indicated that none of the studied villages had a favorable status in terms of environmental health components.
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Eighteen villages were in perfect condition and 12 were in
a condition of possible instability (poor utility).
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سنجش مطلوبیت کیفیت محیطی در مناطق روستایی (مورد مطالعه :روستاهای استان لرستان)
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 -1دکتری ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -3استاد ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 03 :شهریور 1397
تاریخ پذیرش 15 :دی 1397

کلیدواژهها:

کیفیت محیطی ،رادار
مطلوبیت ،مناطق
روستایی ،استان لرستان

هدف این پژوهش سنجش مطلوبیت کیفیت محیطی در مناطق روستایی و همچنین بررسی مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت
محیطی از دیدگاه جامعه نمونه در روستاهای استان لرستان است .ابتدا برای مشخص نمودن روستاهای موردمطالعه مهمترین شاخصها
و مؤلفههای تأثیرگذار در کیفیت محیطی در مناطق روستایی استان لرستان مورد شناسایی قرار گرفت .با استفاده از شاخص مرکزیت،
روستاهای موردمطالعه در  5طبقه تقسیمبندی شدند ،سپس تعداد روستاهای هر طبقه مشخص و درمجموع تعداد  30روستا بهعنوان
نمونه انتخاب گردید .با استفاده از فرمول کوکران  450خانوار بهعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب و بهوسیله آنها پرسشنامه تکمیل
گردید .نتایج حاصل از یافتههای توصیفی و آزمون  Tتک نمونهای نشان میدهد که وضعیت کیفیت محیطی به لحاظ مؤلفههای اقتصادی،
کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی در سطح نامطلوبی قرار دارد .همچنین نتایج تحلیل حاصل از رادار مطلوبیت نشان میدهد که از 30
ال نامطلوب و  12روستا نیز از مطلوبیت نسبتاً
روستای موردمطالعه 18 ،روستا به لحاظ همه مؤلفههای کیفیت محیطی وضعیتی کام ً
ضعیفی برخوردار هستند و هیچکدام از روستاهای موردمطالعه وضعیتی متوسط و کام ً
ال مطلوبی ندارند.

مقدمه
تحلیلهای سازمانهای بینالمللی ،نشاندهنده محوریت مؤلفه
کیفیت محیطی بهعنوان یک شاخص اساسی در سنجش توسعه
پایدار است .اگر توسعه پایدار را بهعنوان یک رویکرد پایهای
برای برنامهریزی بپذیریم ،امروزه در برنامهریزی سکونتگاهها،
محوریت یافتن کیفیت محیطی در بطن برنامههای توسعهای
متضمن حرکت واقعی به سمت توسعه پایدار است .ازاینرو است
که کیفیت محیطی ساکنین سکونتگاههای روستایی بهعنوان
هدف مرکزی سیاستهای برنامهریزی روستایی امری پذیرفته
شده و مسئلهای حیاتی برای نیل به توسعه پایدار روستایی است.
) .(Sarbu & Sebarchievici, 2013: 412کیفیت محیطی ،مجموعه
خصوصیات و ویژگیهای محیط هم بهطور عمومی و هم بهطور
عملی است که بر انسان و سایر ارگانیسمها تأثیر میگذارند.
کیفیت محیطی سنجش وضعیت محیط در ارتباط با نیازمندیها
یا خواستههای هر انسان است ).(Van Kamp et al., 2003: 7
همچنین كیفیت محیط یكي از ویژگیهای نظاممندی روابط

اجتماعي -طبیعي هر جامعه است ،اهمیت كاربردی آن در توانایي
بازتاب فرآیندهای بهینه ایمني محیط نهفته است(Chervinski,.
) .2014: 150توسعه همزمان ايدههاي كيفيت محيط و شاخههاي
آن ،يك فعالیت هدفمند است زيرا بسياري از ناهنجاریهای
رفتاري در جوامع شهري و روستايي ،ضمن داشتن ريشههاي
تاريخي ،فرهنگي و اقتصادي در کیفیت فضاهاي سكونتي و
معیشتی آنان نهفته است ).(Rhnamaei & Shah Hosseni, 2005: 19
امروزه کیفیت محیطی ،بهعنوان یکی از مباحث مهم و اساسی
در سکونتگاههای روستایی تبدیل شده است .بهعبارتدیگر در
ادبیات توسعه و رویکردهای وابسته به آن مبحث کیفیت محیطی
و تالش در جهت ارتقای این شاخص در سطوح جوامع روستایی
از اهمیت بسزایی برخوردار است .دگرگونیهای کیفیت محیط
روستایی بهویژه افزایش عوامل منفی مانند بزهکاریها ،آلودگی
و بالاستفاده ماندن زمینها ،آسیبهای کالبدی مانند تخلیه
روستاها ،فاصله نامناسب برخی از کاربریهای روستایی با مکان
دفن زباله و نیروگاههای برق ،بوهای نامطبوع ،مسکن نامناسب
و آسیبپذیر بودن در مقابل بالی طبیعی ،به کاهش کیفیت
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

محیطی در مناطق روستایی و نگرانی روزافزون دولتها و مردم
انجامیده است ) .(Ferry, 2001:134روستاهای منطقه موردمطالعه
به لحاظ کیفیت محیطی با مشکالت زیادی مواجه هستند که
میتوان به عدم دسترسی مناسب و پایین بودن سطح امکانات
و خدمات عمومی ،ضعف بنيانهاي معيشتي و اقتصادی ،پایین
بودن امنیت فیزیکی و روانی ساکنین ،نداشتن سیستم فاضالب و
درنتیجه آلودگی منابع آبوخاک ،پایین بودن بهداشت و سالمت
فردی و جمعی و بهطورکلی پایین بودن کیفیت زندگی روبهرو
هستند .بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال این است که اوالً
وضعیت سطح کیفیت محیطی سکونتگاههای منطقه موردمطالعه
چگونه است؟ ثانیاً وضعیت هر کدام از روستاهای موردمطالعه بر
اساس مؤلفههای کیفیت محیطی چگونه است؟

مروری بر ادبیات موضوع
یکی از مفاهیم ضروری و همواره موردبحث جامعه انسانی که
قدمتی به بلندای هستی انسان دارد مفهوم کیفیت است.کیفیت
محیطی در طول سدهها از یک مفهوم به یک هدف اجتماعی
جهانی و دربرگیرنده کیفیت زندگی تبدیل شده است.کیفیت
محیطی یک مفهوم ترکیبی است که هم عوامل اجتماعی،
روانشناختی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی را در برمیگیرد و هم
به مفهوم بومشناختی میپردازد ).(Sajadi & Sadr Sadat, 2003:247
کیفیت یک محیط نتیجه فعلوانفعاالت پیچیده میان افراد و
زمینههای محیط فیزیکی متنوع ،فاکتورهای اجتماعی و سیاسی
(ازجمله محیطزیست ساختهشده ،حمایتهای اجتماعی و روابط،
نگرش ،خدمات ،سیستمها و سیاستها) است .تصویر شماره 1
نشان میدهد که مفهوم کیفیت نتیجه فعلوانفعاالت پیچیده بین
فاکتورهای محیطی ،اجتماعی ،فردی و سیاستهای دولتها و
ارائه خدمات است .برای مثال فاکتورهای فردی میتوانند عوامل
ذهنی و عینی فرد را از کیفیت در برگیرند ،فاکتورهای اجتماعی
میتوانند شامل اوقات فراغت فرد ،تفریحهای فردی یا گروهی
و همچنین شرکت در رویدادهای اجتماعی و سرزندگی باشند
و همچنین فاکتورهای محیطی نیز شامل شاخصهای محیطی
هستند که ابعاد گستردهتری را در برمیگیرند و آنها را تحت
تأثیر قرار میدهند ،این محیط شامل محیط ساختهشده و محیط
فیزیکی طبیعی است ).(Clark & Nieuwenhuijsen, 2009: 15
مفهوم کیفیت محیط برای اولین بار در کنفرانس(  (�Habi
 )tatسازمان ملل در سال  1976مطرح شد .در این کنفرانس

کیفیت محیط را مترادف با برآورده کردن نیازهای اساسی انسان و
عدالت اجتماعی دانستند .این نیازها عبارت بودند از :غذا ،مسکن،
شغل ،بهداشت ،آزادی ،شرافت و امکان پیشرفت فردی و توزیع
عادالنه درآمدهای توسعه ) .(WHO, 2001:145کمپل و همکاران؛
کیفیت محیط را ناشی از کیفیت عناصر تشکیلدهنده یک
منطقه میدانند .کیفیت محیط ادراک مکان بهطور تمام و کمال
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است که عناصر تشکیلدهنده (طبیعت ،فضای باز ،زیرساختها،
محیط ساختهشده ،امکانات و منابع محیط طبیعی) آن هر کدام
دارای ویژگیهای خاص و کیفیت نسبی هستند (Van Kamp et
) .al., 2003:7انگاره کیفیت محیطی یک مفهوم پیچیدهای است
كه بر دو عنصر زیست -جغرافیایي و ویژگیهای ذهني انسان
تأکید میکند ) .(Banzhaf et al., 2014:464كیفیت محیطي،
تعامل شرایط محیطي و وضعیت اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و
همچنین تعامل فضایي آنها با یكدیگر تعریف شده است بهعنوان
نمونه كیفیت محیطي روستایی بستگي به كیفیت زیرساخت و
مدیریت محیطی مناسب دارد .نظام سرویسدهی مانند شبكه
بهداشتي ،فاضالب ،زهكشي ،شبكه آب آشامیدني ،سیستم دفع
زباله ،شبكه گاز و سوخترسانی ،شبكههای كالبدی هستند كه
برای نگهداری كیفیت محیط روستایي ضروری هستند (Yuliastuti
).& Saraswati, 2014:33
از سوي ديگر دستيابي به كيفيت محیطی يكي از اهداف
راهبردي توسعه پايدار روستايي قلمداد میشود كه بشر در
طول حيات خويش بهویژه از دهه  70به بعد به دنبال ارتقای
بخشي به زندگي نهتنها از بعد كمي بوده ،بلكه بعد كيفي را نيز
بیشازپیش مدنظر قرار داده است (Garoosi & Shamsealdini,
) .2015:58بنابراين میتوان گفت كه كيفيت محیطی در مناطق
روستایی هم هدف و هم وسيله توسعه پايدار است .با این توصیف
میتوان گفت که مهمترین اهداف کیفیت محیطی در مناطق
روستایی عبارت است از  -1داشتن محیط فیزیکی تمیز و امن
با کیفیت باال؛  -2داشتن اکوسیستم پایدار روستایی؛  -3امکان
استفاده پایدار از تمام منابع برای مردم؛  -4داشتن جامعه منسجم
و نیرومند با حمایت دوجانبه از سوی مردم و دولت؛  -5ایجاد
مشارکت همگانی در تصمیمات مربوط به زندگی؛  -6افزایش
درک و فهم از بهداشت محلی و مسائل زیستمحیطی .مهمترین
نظریههای تبیینکننده کیفیت محیطی عبارتاند از  -1نظریه
توسعه اکولوژیک؛  -2نظریه برنامهریزی ارتباطی.
نظریه توسعه اکولوژیک

شیوهای از توسعه است که در هر منطقه اکولوژیکی راهحلهای
ویژهای را برای مشکالت خاص آن منطقه در پرتوی دادههای
فرهنگی به همراه دادههای اکولوژیک و نیازهای بلندمدت در کنار
نیازهای فوری جستوجو میکند .ازاینرو ،این توسعه با معیار
پیشرفتی عمل میکند که با هر مورد خاص مرتبط میشود و
در تطبیق با محیطزیست ،نقش مهمی را ایفا مینماید (Grifiths
) .et al., 2007این نظریه با توجه به اثرات منفی توسعه که اغلب
گروههای نخبه محلی ،اصلیترین منتفعین آن بوده و فقرا و
گروههای محروم معموالً بهره چندانی از مواهب و نتایج آنها
نمیبردند ،رهیافتی از توسعه که هماهنگی و سازگاری اهداف
اجتماعی و اقتصادی را با مدیریت مناسب اکولوژیکی موردتوجه
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قرار میدهد ،این نظریه مدعی است که در دنیای واقعی توسعه
به شکل کلی و عام اتفاق نمیافتد .توسعه فقط میتواند در مورد
مسائل خاص همچون یک منطقه اکولوژیکی معین با شرایط و
نیازهای مخصوص به خود باشد.
نظریه برنامهریزی ارتباطی

نظریه برنامهریزی ارتباطی ،اساس برنامهریزی مؤثر و موفق را
مبتنی بر شیوههای ارتباطی میداند ،که پیشنیاز تحقق ارتباط
سازنده ،آن است که عقالنیت ابزاری که بهعنوان تنها استدالل در
برنامهریزی عقالنی استفاده میشد ،کنار گذاشته شده و دامنه
وسیعتری از استداللها شامل :استدالل اخالقی و استدالل
احساسی که همان تجربه حسی مردم از محیط اطراف است،
موردتوجه قرار گیرد .رهیافت ارتباطی در برنامهریزی توسعه،
روش فعال کردن مردم برای انجام برنامهریزی جهت توسعه
محیط خود بوده است و در آن نوع رابطه ،میان برنامهریزان و
مردم از اهمیت بسزای برخوردار است (Department of Public
) .Health and Strategic, 2005در این برنامهریزی متخصصان و
برنامهریزان نقش تسهیلگری برای مردم داشته و ضمن انتقال

مهارتهای الزم در برنامهریزی به مردم ،در تدوین برنامههای
مطلوب کمک میرسانند؛ بنابراین رهیافت برنامهریزی ارتباطی،
غیردولتی و مشارکتجویانه است .رعایت اصل ارتباط باعث
ورود همه گروههای ذینفع و مرتبط با برنامه توسعه میشود
و برنامهریزی فقط با مشارکت برخی از افراد و گفتگو با بعضی
از مردم یا گروهها به سرانجام نمیرسد ،بلکه برنامهریزی در گام
نخست به دنبال یافتن گروههای ذینفع و مرتبط خواهد بود.
ارتباط نهادی میان گروههای ذینفع برای برنامهریزی در سطح
محلی ،ثمربخش بوده است و برنامهریزان میتوانند عامل ایجاد
این پیوند و ارتباط باشند ) .(Lawrence, 2000:617از نقاط مثبت
این نظریه مشارکت محور بودن است که در فرایند برنامههای
کیفیت محیطی به روستائیان توجه ویژهای میکند .در این برنامه
تأکید ویژهای روی ارتقای یادگیری و مهارت مردم در اجرای
برنامههای کیفیت محیطی میکند و به مردم یا ذینفعان فقط
بهعنوان ابزار نگاه نمیکنند.
بر این اساس مطالعات مختلفی در زمینه کیفیت محیطی
در داخل و خارج کشور شده است که به نتایج تعدادی از این
پژوهشها بهصورت اجمالی اشاره شده است (جدول شماره .)1

شرایط محیط

فعالیتها

فاکتورهای اجتماعی
(مشارکت)

فاکتورهای فردی

سیاستها -خدمات

فاکتورهای محیطی

تصویر  .1عوامل تأثیرگذار برمحیط .منبعClark & Nieuwenhuijsen, 2009:15 :
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جدول  .1پژوهشهای انجامشده در زمینه کیفیت محیطی.
نام نویسندگان و سال

عنوان پژوهش

یافتهها

Yeatts et al., 2013

ویژگیهای روستا و کیفیت محیطی
روستاییان

مهمترین برنامهها برای بهبود کیفیت محیطی روستاییان در روستاهای چین شامل این
موارد است -1 :ایجاد سیستمهای فاضالب روستایی  -2پایان دادن به استفاده از زغال
بهعنوان یک منبع سوختی  -3افزایش فرصتهای آموزشی با تأکید بر آموزش سالمت.

Sirven & Debrand,
2008

مشارکت اجتماعی و روستای سالم یک
مقایسه بینالمللی

در کشورهایی که سرمایه اجتماعی نرخ باالتری دارد میزان مشارکت مردم در برنامههای
روستای سالم بیشتر است .همچنین نتایج این پژوهش نشان داده است که نرخ باالتر
مشارکت اجتماعی میتواند وضعیت کیفیت محیطی را بهبود بخشد.

Fadaei & Zahedi, 2007

مقایسه وضعیت شاخصهای کیفیت محیطی
در یک روستای پایلوت طرح نیازهای اساسی
توسعه ) (BDNاستان چهارمحال بختیاری

اجراي برنامه در منطقه باعث توانمندسازی اجتماعي زنان و مردان روستايي ،بهبود
شاخصهای بهداشت محيطي ،افزايش درآمد خانوار روستايي ،جلوگيري از مهاجرت
روستائيان مناطق یادشده به شهرها ،مشاركت فعاالنه مردم ،افزايش مهارتهای زندگي
مردم روستا ،افزايش اعتمادبهنفس در مردم و افزایش مهارتهای عملي روستائيان گرديد.

Sadri, 2002

نتایج پژوهش نشان میدهد که آب خانوارهای تحت بررسی از منابع چاه عمیق ،چاه
دستی،چشمه ،قنات و رودخانه تأمین میشود که بعض ًا غیربهداشتی دفع فاضالب اکثر
ارزیابی وضعیت بهداشت محیط روستاهای خانوارها که از طریق چاه جاذب بوده  63درصد و بقیه عمدت ًا غیربهداشتی و بهصورت روباز
در منزل و یا به خارج از خانه هدایت میگردیده است و گندزدایی نمیشده است .زباله
استان همدان در راستای پروژه روستای سالم
خانوارها  97درصد بهصورت غیربهداشتی در محیط پخش بوده و تنها  3درصد از خانوارها
از روش دفن زباله استفاده میکردهاند.
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای نگارندگان1396 ،

مطالعات و تحقیقات داخلی انجامشده در این زمینه فاقد
رویکردی یکپارچه هستند و بیشتر به یک بعد از کیفیت محیطی
توجه نمودهاند اما توجه کمتری به ابعاد مختلف محیطی و
جغرافیایی نمودهاند .اما ادبیات و پیشینه تحقیق مطالعات خارجی
نشان میدهد که کیفیت محیطی دارای ابعاد مختلفی است که
میبایست هم به بعد عینی و هم بعد ذهنی کیفیت محیطی
و همچنین به پایداری زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی نیز
توجه شود .لذا این پژوهش نیز در صدد است با توجه به فقدان
پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه ،یک گام فراتر نهاده و
باید در پی شناخت نارساییهای موجود ،به همه ابعاد کیفیت
محیطی توجه نماید.

روششناسی تحقیق
رویکرد کلی این پژوهش از نوع پژوهشهای کمی و ازنظر
شیوه گردآوری دادهها مبتنی بر دادههای کتابخانهای -اسنادی
و پیمایش میدانی است .نخست برای شناسایی شاخصها و
نماگرهای کیفیت محیطی با تأکید ویژه بر مناطق روستایی از
مطالعات مرتبط با حوزه تخصصی بهرهگیری شد .بر این اساس
مؤلفهها و گویههای کیفیت محیطی مورد شناسایی قرار گرفت و
مبنای طراحی پرسشنامه بهعنوان ابزار اصلی پژوهش در مطالعات
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میدانی قرار گرفت (جدول شماره .)2
برای افزایش روایی از روش یا تکنیک روایی محتوایی و صوری
استفاده شد و در این راستا روایی ابزار پژوهش به تأیید تعدادی از
متخصصان حوزه تخصصی رسید ،سپس از تکنیک آلفای کرونباخ
برای سنجش ابزار پژوهش استفاده شد و عدد  0/805به دست
آمد ،که بیانگر پایایی مناسب ابزار پژوهش است .برای مشخص
نمودن روستاهای موردمطالعه ابتدا مهمترین شاخصها و خدمات
تأثیرگذار در کیفیت محیطی در مناطق روستایی استان لرستان
مورد شناسایی قرار گرفت .در این مرحله شاخصها و خدماتی
همانند (اجرای طرح هادی ،داشتن مراکز آموزشی ،استفاده
از انرژی نو ،دسترسی به مراکز خدمات و تسهیالت عمومی،
دسترسی به خدمات و تسهیالت بهداشتی ،روستاهای برخوردار
از آب آشامیدنی سالم ،روستاهای برخوردار از فناوری اطالعات
و ارتباطات ،روستاهای برخوردار از روشهای جمعآوری زباله
به روش بهداشتی ،روستاهای دارای نرخ رشد جمعیتی مثبت)،
شناسایی شد .در مرحله دوم برای سطحبندی سکونتگاهها به
لحاظ میزان برخورداری از خدمات مورداشاره؛ دامنه تغییرات
شاخص مرکزیت محاسبه شد (جدول شماره  .)3در مرحله آخر
تعداد طبقات و تعداد روستاهای هر طبقه مشخص گردید (جدول
شماره .)4
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جدول  .2تعريف عملياتي متغيرها.
مؤلفههای
کیفیت محیطی

مؤلفه اقتصادی

شاخص

معیارها و گويهها

تعداد
گويه

ثبات اقتصادی

استمرار درآمد خانوار -درآمد حاصل از فعاليتهاي کشاورزی به غير کشاورزی -تنوع شغلی -تنوع توليدات در
سطح روستا

4

رفاه اقتصادی

رضایت از پسانداز ساالنه -درآمد حاصل از فعاليت کشاورزی  -خدماتی و صنعتی-رضایت از راندمان تولید-
درآمد حاصل از فعاليتهای غیر کشاورزی

5

کیفیت
زیباییشناختی

بهرهمندی سکونتگاه از چشماندازهای طبیعی -سبزینگی در سکونتگاه (حضور درخت ،درختچه ،گلدان و چمن
در سطح معابر عمومی) -فقدان عناصر چشم آزار -نورپردازیهای مناسب معابر -کیفیت طراحی شبکه معابر و
کوچهها

5

تناسبات بصری
و هویت کالبدی

سازگاری کاربریهای موجود در روستا -هماهنگی و تناسب محیط کالبدی با طبیعت روستا (کاربرد مصالح
بومی) -تناسب بین کاربریهای قدیم و جدید (حفظ سبکهای معماری قدیمی و کاربرد آنها در بافتهای
جدید) -سادگی در معماری و پرهیز از بیهودگی -هماهنگی و تناسب محیط کالبدی با ویژگیهای اجتماعی-
فرهنگی روستا (محصوریت خانهها ،فضای اندرونی و بیرونی و  -)...سازگاری مسکن با هویت و ساختار خانوادگی

7

تعلق مکانی

تمایل به زندگی در روستا -حس دلتنگی در صورت دوری از روستا -رابطه خوب با بستگان و همسایگان در
روستا -اعتقاد به روستا بهعنوان مناسبترین مكان برای -تمایل به اشتغال در روستا

5

نفوذپذیری

تعداد راههای ورودی روستا -عدم تعدد مسیرها و کوچههای بنبست -عدم تعدد مسیرهایی که امکان عبور
دسترسی سواره ندارند -عدم تعدد راههای پرپیچوخم -عدم وجود اراضی نظامی در روستا که نفوذپذیری به
سطوح مختلف روستا را امکانناپذیر میکند

خوانایی

 وجود مسیرهای قابلتشخیص (بهطوریکه افراد ناآشنا بتوانند را ه خود را پیدا کنند) -نامگذاری معابر روستا-وجود عالمتها و تابلوهای راهنمایی -کشف و برجسته نمودن عناصر نمادین در روستا -وضوح و قابل روئیت
بودن خروجیها و تقاطعها از فاصله مناسب

8

کیفیت فیزیکی
سکونت

کیفیت مسکن به لحاظ استحکام -کیفیت مسکن به لحاظ روشنایی و نور -کیفیت مسکن به لحاظ برخورداری
از تسهیالت (حمام ،آشپزخانه و -)..کیفیت مسکن به لحاظ وضعیت بهداشتی -کیفیت مسکن به لحاظ حفظ
محرمیت -کیفیت مسکن به لحاظ تناسب با تعداد افراد خانواده -کیفیت مسکن به لحاظ کارایی انرژی

7

امنیت اجتماعی

میزان جرائم در سکونتگاهها -میزان امنیت عمومی -برخورداری از حمایتهای بیمهای -احساس امنیت تردد
زنان و کودکان در طول شبانهروز -نزاعهای قومی و قبیلهای در سکونتگاه -کیفیت عملکرد پاسگاه انتظامی در
ایجاد امنیت

5

کیفیت اجتماعی

میزان رضايت شغلي-میزان رضايت از درآمد -رضايت از كيفيت دسترسي به خدمات عمومي -رضایت از مسکن

4

مشارکت و ظرفیت
نهادی

شرکت افراد در جلسات و گروههای محلی -خودیاری مردم حین انجام پروژههای عمرانی -مشارکت ساکنین در
مراسمهای عزا و شادی -برونگرایی و تعامل اجتماعی ساکنین-

4

بهداشت محیط

برخوردار از سیستم بهداشتی جمعآوری زبالههای خانگی -برخوردار از سیستم بهداشتی جمعآوری فضوالت
حیوانی -برخوردار از سیستم دفع فاضالب -استفاده از سوختهای فسیلی برای پختوپز و گرمایش -جمعآوری
یا دفع آبهای سطحی از سطح روستا

4

آسیبپذیری محیط

خشکسالی و پدیده گردوغبار -خشک شدن چشمه و رودهای فصلی -تخریب زیباییهای طبیعی -مساکن
ساختهشده در اراضی شیبدار و خطرناک -واحدهای مسکونی آسیبپذیر و واقع در حریم گسلهای خطرناک-
واحدهای مسکونی آسیبپذیر و واقع در حریم سیالبهای خطرناک

6

مؤلفه کالبدی-
فضایی

مؤلفه اجتماعی-
فرهنگی

مؤلفه
زیستمحیطی

60

جمع کل
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جدول  .3شاخص مرکزیت و تعیین سطوح سلسله مراتبی سکونتگاهها.
سطح

دامنه شاخص مرکزیت

تعداد روستا

1

0/7-29/22

17

2

29/22-57/74

8

3

57/74-76/26

2

4

76/26-114/78

2

5

114/78-143/3

1
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای نگارندگان1396 ،
جدول  .4توزیع روستاهای نمونه.
ردیف

شهرستان

روستا

جمعیت

ردیف

شهرستان

روستا

جمعیت

1

خرمآباد

گازه

324

29

کوهدشت

چم میربیگ

224

2

خرمآباد

هفتچشمه

566

30

کوهدشت

گل زرد پایین

97

3

خرمآباد

خشکه رود

93

31

کوهدشت

گنج علی پایین

94

4

خرمآباد

رستم خانی

380

32

پلدختر

چم مورت

491

5

نورآباد (دلفان)

حاتم

173

33

پلدختر

آب بیدگردکانه

125

6

نورآباد (دلفان)

نورمحمدی

10

34

پلدختر

دم رود باال

607

7

نورآباد (دلفان)

تقیآباد

194

35

ازنا

نصرتآباد

535

8

الشتر (سلسله)

سرنجه

85

36

ازنا

رشیدی

93

9

الشتر (سلسله)

چوالن دیم

85

37

دورود

همیانه

102

10

الشتر (سلسله)

محمدآباد

436

38

دورود

چوبدر پایین

74

11

بروجرد

دره کبود

137

39

دورود

زرگران باال

761

12

بروجرد

درودگران

111

40

دوره

لجام گیر

106

13

بروجرد

خشتیانک

534

41

دوره

برکه

566

14

الیگودرز

قره خان

82

42

رومشکان

پادروند پایین

793

15

الیگودرز

گل سفید

117

43

16

الیگودرز

پرچل

459

44
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منطقه موردمطالعه

استان لرستان (محدوده موردمطالعه) در غرب ايران بين
چهلوشش درجه و پنجاهويك دقيقه تا پنجاه درجه و سهدقيقه
طول شرقي از نصفالنهار گرينويچ قرار گرفته است .بر اساس
آخرين تقسيمات كشوري استان لرستان داراي  11شهرستان،
یازده شهر ،بيست بخش ،هشتادویک دهستان و  2843آبادي
داراي سكنه بوده و مركز آن شهر خرمآباد است .الگوی زیست
روستایی در استان لرستان قدمتی طوالنی دارد .طبقهبندی
جمعیتی آبادیهای استان لرستان طي دوره دهساله 1365-75

114

بيانگر گسترش چشمگير آباديهاي كوچك و کمجمعیت در
استان است .همچنین روند تغییرات حجم جمعیت روستایی
استان لرستان طی دوره ( )1395-1355نشان میدهد که
همواره سهم جمعیت روستایی استان از کل جمعیت روستایی
کشور کاسته شده است .بهطوریکه استان لرستان در سال 1355
با جمعیت روستایی  677689نفر رقمی معادل  3/48درصد از
کل جمعیت روستایی کشور را در برداشته است .هر چند که تا
سال  1395حجم جمعیت روستایی به  623896نفر افزایش
یافته است ،اما سهم آن در کل کشور به  3/11درصد کاهش
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یافته است .بر اساس موقعیت اکولوژیک روستاهای استان لرستان
را میتوان به دو تیپ عمده روستاهای کوهستانی و روستاهای
دشتی تقسیمبندی نمود 63/51 .درصد از روستاها دارای موقعیت
کوهستانی و درهای بوده و فقط  23درصد دارای موقعیت دشتی
هستند؛ بنابراین تیپ عمده روستاهای منطقه موردمطالعه از نوع
کوهستانی است (تصویر شماره .)2

یافتهها
در گام نخست با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای به سنجش
مؤلفههای کیفیت محیطی از دیدگاه جامعه نمونه پرداخته شد.
نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد در همه مؤلفههای کیفیت
محیطی وضعیت جامعه نمونه پایینتر از حد متوسط قرار دارد،
که این امر نشان میدهد کیفیت محیطی در منطقه موردمطالعه
از سطح مطلوبی برخوردار نیست .اما بااینوجود باالترین میانگین

مربوط به مؤلفه اجتماعی انسانی است که  1/85ارزیابی شده است
و این امر نشان میدهد که وضعیت این مؤلفه نسبت به سایر
مؤلفههای کیفیت محیطی مناسبتر است .بدترین وضعیت از
دیدگاه جامعه نمونه مربوط به مؤلفه اقتصادی است که میانگین
محاسبهشده برای آن  1/318است (جدول شماره .)5
در گام دوم ،برای دستیابی به نتایج دقیقتر بهمنظور ارزیابی
سطح مطلوبیت کیفیت محیطی در هر کدام از روستاهای
موردمطالعه از آزمون رادار مطلوبت استفاده شد .ابتدا سعی بر
آن شد تا با انجام مراحل (محاسبه آمارهها ،بی مقیاس کردن،
همجهت کردن ،تعیین معیارهای ارزیابی و اندازهگیری پایداری)
اطالعات گردآوریشده را برای تحلیل و سنجش آماده کرده و
سپس با استفاده از رادار مطلوبیت به بررسی و ارزیابی سطح
کیفیت محیطی در روستاهای نمونه پرداخته شود.

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .2روستاهای موردمطالعه .منبع :یافتههای نگارندگان1396 ،

جدول  .5سطح معناداری ارزیابی مؤلفههای کیفیت محیطی.
مؤلفه

مؤلفههای کیفیت محیطی

آماره T

میانگین

سطح معناداری

حد متوسط

انحراف استاندارد

اقتصادی

-96/263

1/318

0.000

2

0/1501

کالبدی

-57/173

1/419

0.000

2

0/2154

اجتماعی

-44/905

1/85

0.000

2

0/2621

زیستمحیطی

-51/483

1/415

0.000

2

0/2409
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بدین ترتیب ،برای محاسبه شاخصهای نهایی مطلوبیت در
هر یک از مؤلفهها ،کمیتهای مختلف حاصلشده از معرفها
به دادههای نسبی بیمقیاس تبدیل گردید .برای انجام این کار
از روش بیمقیاسسازی فازی استفاده شده ،زیرا در این روش
برخالف روشهای دیگر ،عامل پراکندگی شاخصها را لحاظ
میکند و نتایج آن نیز نسبت به سایر روشهای بیمقیاسسازی
دقیقتر است .درنهایت از دادههای نسبی حاصلشده برای تکتک
معرفها در هر یک از مؤلفههای چهارگانه میانگینگیری به عمل
آمد و عدد حاصلشده بهعنوان شاخص مطلوبیت در هر یک از
مؤلفهها منظور گردید .برای تبدیل محاسبات کمی به مقادیر
کیفی نیز از همان طبقات پنجگانه پرسکات آلن که در جدول
شماره  6ارائه گردیده ،استفاده شده است.
الزم به ذکر است که شاخصها و معرفهای مطلوبیت کیفیت
محیطی در جامعه نمونه از دیدگاه سرپرست خانوار (مردم)
موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت .برای این منظور ابتدا برای
تکتک شاخصها و معرفهای کیفیت محیطی ،ارزشهای واقعی
از طریق دادههای اولیه و ثانویه در هر مؤلفه جمعآوری و محاسبه
گردید و سپس بر اساس ارزشهای میانگین بهدستآمده به
بررسی و ارزیابی مطلوبیت شاخصهای کیفیت محیطی در هریک
از مؤلفهها پرداخته شد که نتایج آن در جداول و نمودارهایی که در
ادامه ارائه شدهاند ،آورده شده است .با توجه به جدول شماره  ،7از
دیدگاه پاسخگویان روستای دم رود باال به لحاظ مؤلفه اقتصادی
با ( )0/374باالترین و روستای سرنجه با ()0/068کمترین میزان
مطلوبیت را به خود اختصاص دادهاند .به لحاظ مؤلفه اجتماعی
حداکثر امتیاز مطلوبیت برابر با ( )0/488متعلق به روستای چم
مورت و همچنین کمترین امتیاز مطلوبیت با ( )0/111متعلق به
روستای خشکه رود است .به لحاظ مطلوبیت کالبدی روستای
سرنجه با ( )0/402باالترین مطلوبیت و روستای چوبدر پایین

با ( )0/140کمترین امتیاز مطلوبیت را کسب نموده است.
همچنین در مؤلفه مطلوبیت زیستمحیطی حداکثر مطلوبیت
برابر با ( )0/218متعلق به روستای گازه و حداقل مطلوبیت با
( )0/168متعلق به روستای گل سفید است .اما با در نظر گرفتن
همه مؤلفههای کیفیت محیطی روستای دم رود باال با میانگین
( )0/345باالترین رتبه و روستای گنج علی پایین با ()0/158
کمترین مطلوبیت را به دست آورده است (تصویر شماره .)3
همانگونه که جدول شماره  8نشان میدهد ،بر اساس طبقات
پنجگانه ارزیابی مطلوبیت پرسکات آلن بر اساس مؤلفه اقتصادی،
 28روستا در وضعیت نامطلوبی کامل 2 ،روستا در وضعیت
نامطلوبی بالقوه (مطلوبیت ضعیف) قرار دارند .بر اساس مؤلفه
اجتماعی از مجموع روستاهای موردمطالعه  20روستا نامطلوب6 ،
روستا در وضعیت نامطلوبی بالقوه (مطلوبیت ضعیف) و  4روستا
نیز دارای مطلوبیت متوسط هستند .ازنظر مطلوبیت کالبدی
 23روستا در وضعیت نامطلوبی کامل 6 ،روستا در وضعیت
نامطلوبی بالقوه (مطلوبیت ضعیف) و  1روستا دارای مطلوبیت
متوسط است .اما به لحاظ مطلوبیت زیستمحیطی  22روستا
در وضعیت نامطلوبی کامل و  8روستا در وضعیت در وضعیت
نامطلوبی بالقوه (مطلوبیت ضعیف) قرار گرفته است .با در نظر
گرفتن همه مؤلفههای کیفیت محیطی مشخص میشود که 18
روستا در وضعیت نامطلوبی کامل12 ،روستا در وضعیت مطلوبی
بالقوه (مطلوبیت ضعیف) قرار گرفته است و هیچکدام از روستاها
در وضعیت مطلوبیت متوسط و مطلوبیت کامل قرار نگرفتهاند.
با توجه به نتایج نشان داده شده در جدول شماره  9از دیدگاه
جامعه نمونه در روستاهای موردمطالعه مؤلفه اجتماعی با میانگین
( )0/228بیشترین و مؤلفه اقتصادی با ()0/158کمترین میزان
مطلوبیت را داشتهاند (تصویر شماره .)4

جدول  .6طبقات پنجگانه ارزیابی مطلوبیت پرسکات آلن.
وضعیت

معادل

ارزش

رتبه

نامطلوب

0/2-0

20-0

5

نامطلوبیت بالقوه (ضعیف)

0/4-0/2

40-21

4

متوسط

0/6-0/4

60-41

3

مطلوبیت بالقوه (خوب)

0/8-0/6

80-61

2

مطلوب

1-0/8

100-81

1
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جدول  .7مقادیر مختلف مطلوبیت کیفیت محیطی در روستاهای استان لرستان.
نام روستا

مطلوبیت اقتصادی

مطلوبیت اجتماعی

مطلوبیت کالبدی

مطلوبیت زیستمحیطی

مطلوبیت کل

کاسیان رستم خانی

0/119

0/116

0/198

0/210

0/173

گازه

0/143

0/140

0/167

0/218

0/147

هفتچشمه

0/115

0/453

0/159

0/210

0/234

خشکه رود

0/158

0/111

0/212

0/159

0/160

حاتم

0/131

0/180

0/184

0/147

0/161

نورمحمدی

0/077

0/360

0/185

0/186

0/202

تقیآباد

0/091

0/182

0/197

0/181

0/163

سرنجه

0/068

0/185

0/402

0/163

0/205

محمدآباد

0/152

0/180

0/182

0/192

0/177

چوالن دیم

0/102

0/164

0/179

0/207

0/163

دره کبود

0/148

0/170

0/188

0/174

0/170

درودگران

0/092

0/170

0/157

0/205

0/156

خشتیانک

0/149

0/188

0/181

0/178

0/174

پرچل

0/145

0/470

0/180

0/192

0/247

گل سفید

0/141

0/181

0/174

0/168

0/166

قره خان

0/161

0/189

0/141

0/192

0/171

چم میربگ

0/162

0/204

0/300

0/192

0/215

گل زرد پایین

0/229

0/154

0/238

0/187

0/202

گنج علی پایین

0/133

0/154

0/153

0/169

0/152

چم مورت

0/211

0/488

0/306

0/174

0/258

آب بید گردکانه

0/129

0/196

0/308

0/169

0/201

دم رود باال

0/374

0/422

0/379

0/205

0/345

نصرتآباد

0/150

0/169

0/198

0/192

0/177

رشیدی

0/102

0/196

0/120

0/207

0/156

همیانه

0/067

0/195

0/186

0/174

0/156

چوبدر پایین

0/102

0/183

0/140

0/205

0/154

زرگران باال

0/247

0/383

0/180

0/178

0/254

لجام گیر

0/267

0/204

0/178

0/192

0/210

برکه

0/287

0/228

0/292

0/168

0/244

پادروندپاییین

0/257

0/226

0/305

0/192

0/245
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جدول  .8وضعیت روستاهای منطقه موردمطالعه بر اساس مطلوبیت مؤلفههای کیفیت محیطی.
نام روستا

مطلوبیت اقتصادی

مطلوبیت اجتماعی

مطلوبیت کالبدی

مطلوبیت زیستمحیطی

مطلوبیت کل

رستم خانی

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

گازه

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

هفتچشمه

نامطلوب

مطلوبیت متوسط

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

مطلوبیت ضعیف

خشکه رود

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

حاتم

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نورمحمدی

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

تقیآباد

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

سرنجه

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت متوسط

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

محمدآباد

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

چوالن دیم

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

دره کبود

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

درودگران

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

خشتیانک

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

پرچل

نامطلوب

مطلوبیت متوسط

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

گل سفید

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

قره خان

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

چم میربگ

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

گل زرد پایین

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

گنج علی پایین

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

چم مورت

مطلوبیت ضعیف

مطلوبیت متوسط

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

آب بید گردکانه

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

دم رود باال

نامطلوب

مطلوبیت متوسط

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

مطلوبیت ضعیف

نصرتآباد

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

رشیدی

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

همیانه

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

چوبدر پایین

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

زرگران باال

مطلوبیت ضعیف

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

لجام گیر

مطلوبیت ضعیف

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

برکه

مطلوبیت ضعیف

مطلوبیت ضعیف

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف

پادروندپاییین

مطلوبیت ضعیف

مطلوبیت ضعیف

مطلوبیت ضعیف

نامطلوب

مطلوبیت ضعیف
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جدول  .9وضعیت مطلوبیت مؤلفههای کیفیت محیطی در روستاهای استان لرستان.
مطلوبیت اقتصادی

مطلوبیت اجتماعی

مطلوبیت کالبدی

مطلوبیت زیستمحیطی

پایداری کل

0/158

0/228

0/212

0/186

0/209

منبع :یافتههای نگارندگان1396 ،
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تصویر  .4رادار مطلوبیت مؤلفههای کیفیت محیطی در روستاهای استان لرستان .منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

بحث و نتیجهگیری
امروزه کیفیت محیطی ،بهعنوان یکی از مباحث مهم و اساسی
در سکونتگاههای روستایی تبدیل شده است .در ادبیات توسعه
و رویکردهای وابسته به آن مبحث کیفیت محیطی و تالش در
جهت ارتقای این شاخص در سطوح جوامع روستایی از اهمیت
بسزایی برخوردار است .بر پایه مجموعه نگرشهای کیفیت
محیطی بهویژه در مناطق روستایی ،این پژوهش تحلیل سطوح
مطلوبیت کیفیت محیطی در مناطق روستایی را هدف قرار داده
است .بدین منظور بر پایه ادبیات پژوهشی موجود در زمینه

سنجش و تحلیل مؤلفههای کیفیت محیطی با تأکید ویژه بر
مناطق روستایی  60گویه در قالب  13شاخص شامل :ثبات
اقتصادی ،رفاه اقتصادی ،کیفیت زیباییشناختی ،تناسبات بصری
و هویت کالبدی ،تعلق مکانی ،نفوذپذیری ،خوانایی ،کیفیت
فیزیکی سکونت ،امنیت اجتماعی ،کیفیت اجتماعی ،مشارکت
و ظرفیت نهادی ،بهداشت محیط و آسیبپذیری محیط طراحی
و مورد تحلیل قرار گرفت .از نتایج بهدستآمده میتوان استنباط
نمود ،در نگاه نخست بر اساس آزمون  Tتک نمونهای روستاهای
موردمطالعه به لحاظ مؤلفههای کیفیت محیطی دارای وضعیت
نامطلوبی هستند که با یافتههای شیخی و همکاران ( )2010و
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فدایی و زاهدی ( )2007همسویی دارد .این نشان میدهد که در
روستاهای موردمطالعه به لحاظ مؤلفه اقتصادی ساکنان از ثبات
درآمدی خود ،تنوع شغلی ،میزان پسانداز ساالنه ،میزان راندمان
تولید رضایت ندارند و وضعیت آنها در سطح نامطلوبی قرار دارد.
بهمنظور ارزیابی کیفیت محیطی در روستاهای موردمطالعه به
لحاظ مؤلفه کالبدی از  6شاخص استفاده شد نتایج یافتههای
پژوهش نشان میدهد که از دیدگاه جامعه نمونه وضعیت این
مؤلفه نیز نامطلوب است .ساکنین از وضعیت استحکام مسکن،
تسهیالت مسکن ،تناسب مسکن با تعداد افراد خانوار و همچنین
حفظ محرمیت احساس نارضایتی داشتهاند .همچنین بر اساس
یافتههای میدانی در بسیاری از روستاها بین کاربریهای موجود
در روستا ،بین محیط کالبدی روستا و طبیعت هماهنگی وجود
ندارد همچنین روستاییان در ساختوسازها و بازسازی مساکن
خود از مصالح بومی بهندرت استفاده میکنند .همچنین یافتههای
میدانی نشان میدهد که بین مسکن و ویژگیهای اجتماعی-
فرهنگی روستا هماهنگی و تناسبی وجود ندارد که با یافتههای
براردی )2013( 1و اشلیک و تولبنتسی )2008( 2همسویی دارد.
به لحاظ مؤلفه اجتماعی -فرهنگی یافتههای میدانی نشان میدهد
که اکثر روستاییان ازنظر برخورداری از تسهیالت ،میزان مشارکت
در فرایندهای تصمیمگیری ،افزایش جرائم در روستاها و کاهش
تعامالت ساکنین ،رضایت ندارند .همچنین یافتههای حاصل از
پرسشنامه نشان میدهد که وضعیت خانوارهای موردمطالعه به
1. Berardi
2. Islik & Tulbentci

لحاظ مؤلفه زیستمحیطی در سطح نامطلوبی قرار دارد زیرا
بسیاری از روستاها فاقد سیستم بهداشتی جمعآوری زبالههای
خانگی ،فضوالت حیوانی ،سیستم فاضالب هستند .همچنین
یافتهها نشان میدهد که بسیاری از سکونتگاهها فاقد سیستم
جمعآوری آبهای سطحی هستند که برای آنها بهویژه در فصل
زمستان مشکالت بسیاری را برای ساکنان به وجود میآورد در
فصل تابستان نیز آبهای سطحی تبدیل به گندابهایی میشود
که محلی برای تجمع حشرات و شیوع بیماریهای مختلف
است .نتایج این آزمون نشان میدهد مؤلفه کالبدی از اهمیت
بیشتری برخوردار است ،زیرا برای آنها کیفیت زیباییشناختی،
تناسبات بصری ،نفوذپذیری ،خوانایی ،تناسبات بصری و هویت
کالبدی تأثیر بیشتری بر سالمت کیفیت محیطی دارد .پس از
مؤلفه کالبدی از دیدگاه جامعه نمونه ،مؤلفه اقتصادی اهمیت
بیشتری در سالمت کیفیت محیطی دارد .همچنین نتایج حاصل
رادار مطلوبیت در سطح هر روستا نشان میدهد که هیچکدام
از روستاهای موردمطالعه وضعیت مطلوبی به لحاظ مؤلفههای
کیفیت محیطی ندارد 18 .روستا در وضعیت نامطلوبی کامل و
 12روستا نیز در وضعیت نامطلوبی بالقوه (مطلوبیت ضعیف) قرار
گرفته است.
همچنین بهمنظور تقویت نقاط ضعف و بهبود کیفیت محیطی
در منطقه موردمطالعه با توجه به مطالعات میدانی پیشنهاداتی
با توجه به اهمیت مؤلفههای کیفیت محیطی به شرح زیر
دستهبندی میشود (جدول شماره .)10

جدول  .10راهکارهای پیشنهادی برای ارتقاء کیفیت محیطی.
زمینهها

راهکارها

تسهیالت کالبدی و
عملکردی

 -1توزیع بهینه انواع کاربریهای خدماتی در سطح روستاها؛
 -2بهبود دسترسیها و وضعیت کالبدی معابر مراکز روستایی؛
 -3ملزم کردن ساکنین روستا به رعایت اصول زیبایی بصری در ساخت واحدهای مسکونی؛
 -4ایجاد گسترش و پیشبینی امکانات تفریحی مناسب و متناسب در مراکز روستایی با حوزه عملکردی وسیع؛
 -5طراحی سازوکارهایی برای شناسایی بافتهای ناکارآمد مناطق روستایی و برنامهریزی سیستمی با پشتوانه قانونی و اجرایی برای بهبود
و اصالح آنها؛
 -6تعریض معابر؛
 -7مشخص نمودن مسیرهای عمومی روستا با عالئم؛
 -8طراحی یک سازوکاری برای استفاده از مصالح بومی در ساخت مساکن؛
 -9برنامهریزی برای ساخت مجدد ساختمانهای مخروبه روستا.

مردم و روابط اجتماعی

 -1ایجاد حس صمیمیت و دوستی در میان همسایگان و هممحلهها از طریق تقویت فعالیتهای که حضور جمعی آنها را میطلبد؛
 -2تقویت امر مشارکت در افراد در کارهای جمعی محلی (این امر میتواند از طریق تقویت احساس تعلق به مکان در بین افراد فراهم
شود)؛
 -3واگذاری مسئولیتهای مختلف ازجمله ارائه برنامه ،و مدیریت اجرای بسیاری از پروژهها به ساکنین

بهداشت محیطی

 -1احداث شبکه فاضالب و جلوگیری از تخلیه آن در داخل روستا؛
 -2طراحی سیستم جمعآوری زبالههای خانگی؛
 -3طراحی سیستم جمعآوری فضوالت حیوانی و جلوگیری از پخش آن در سطح روستا؛
 -4طراحی یک سیستمی برای جمعآوری روانابها و گندابهای داخل روستا.
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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بر اساس اصول و چارچوب برنامهریزی مشارکتی مهمترین
الزامات کیفیت محیطی در مناطق روستایی موردمطالعه به شرح
زیر ارائه میشود:
نیاز به برنامهریزی منسجم و هماهنگ ،اولین و اصولیترین
پیشنهادی که بر اساس نتایج این مطالعه میتوان مطرح نمود
این است که فضاهای روستایی فضاهایی بههمپیوسته هستند که
همانند یک سیستم عمل میکنند ،لذا یک سیستم برای افزایش
کارایی نیاز مبرم به یک برنامهریزی منسجم و هماهنگ دارد.
یافتههای میدانی نشان میدهد برنامهریزیهای بخشی برای مثال
فقط توجه به یکی از مؤلفههای کیفیت محیطی نمیتواند مؤثر
باشد.
عدم دانش برنامهریزان در زمینه کیفیت محیطی منجر به این
شده است که در برنامهها اوالً توجه چندانی به این مقوله در
مناطق روستایی نشود .ثانیاً برنامههای اجرایی در مناطق روستایی
به دلیل عدم شناخت کافی از مفاهیم کیفیت محیطی سطحی
باشند و موفقیت چندانی نداشته باشند .بنابراین پیشنهاد میشود
اوالً مسئوالن به افزایش دانش خود در زمینه کیفیت محیطی
بپردازند .همچنین بایستی دارای دیدگاهی یکپارچه نسبت به
کیفیت محیطی باشند ،زیرا عدم توجه به همه مؤلفههای کیفیت
محیطی بهصورت یکپارچه و هولستیک در ارتباط با یکدیگر
موجب عدم مطلوبیت کیفیت محیطی در منطقه موردمطالعه
شده است .از طرفی سازمانهای مرتبط ،اجرای برنامههای کیفیت
محیطی را منوط به چند پروژه عمرانی ندانند.
اساس موفقیت برنامههای کیفیت محیطی در مناطق روستایی
انجام پروژههای مختلف با مشارکت خود روستائیان است .لذا گام
اساسی و مهم در این زمینه جلب اعتماد مردم و مشارکت دادن
آنها در شناسایی مشکالت ،ارائه راهحل و اجرای آنها با کمک
مسئوالن است.
یکی از وظایف مهم دولت برای ارتقای کیفیت محیطی در
مناطق روستایی این است که پشتیبانیهای مالی ،فنی و اداری
و زیربنایی الزم از دولتهای محلی به عمل آورند که این جوامع
محلی بتوانند به ارائه ایدههای جدیدی بپردازد و جوامع روستایی
آگاه و خالق ایجاد نمایند.
تشکر و قدردانی

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